
 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/11/2020 tarih ve 138 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde il özel idaremize ait 

göletlerimiz mevcut olup bu barajların bazılarında tarımsal sulamaya elverişsiz hale gelmiştir. 

Göletler uzun süre önce yapıldığından aşırı yağışlar seller toprak aşınmalarıyla toprak mil 

küçük çakıllar gibi malzemelerle dolmuştur. Bu göletlerden köylülerimiz sulu tarım yapamaz 

hale gelmiştir. Ayrıca bu göletlerin bir kısmı da içme sularını karşılamaktadır. Bu göletler 

yapılırken büyük meblağ paralar harcanarak yapılmıştır. Şimdi ise dolduğundan su birikmez 

duruma gelmiş ve içme suyu olarak kullandığımız göletleri kullanamayacak duruma 

gelecektir. İlimizde ve ilçelerimiz köylerimizde bu şekilde toprak, mil, çakıl ile dolmuş olan 

göletlerin tespit edilerek temizlenmesi için il özel idaremiz tarafından temizlenip 

temizlenemeyeceği, temizlenmesi için araç ekipmanın olup olmadığı, il özel idare bütçesinin 

buna yeterli olup olamayacağı veya bu göletlerin temizlenip yeni haline dönüştürülmesi için 

plan ve bütçe’ye bağlı olarak nasıl bir çalışma yapılabileceği, dolan bir göletin temizlenmesi 

için ne kadar ödeneğin ayrılabileceği, ne kadar süre içerisinde yapılacağı, eğer il özel idaremiz 

tarafından yapılması mümkün değil ise DSİ’den destek alınıp alınamayacağı, ortak bir 

çalışma yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 

Envanterinde bulunan 38 adet Sulama Göleti ve 55 adet Hayvan İçme Suyu Göletleri aşırı 

yağış, sel veya heyelanlardan kaynaklanan gölet rezervlerini toprak kaymaları ve silt 

birikimlerinden kaynaklanan su tutama kapasitelerini düşürebileceğinden dolayı söz konusu 

tesislerin projelendirme kısmında ölü hacım alan hesabına göre tesisler projelendirilip 

yapılmaktadır. Yapılan mevcut sulama göletlerinde şu ana kadar ekonomik ömrünü 

tamamlayan göletimiz bulunmamaktadır. 

İdarenin kendi araç ve ekipmanları ile yapmış olduğu, Hayvan İçme Suyu Göletlerinde 

toplam 55 adet göletten  8 adet Hayvan İçme Suyu Göleti ekonomik ömrünü doldurduğu için 

kullanılamamaktadır. 

Söz konusu Sulama ve Hayvan İçme suyu göletlerinde gölet hacimlerini etkileyecek 

aşırı yağış ve sel baskınlarından dolayı toprak ve silt birikimi olmamakla beraber uzun 

yıllarda bu konu ile talepler gelmektedir. 2020 yılın da Merkezde Çanakçı köyü ve Laçin 

İlçemizde Kuyumcu köylerinde Küçük Ölçekli Sulama Gölet Rezervuar alanlarında 

Muhtarlıkların talebi üzerine yerinde yapılan inceleme sonucunda gölet temizliği ve 

genişletme konusu idaremizin makine ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilecektir. Bu tür taleplere 

cevap verme konusunda idaremizin araç ve personelleri yeterli olup sadece sezon sonunda 

yapılmaktadır. 

Mevcut sulama ve hayvan içme suyu göletleri ilçelere göre dağılımı şu şekildedir. 

Merkez ilçede 10 adet Sulama Göleti, 20 adet Hayvan İçme Suyu Göleti bulunmakta 

olup, 3 adet Hayvan İçme Suyu Göleti ekonomik ömrünü doldurduğu için 

kullanılamamaktadır. 

Bayat İlçesinde 1 adet Sulama Göleti, 2 adet Hayvan İçme suyu Göleti bulunmaktadır. 

Boğazkale ilçesinde 2 adet Hayvan İçme Suyu Göleti bulunmaktadır. 

 



 

 

Dodurga ilçesinde 2 adet Sulama Göleti bulunmaktadır. 

Laçin ilçesinde 3 adet Sulama Göleti, 5 adet Hayvan İçme Suyu Göleti bulunmakta 

olup, 1 adet Hayvan İçme Suyu Göleti ekonomik ömrünü doldurduğu için 

kullanılamamaktadır. 

