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ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 

İL GENEL MECLİSİ 

 

Dönem      : 2022 Oturum               : 1 

Toplantı    : 3 Toplantı Tarihi  : 07.03.2022 

Birleşim    : 5 Karar No            : 52 

KONU       : İlimiz genelinde İl Özel İdaresi bütçesinden ve Genel İdareden ayrılan 

ödenekler ile Kurşunlu ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırım ve ihtiyaçların 

yerinde tespit edilmesine ait komisyon raporu. 

          

          İl Genel Meclisi 07/03/2022 Pazartesi günü saat 10.30’da Meclis 1.Başkan 

Vekili Ruhi ŞEKER’in başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 26 üyenin iştirakiyle 

toplandı. 

          İlimiz genelinde İl Özel İdaresi bütçesinden ve Genel İdareden ayrılan 

ödenekler ile Kurşunlu ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırım ve ihtiyaçların 

yerinde tespit edilmesi konusunun incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 

03.02.2022 tarih ve 25 sayılı kararıyla Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonca 

hazırlanan 14.02.2022 tarih ve 2 nolu rapor okundu. 

 

K A R A R 

      

          Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 14.02.2022 

tarih ve 2 sayılı komisyon raporunda belirtildiği üzere;      

İl Genel Meclisi Üyeleri Vedat GÜMÜŞHANE, Ahmet KAŞKAYA, 

Alattin DEMİR, Adem TÜYTSÜZ, İshak AKDEMİR, Harun TOSYALIOĞLU, 

Kamil ÇOBAN, Mustafa ÖZTÜRK, İsmail IŞIK ve Ahmet AKKAYA İl Genel 

Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları 03.03.2022 tarihli önerge ve İl Genel 

Meclisi Başkanlığının 03.03.2022 tarih ve 28 sayılı kararı ile komisyonumuza 

havale edilen dosyada;  

 İlimiz genelinde hem İl Özel İdaresi bütçesinden, hem genel idareden 

ayrılan ödenekler ile Kurşunlu ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve 

ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi konusunun incelenmesi istenilmektedir.  

 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu olarak ilçede yaptığımız 

incelemede;  

Kurşunlu ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1 ilkokul, 2 İlk-

ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 6 okul vardır.  

8 müdür, 8 müdür yardımcısı ve 89 öğretmenin görev aldığı Kurşunlu 

İlçesinde 999 öğrenci ve 89 derslik bulunmaktadır. 1 Türkçe, 1 Edebiyat ve 9 Özel 

eğitim branşında toplam 11 öğretmen ücretli olarak görev yaparken, Endüstriyel 

Otomasyon ve Meslek derslerine fabrikada görev yapan mühendisler girmektedir. 

1 Türk Dili ve Edebiyatı, 1 İngilizce, 1 Matematik, 1 Endüstriyel 

Otomasyon ve 4 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 8 öğretmen eksiği 

bulunmaktadır. 
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Derslik başına 11 öğrencinin düştüğü Kurşunlu ilçesinde, Şehit Aydın 

ÇOPUR İmam Hatip Lisesinde 55 öğrenci, Şehit Murat USTAOĞLU Anadolu 

Lisesinde 177, Kurşunlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde 45, Şehit Korhan 

KURUÇAY ilkokulunda 100, Şehit Ekrem AYGEN İlk-Ortaokulunda 255 ve 

Tevfik FİKRET İlk-Ortaokulunda 209 öğrenci bulunmaktadır. 

Açık köy okulu bulunmayan ve taşımalı sistemle 106 öğrencinin taşındığı 

Kurşunlu İlçesinde 180 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. 

Şehit Murat USTAOĞLU lisesi, Şehit Aydın ÇOPUR İmam Hatip Lisesi ve 

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurt binasında deprem çalışmaları yapılmıştır. 

Pandemi döneminde eğitimde aksama yaşanmaması için Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından 75 adet, Belediye Başkanlığı tarafından 40 adet ve Hayırsever 

vatandaşlar tarafından da 110 adet olmak üzere toplam 225 adet tablet dağıtımı 

yapılmıştır. 

