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KONU: CUMHURİYET LİSESİNDE EĞİTİM VERİLEMEZ DURUMA GELİNMİŞTİR 

 

BASIN BİLDİRİSİ 

 

Cumhuriyet Lisesinde yıllardır yaşanan sorunlar nedeniyle öğrenci ve öğretmen isyan 

etme noktasına gelmiştir.  Cumhuriyet Lisesinde eğitimin verimli ve sağlıklı verilemeyecek 

duruma gelmesinin nedenlerini kamuoyuna açıklıyoruz:  

 

 Hizmetli sayısının yetersiz olması nedeniyle öğrenci tuvaletlerinin yetersiz  olması ve 

temiz olmaması,  

 

 Sınıflarda küre ve harita gibi yeterli eğitim-öğretim materyallerinin olmaması, 

 

 Okul çevresinde ve bahçesinde öğrencilerin boş zamanlarını değerlendireceği masa 

tenisi, spor aletleri gibi aktiviteler yapabileceği sosyal etkinlik malzemelerinin olmaması, 

 

 Okulun fiziki yapısı gereği güvenliğinin olmaması; okulun kapı, pencere ve duvarlarının 

yıkılmaya yüz tutmuş olması, binalardaki çatlakların her an büyük bir tehlike yaratacak 

durumda olması, 

 

 Okulun sağlıklı ve devamlı su ihtiyacının karşılanmasında yaşanan ve süreklilik gösteren 

aksaklıkların olması, 

 

 Öğretmenler tuvaletinin sayı bakımından yetersiz olması ve uzakta, açık alanda olması, 

(30 bayan öğretmene bir tuvaletin düşmesi,)  

 

 Resim dersleri için bir resim atölyesinin olmaması,  

 

 Sınıfların kapı ve pencerelerinin sorunlu olması, kapıların tam kapanmaması, camların 

kırık olması; kamera sistemi veya bekçi olmaması nedeniyle tekrar tahrip edilmesi,  

 

 Kamera veya okul bekçisi olmaması nedeniyle okul güvenliğinin olmaması ve okul 

bahçesinde içki şişelerinin dahi bulunması,  
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 Sınıflarda ısıtma ve soğutma sisteminin olmaması; yağmurlu, rüzgarlı, kötü hava 

koşullarının olduğu günlerde ders öğretmenlerinin yağmurdan ıslanarak derse gitmesi ve 

sınıflarda ısıtma, yazın ise soğutma olmaması nedeniyle, kışta ders esnasında kırık 

camlardan veya kapanmayan kapılardan esen rüzgara ve soğuğa maruz kalarak ders 

işlenmesi sebebiyle öğretmen ve öğrencilerin sürekli hasta olmaları. Sınıflardaki 

klimaların hiçbirinin çalışmaması. Bu kış öğrencilerimiz ısınmak için evlerinden 

getirdikleri battaniyelere sarılı oturarak ısınmaya çalışması,  

 

 Uzun yıllar bölgenin pek çok etkinliğine ev sahipliği yapan okulun salonunun durumunun 

çok kötü olması. Yıllardır hiçbir tadilat, iyileştirme çalışması yapılmayan, donanım 

sağlanmayan salonun durumunun günden güne kötüye gitmesi. Kırık camlardan giren 

güvercinler, ışık ve ses sisteminin olmayışı, burada yapılan toplantı, müsamere gibi 

etkinliklerin yapılmasını neredeyse  imkansız hale getirmesi.  

 

 Tek bir öğretmen odasının yetersiz olması, öğretmenlerin oturacak yer bile bulamaması,  

çalışmak isteyen öğretmenler için uygun ortamın olmayışı, 

 

 Bazı dersliklerin de bulunduğu idari bölüm ile merkezi derslikler arasındaki mesafe 

uzunluğu ve kapalı alanın olmaması nedeniyle kötü hava koşullarının olduğu günlerde 

öğrenci ve öğretmenin olumsuz etkilenmesi; öğrencilerin kantine gidiş gelişlerinde 

yağmurlu ve soğuk havalarda sıkıntılar yaşanması, 

 

nedenleriyle öğretmen ve öğrencilerimiz hergün belirtmiş olduğumuz sorunlar gölgesinde 

ders yapmaya çalışmaktadır. Sorunlar devam etmekte ve günden güne giderek kötüye 

gitmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının var olan sorunlara çözüm bulması ve bu okulumuzda 

eğitimin en verimli şekilde yapılması için gerekli ortamı sağlaması sorumluluğu vardır.  

  

Fiziki altyapı olumsuzluklarının eğitim ve öğretimi sağlıklı biçimde yürütülmesini 

engelleyecek boyuta ulaşan sorunlara Milli Eğitim Bakanlığının çözüm bulmaması halinde ise 

okuldaki öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği ile çok daha ses getirici eylem yapma 

kararlılığında olduğumuzu bildiririz. KTOEÖS tüm devlet okullarına ve çocuklarımıza sahip 

çıkma kararlılığındadır. Birçok devlet okulunda sorunlar yaşanmaktadır, okulların bütçesi 

yoktur, güvenlikleri sağlanmamaktadır. Halkımızı, velilerimizi, öğrencilerimizi devlet okullarına 

sahip çıkmaya çağırıyoruz, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarını sahipsiz bırakmıştır.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Tahir GÖKÇEBEL 

      Başkan 

Yönetim Kurulu a. 

 

 
 
          



 

 