İskilip ilçesinde 1 adet Sulama Göleti bulunmaktadır. 

Mecitözü ilçesinde 5 adet Sulama Göleti, 11 adet Hayvan İçme Suyu Göleti 

bulunmakta olup 1 adet Hayvan İçme Suyu göleti ekonomik ömrünü doldurduğu için 

kullanılamamaktadır. 

Ortaköy ilçesinde 2 adet Hayvan İçme Suyu Göleti bulunmaktadır. 

Osmancık ilçesinde 4 adet Sulama Göleti, 4 adet Hayvan İçme Suyu Göleti 

bulunmakta olup, 2 adet Hayvan İçme Suyu Göleti ekonomik ömrünü doldurduğu için 

kullanılamamaktadır. 

Sungurlu ilçesinde 2 adet Sulama Göleti, 2 adet Hayvan İçme Suyu Göleti 

bulunmaktadır. 

Uğurludağ ilçesinde 2 adet Hayvan İçme Suyu Göleti bulunmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

  Mehmet KAPLAN                    Fehmi YAĞLI                        Mehmet YÜCEL        

  Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

                                İlhami TÜRKSAL                      Nazım ÇETİN  

                                       Üye                                             Üye 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/11/2020 tarih ve 136 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Sungurlu Ankara asfaltı 10. Km. ile Sungurlu Alembeyli Köyü 

grup yolu arasına TMO tarafından 400.000 Tonluk ofis silo ambarı yapılmıştır. Bu iki yol 

arası 2.8 km’dir. Burada mevcut ilkel ve çok bozuk halde yapılmış bir yol vardır. Ancak bu 

yolun yol ağına alınarak iyileştirilmesi kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu 

yolu sungurlunun bütün köyleri Çankırı Kızılırmak’ın köyleri ve hatta Yozgat’ın Yerköy’ün 

köyleri mahsullerini satmak için ofise ulaşım için bu yolu kullanmaktadırlar. Sungurlu 

TMO’nun tercih edilebilmesi için yolun düzenli olarak yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

TMO’ya çiftçi ulaştığında toz toprak içinde kalmaktadırlar. TMO yolunun bu durumdan 

kurtulabilmesi için ve Sungurlu’nun ekonomisine büyük katkısı olan bu yolun yapımına 

meclisimizin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, Sungurlu ilçesi sınırlarında bulunan Toprak 

Mahsulleri Ofisi ulaşım yolu olarak kullanılan TCK Çorum-Ankara karayolu ile Alembeyli 

grup köy yolunu arasında kalan 2,8 km'lik bağlantı yolunun yol ağına alınarak iyileştirilmesi 

talebi ile ilgili olarak mahallinde yapılan incelemede, 

 Yol ağına alınması talep edilen yolun hali hazırda İl Özel İdaresi yol hizmet ağında 

bulunmadığı, toplam 2,8 km uzunluğunda ve ortalama 4-6 m genişliğinde kadastro yolu 

olduğu, tamamının stabilize kaplama yapıldığı, ancak zamana ve mevsimsel koşullara bağlı 

olarak yolun bazı kısımlarında bozulmalar olduğu görülmüştür.  

 Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi yerleşkesinin bulunduğu arazinin özel bir firmadan 

kiralandığı ve söz konusu kiralama ihalesi idari şartnamesinin depo yapılacak yerin özellikleri 

belirten 12. Maddesinin (a) bendinde "Karayolu yük taşımacılığına uygun yol bağlantısı 

olmalıdır." hükmü bulunmaktadır. 