53 anne babası ayrı veya biri vefat eden öğrencinin bulunduğu ilçede 96 

ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılmıştır. 

2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversite sınavlarında 4 öğrenci 4 yıllık 

fakülte, 14 öğrenci ise 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazanırken, 8 öğrenci LGS 

sınavlarında fen lisesi ve nitelikli liseleri kazanmıştır. 

Kurşunlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Alanında yaptığı 

çalışmalarda; 

Öğrenci Aile Sosyal Durumu Tespit hakkında yapılan çalışmalarda 

öğrencilere sene başında öğrenci bilgi formu ve Kasım ayı içerisinde sınıf ve okul 

risk haritası uygulanarak risk grubundaki öğrenciler tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

özellikle anne baba boşanma durumu, aylık ortalama maddi gelirleri, öğrencide ve 

aile içinde kronik ve süregelen hastalık engel durumu, psikiyatrik destek alma 

durumları, ailesinde cezai hüküm bulunma ve akademi başarısı düşük öğrenciler 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Formun uygulanması sonucunda durumu riskli bulunan öğrencilerle ve 

gerekli durumlarda ailelerle bireysel görüşmeler yapılmaya başlanmış, aynı 

zamanda sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenlere bu 

öğrencilerle ilgili genel bilgiler verilmiştir. 

Uygulanan formlar ve yapılan görüşmeler sonucunda anne veya babası 

olamayan ve ayrı aile çocuklarına psikolojik destekler sağlanmış, maddi durumu 

yetersiz tespit edilen öğrencilere gerekli yardımların yapılması için İlçe 

Kaymakamlığı, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü ile gerekli bilgiler paylaşılmıştır. Tespit edilen öğrencilerin 

durumlarının takibine devam edilecektir. 

İlçemiz öğrencilerinin boşanmış aile, maddi durum yetersizliği ve akademik 

başarı düşüklüğü kapsamında risk kategorisinde bulunduğu, istismar ve madde 

kötüye kullanımı risk gruplarında öğrenci olamadığı görülmüştür. 

Mesleki Teknik Alanda yapılan çalışmalarda; 

Tarama çalışmaları yapılarak meslek liselerine yönlendirmeler yapılmıştır. 

Ayrıca ilçede niteliksiz iş gücünün nitelikli hale getirmek için Söğütsen 

seramik A.Ş. ile ortaklaşa çalışarak 300 kişiyi iş makineleri ehliyeti kazandırıldı. 
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 Temel Eğitim Alanında yapılan çalışmalarda; 

Çankırı’da bir ilk olarak tüm ilkokullarda derslerin daha eğlenceli hale 

getirmek için spor ve oyun atölyeleri kurulmuştur. 

Tüm ilkokul öğrencilerine yönelik “Hayalimdeki Mektup” projesi 

kapsamında öğrenciler hayallerindeki istek ve taleplerini mektup olarak yazarak 

öğretmenlerine iletmektedirler. Bu talepler ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

hayırseverlere iletilerek yerine getirilmeye çalışılıyor.  

  Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu olarak Kurşunlu ilçesinde Milli 

Eğitim çalışmaları konusunda yaptığımız incelemelerde çalışanların özverili bir 

şekilde hizmet verdikleri gözlemlendiği bilgileri İl Genel Meclisimize aktarılmış 

olup, Kurşunlu ilçesinde yapılan Tarım ve Hayvancılık yatırımları ve ihtiyaçların 

yerinde tespitine dair 14.02.2022 tarihli komisyon raporu okunarak 07.03.2022 

tarihinde meclisin bilgisine sunulmuştur. 

 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 

 

 

 

 

          Ruhi ŞEKER                        Adem TÜYSÜZ                  Hüseyin AKTAŞ 

  İ.G.Meclisi 1.Başkan V.                     Katip Üye                            Katip Üye                                                                                                            

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                               

 

 
      Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

 

      Teslim Alan                    :……………………. 

 

      İmzası                             :…………………… 

 

 

 
 