 Sonuç olarak: Söz konusu yolun fiziki olarak köy yolu standartlarında olmadığından 

kamulaştırma gerektirdiği ve köy veya bağlı ulaşım yolu olmadığından yol ağına alınmasının 

uygun olmayacağı,  

 Ayrıca söz konusu kiralama işine ilişkin idari şartnameye göre yüklenici firma 

tarafından karayolu yük taşımacılığına uygun yol bağlantısı sağlanması gerektiğinden yol 

iyileştirme çalışmalarının, 06.02.2020 tarih ve 29 sayılı İl Genel Meclisi Kararı gereğince 

arazi yollarında yapılacak çalışmalar kapsamında giderlerinin karşılanması durumunda İl Özel 

İdaresi imkanları ile yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

Ünal NALÇACI                 Kemal ÖZÖNAL                                Vahit KABAKCI 

Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                       Üye 

 

 

             Yıldız BEK                                                         Doğan UÇAR 

                   Üye                                                                        Üye  

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 13/11/2020 tarih ve 143 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen,  Dünya genelinde meydana gelen COVİD-19 sebebi ile 

ülkemizde eğitime uzun bir süre ara verilmiş olup Milli eğitim bakanlığınca EBA (Eğitim 

Bilişim Ağı ) sistemine geçilmiştir. İlimiz ve ilçelerimizin yaşamış olduğu sorunları Sungurlu 

ilçemiz ve köylerimizde de EBA uygulamasında sürekli internet sorunları yaşanmakta olup 

çocuklarımız sağlıklı eğitim alamamaktadırlar. Bu sorunlar neden kaynaklanmaktadır? 

İnternet sorunlarının aşılması için nasıl bir çalışma yapılmıştır? Eğitimin aksamaması için 

milli eğitim müdürlüğü bununla ilgili nasıl bir çalışma yapmaktadır? Konu ile ilgili Araştırma 

ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Hususunda ki önerge üzerinde komisyonumuz yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda 

sunacağımız aşağıda ki tespitlerini Siz İl Genel Meclis Üyelerimizin ve ilgili kamuoyunun 

dikkatlerine arz ederiz. 

Tüm Dünya da olduğu gibi Ülkemizi de etkisi altına alan Kovit-19 virüsü nedeniyle insanlık 

aleminin toplu halde organize olduğu iş ve çalışmaları sekteye uğramış yaşantımızın bir çok 

alanında hiç beklemediğimiz ve aklımızdan geçirmediğimiz olağanüstü bir hızla adeta 

günübirlik alışılmış, yerleşmiş ve gelenekselleşmiş günlük hayatımızda ki 

uygulamalarımızdan vazgeçmek zorunda bırakmıştır. Günümüz dünyasının süper gücü olarak 

kabul edilen ABD Genel Kurmay Başkanının resmi ağzından; Topluca Dünya insanlığının 

canına kasteden bu virüs belasının biyolojik bir silah olabileceği ve ülkelerin buna göre 

tedbirlerini alması gerektiği yönünde açıklamaları dünya kamuoyuna yansımıştır. Buradan 

anlaşılmaktadır ki insanlık bu pandemi sonrası süreçten kısa zamanda çıkma ihtimalinin 

bulunmadığıdır. İnsanlık âlemi olarak henüz başlangıcında bulunduğumuz bu sıkıntılı sürecin 

ileriki safhalarında bilimsel çevrelerce yapılan açıklamalara baktığımızda insanoğlunun 

gücünü aşacak küresel ısınma, kuraklık, atmosfere zarar veren zararlı gazların fazlalığı gibi 

benzer küresel felaketlerle çok kısa süre içerisinde karşılaşmamız kaçınılmaz gibi 

gözükmektedir. Bürokraside olsun, siyasette olsun, askeriye de olsun her ne görev ve 

makamda bulunursa bulunsun her kimse yetkileri çerçevesinde bulunduğu kurumun 

imkanlarını önümüzde ki zorlu sürecin sıkıntılarını bertaraf etmek veya azaltmak için 

konjonktürel ve stratejik  bir takım geleceğe yönelik çalışmalar yapmak 

zorundadır. Önümüzde ki bu sıkıntılı süreçte dünya uluslarının üstesinden gelmesi gereken 

veya üstesinden gelememesi halinde yok olacağı şu üç husustan başka gündemi istesede 

olamayacaktır. Bunlar SAĞLIK AÇLIK GÜVENLİKtır. Bu süreçte devletler tüm 

kaynaklarını ve imkanlarını bu alana tahsis etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sinyallerini 

aldığımız ve belirtilerini görmekte olduğumuz bu sıkıntılı süreç eğitim sistemimizi de hiç 

alışmadığımız yöntemlere mecbur etmiştir. Malumunuz olduğu üzere okullar kapanmış 

uzaktan televizyon ve internet üzerinden eğitim sistemine geçilmiştir. Doğal olarak eğitim 

sisteminde ki bu yeni yöntem beraberinde yeni talepler ve sıkıntılar getirmiştir. Köylerde ki 

çocuklarımızın eğitimi ile ilgili olarak Sungurlu ilçemiz özelinde verilen araştırma önergesi 

tüm köylerimizde benzer sorunlar yaşanmakta olduğu bir gerçektir. Meclisimizce 

komisyonumuza havale edilen önergemiz gereği konunun tarafları olan Sungurlu İlçe Milli 



 

Eğitim Müdürlüğü ve Telekom İl Müdürlüğü nezdinde araştırma ve inceleme çalışmaları 

yapmış olup önergede belirtilen sorunların köylerimizde yaşandığının teyidi amaçlı rastgele 

dört köy muhtarımızla telefonla görüşmek suretiyle önergeye konu hususlarda görüş 

alışverişinde bulunduk.  

Köylerimizde ki çocuklarımızın uzaktan eğitimi ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünden komisyonumuza verilen bilgilere göre internet erişimi olmayan öğrencilerin 

uzaktan eğitim ile canlı dersleri takip edebilmesi için açık okullarda EBA destek noktaları 

oluşturularak öğrencilerin kullanımına açıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığının TRT EBA kanalından banttan yayın şeklinde gün içerisinde belirli saatlerde 

verildiği bu ders saatlerinin takibi öğrencinin yönlendirilerek mutlaka izlemesinin sağlanması 

bakımından evlerde ebeveynlerin hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 

öğretmenleri ile internet üzerinden çevirimiçi yüz yüze eğitim alması için alternatif bir başka 

kanalda hemen hemen her evde bulunan yeni nesil akıllı telefonlar üzerinden bağlanma 

imkanlarının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Köylerimizde sıkıntının eski usul ADSL denilen 

telekomun internet bağlantılarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu konuda da ilçe milli 

eğitim müdürlüğü tarafından Sungurlu Telekom işletme şefliğinden aldıkları bilgilere 

dayanarak seksen köyün internet bağlantı kablolarının Özel İdare çalışmaları ve hırsızlık 

olayları sebebiyle tahrip edildiği köylerdeki sorunların bu tahribattan dolayı olduğu bu 

tahribatın da kendi çalışmalarıyla düzeltilemeyeceği şeklinde komisyonumuz 

bilgilendirilmiştir. 

Diğer taraftan önergede belirtilen hususlarla ilgili olarak Türk Telekom İl 

Yöneticiliğinden komisyonumuzu bilgilendirme talebimiz çerçevesinde yapılan 

bilgilendirmede Sungurlu ilçesi ve köylerine yönelik fiber dönüşüm projesi çalışmaları 

başlamış olup 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanmasını planladıkları ifade edilmiştir. 

Çalışmalar tamamlandığında Sungurlu ilçesinin tamamı fiber altyapıya geçmiş olacağı yine 

bu çerçevede yeni yapılan binalar için de “Eve kadar Fiber” projesi onaylanmış olup 

vatandaşlarımızın daire içlerine kadar fiber altyapı üzerinden hizmet alacağı bir dönem 

başlayacaktır. Bu dönüşüm vatandaşlarımızın kesintisiz ve kaliteli hizmet almasına vesile 

olacaktır. Vatandaşlarımız kullandıkları telefon hatlarında arıza yaşamaları halinde 

kullandıkları sabit hat numarasını telefon için 121 veya 444 1 444, internet arızası için 444 0 

375 nolu arıza bildirim numaralarından bildirmeleri neticesinde sahada aktif olarak bulunan 

kurum ekiplerinin el terminallerine iş emri düşmekte olup ekipler tarafından gerekli 

müdahalenin yapılacağı hususunda komisyonumuza bilgi verilmiştir 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

 

       Fehmi YAĞLI                    Ahmet TUNA                Abdullah TİRYAKİ         Hacı 

BOLAT 

     Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                      Üye                           Üye   

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 13/11/2020 tarih ve 141 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,  İl genelinde Gençlik Merkezleri nerelerde bulunmaktadır? Ne 

gibi çalışmalar yapılıyor? Gençlik merkezlerinden 2015 yılından zamanımıza kadar kaç 

gencimiz yararlanmıştır? Gençlerle hangi projeler hayata geçirilmiştir? 2020 yılı için 

planlanan projeler nelerdir? Kimler eğitici olarak çalışabiliyor? Engelli gençler katılıyor mu? 

Gençlik Merkezleri sayısı yeterli midir? Başvuru yapıp yararlanamayan kaç kişi vardır? 

Gençlik merkezleri kapasite olarak yeterli midir? Gençlik merkezlerinin yapılması için belirli 

bir kriter var mıdır? Gençlik Merkezleri Covid-19 sebebiyle faaliyetlerine devam edebiliyor 

mu? Bu hastalık gençlik merkezlerimizi ne kadar etkilemiştir? Alınan önlemler nelerdir?  

Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

1-İl genelinde gençlik merkezleri nerelerde bulunmaktadır? 

Çorum Merkez 2, Alaca1, Osmancık 1, Sungurlu 1  olmak üzere beş( 5) gençlik 

merkezi vardır. 

2-Gençlik merkezlerinde ne gibi çalışmalar yapılıyor ? 

Gençlik merkezlerinde uygulanan programlar kapsamında; 

Akademi atölye çalışmaları; 

Değerler atölyesi, Dini ilimler atölyesi, İnovasyon atölyesi, Kişisel gelişim atölyesi, 

Sosyal bilimler atölyesi, dil eğitimleri atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, sağlıklı yaşam ve spor 

atölyesi   başlığı altında çeşitli eğitimler verilmektedir.  

Kulüp çalışmaları; 

Sosyal ve kültürel faaliyetler kulübü, merkezim her yerde,  güzel sanatlar kulübü,  

bilim ve teknoloji kulübü,  sağlıklı yaşam ve spor kulübü, gönüllülük kulübü   

3-2015’ ten itibaren kaç gencimiz gençlik merkezlerimizden yararlanmıştır? 

Yaklaşık 300.000 gence ulaşılmıştır. 

4-Gençlerle hangi projeler hayata geçirilmiştir? 

Yapılan tüm faaliyetler birer proje kapsamındadır 

Bakanlığın belirlediği projeler,  

Kamplar ,geziler,kültür ve sanat yarışmaları,akademi ve kulüp faaliyetleri vb. 

Yerel proje faaliyetleri; 

İş yeri ziyaretleri, elit ziyaretler, kültür sanat sporda iz bırakanlar, stk ziyaretlerimiz, 

tarihi, kültürel ve dini mekan ziyaretlerimiz, tiyatro, sinema, kızılay kan verme etkinliği, 

kültür, sanat , edebiyat ve sporda iz bırakan simalarla buluşma, belirli gün ve haftaları anma 

programları, bilardo, bisiklet etkinlikleri, doğa yürüyüşleri – bay/bayan, şehitlik ziyaretleri, 

sanat müzesi ve galerisi ziyaret programları, iftar programları, ramazan proğramları,kandil 

programları,  tenis, ensar muhacir kardeşliği programları, milli birlik yürüyüşleri 

(sarıkamış,57.alay,15 temmuz ) ,has oda sohbetleri, girişimcilik, sportif yarışmalar ve 

faaliyetleri, hat resim rolyef bilgisayar vb kültür sanat atölye çalışmaları, okul etkinlikleri 

5-2020 yılı için yapılan projeler nelerdir? 

Deneyap atölyesi peojesi uygulamaya geçilmiştir. Kültür ve sanat yarışmaları on line 

yapılmıştır. (şiir –müzik ), Kovit 19 hastalğı sebebiyle etkinlikler minimum düzeyde 

tutulmuştur. 

6-kimler eğitici olarak çalışabilir? 



 

Gençlik liderleri,eğitici belgesi olan valilik oluru alınarak gençlik merkezlerinde 

eğitici olarak çalışabilirler (ihtiyaca göre) 

7-engelli gençler katılıyormu? 

Engelli gençlerimizde proğramlara katılmaktadır.engelliler için engelli otobüsümüz 

vardır 

8-Gençlik merkezi sayısı yeterli mi? 

Var olanlar yeterlilidir,olmayan ilçelere bakanlığımız yapmaya devam edecektir.her 

ilçeye gençlik merkezleri yapılacaktır. 

9-Gençlik merkezlerine başvuru yapıp yararlanamayan kişi varmıdır? 

Var olan imkanlar ölçüsünde tüm gençler yararlandırılmıştır. Bakanlık projelerinde 

(kamp- geziler ) şehre ayrılan kontejanları ve katılımcıları belirleme bakanlığa aittir. herkese 

açıktır. kurarları bakanlık belirler ve seçer. 

10-Gençlik merkezleri kapasite olarak yeterlimidir? 

Bakanlık pojesi kapsamında yapıldığından  dolayı faaliyet yapma açısından yeterlidir. 

11-Gençlik merkezlerinin yapılmasında belli kriterler varmıdır? 

Yapılacak yerde genç yoğunluğunun olması,  dez avantajlı bölge olması,  

12-Kovit 19 sebebiyle faaliyetlere devam ediliyormu? 

Minumum düzeyde. bireysel faalitler yapılmaktadır, daha çok sosyal medya üzerinden 

yapılmaktadır. 

13-Kovit 19 gençlik merkezlerini nekadar etkilemiştir? 

Tüm faaliyetler minimuma inmiştir. sosyal medya üzerinden bazı faaliyetler 

yapılmıştır, tüm  toplu faaliyetlerimiz yapılamamıştır. 

14-Alınan önlemler nelerdir.? 

a-Maske mesafe temizlik kurallarına mutlaka uyulmaktadır. 

b-Maske takma ve hes kodu gösterme zorunluluğu uygulanmaktadır. 

c-Kovit 19 hastalığı ile ilgili broşür, bilgilendirme ve uyarı afişleri panolara asılmıştır. 

d- Ateş ölçme ve kişi bilgi kayıtları tutulmaktadır. 

e-İlgili personeller gerekli temizliklerini yapmaktadır. havalandırma ve dezenfektan 

işleri düzenli yapılmaktadır. 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

      İsmail KEŞLİKTEPE           Erdoğan KÖROĞLU     İbrahim ÇİFTÇİ    Sadık AŞIK   

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.         Üye                   Üye  

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 13/11/2020 tarih ve 142 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,  Türkiye genelinde yapılan av turizminden Çorum ilimiz ve ilçelerimiz olarak 

nasıl ve ne şekilde faydalanmaktayız? İlimiz sınırları içerisinde av turizminin yapıldığı 

belirlenen yerler var mı? Av turizmi için ilimize başka illerden gelen var mıdır? Başka 

illerden gelen varsa bunların sayıları belli midir? Tabiat ve doğadaki mevcut av 

hayvanlarımızı yabancı avcılar neye istinaden ve ne şekilde, av kanunu ve av turizmine uygun 

olarak yapılıyor mu? Koruma altındaki av hayvanlarımız nelerdir? Hangi bölgelerde 

yetişmektedirler? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

1-Av Turizminden Çorum İlimiz ve İlçelerimiz olarak nasıl ve ne şekilde 

faydalanmaktayız? 

Şube Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen av turizmi organizasyonları ile köylülerimiz için 

sorun olmaya başlayan yaban domuzu zararının önlenmesine veya azaltılmasına katkı 

sağlarken aynı zamanda köy tüzel kişiliklerine aktarılan mali kaynak ile de köylere ekonomik 

yönden destek sağlanmaktadır. 

2-İlimiz sınırları içerisinde av turizminin yapıldığı belirlenen yerler var mı? 

Av turizmi çalışmaları, ilimizde tescili yapılan15 adet Genel Avlak ve  22 Adet Devlet 

Avlağının yanı sıra Kargı Kösdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yapılabilmektedir.   

Av turizmi firmaları hangi alanda av talebi olduğunu Müdürlüğümüze iletmekte ve müsaitlik 

durumuna göre izinler verilmektedir. 

3-Av Turizmi için İlimize başka illerden gelen var mıdır? Başka İllerden gelen varsa 

bunların sayıları belli midir? 

İlimize av turizmi için diğer illerden ve yabancı ülkelerden gelenler vardır. 2019 yılında 26 

yerli avcı il dışından,  178 yabancı avcı çeşitli ülkelerden gelmiştir. 2020 yılında ise 19 yerli 

avcı il dışından, 104 yabancı avcı çeşitli ülkelerden gelmiştir. 

4-Tabiat ve doğadaki mevcut av hayvanlarımızı yabancı avcılar neye istinaden ve ne 

şekilde, av kanunu ve av turizmine uygun olarak yapılıyor mu? 

Bakanlığımız tarafından her yıl belirlenen Av Turizmi Esas ve usulleri ile 4915 sayılı kara 

avcılığı kanunu kapsamında av turizmi yapılmaktadır. Av turizmi organizasyonlarında 

muhakkak Şube Müdürlüğümüzce görevlendirilmiş bir personel bulunmakta ve 

organizasyonu denetlemektedir. 

5-Koruma altındaki av hayvanlarımız nelerdir? Hangi bölgelerde yetişmektedir? 

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararına göre İlimizde öter ardıç, tahtalı, kaya 

güvercini, çulluk, kaya sansarı ve tilki avlanması yasaklanan türlerdir. 

Ayrıca Koruma Altındaki Türlere ait tabla aşağıda sunulmuştur. 



 

 

 

  

      İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL            Alaettin TOSUNDEREOĞLU      Dursun KAYA    Engin DEMİR    

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.               Üye                    Üye  

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/11/2020 tarih ve 137 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Dünyada ve ülkemizde çok büyük bir faaliyet alanı olan seracılık, 

ilimizde ve ilçemizde yapılıyor mu? Nerelerde yapılıyor? İlimiz tarımsal ölçeğindeki oranı nedir? 

Hangi çeşit ürünler seralarda yetiştirilmektedir? Bu faaliyetlerin hem devlet ve hem de diğer kurum ve 

kuruluşlar açısından destek ve teşvik durumu nedir? Pazar payı hangi orandadır? Gerekli önlemler 

alınır ve bu konudaki çalışmalar geliştirilirse ilimiz ekonomisine sağlayacağı katkıların gelecekteki 

durumu nedir? Bu güne kadar sera ile ilgili tarımsal kuruluşların çalışmaları var mı? Bununla ilgili 

örnek seralar yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi ürün bazında çalışmalar yapılmıştır? Konu ile ilgili 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl 

Müdürlüğümüzce Bitkisel Üretim faaliyetleri kapsamında ÖKS (Örtü Altı Kayıt Sistemi) diye anılan 

sistem üzerinden yürütülen Seracılık Faaliyetleri 2011 yılından bu yana en düşük alanı 500 m² ve üzeri 

alan olmak üzere kayıt altına alınmaktadır. Seracılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçilerimiz bu sistem 

üzerinde takip ve güncellemeleri yapılmaktadır. Sisteme kayıt olmak zorunluluğu yoktur. 

 

            Söz konusu sisteme 2011 yılından bu zamana kadar il genelinde 144 adet çiftçimiz tarafından 

kayıt yaptırarak toplamda 392.553 m² alanda seracılık faaliyeti yürütülmektedir. Bunlardan 15 adet 

çiftçimiz iptal dilekçesi ve yapmış olduğumuz tespitler neticesinde seracılık faaliyetlerini bıraktığı 

(37,430 Dekar) belirlenmiştir. 129 çiftçimiz aktif olarak il ve ilçeler olmak üzere faaliyeti 

yürütmektedir. 

 

            Çorum ili ve ilçelerinde seracılıkta Tarımsal Üretim Faaliyeti olarak kış ve yaz dönemi olmak 

üzere ikili üretim yapılmaktadır. Kış üretimlerimizde %80 marul, %20 lik kısım ise biber, tere, roka, 

maydanoz vb. ürünlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

 

            Yaz dönemi yetiştiriciliği olarak %70 hıyar, %30 oranında domates yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Ortalama üretimde 1 dekarlık sera üretim alanında 25-30 ton/yıl hıyar alınmakta, 

domateste ise 20 ton ürün elde edilmektedir. Elde edilen ürünler başta Karadeniz bölgesi olmak üzere 

yurdun değişik bölge ve yörelerine üreticiler tarafından kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ticari 

Şirket aracılığı ve bireysel bazda pazarlaması yapılmaktadır. Ayrıca kendi ilimizin de ihtiyacı belirli 

oranda karşılanmaktadır. 

 

            2016-2017-2018 yılları arası uygulanan Genç çiftçi projesi kapsamında 10 adet çiftçimize 

toplamda 300.000 TL hibe desteğinden yararlandırılmıştır. Ayrıca çiftçilerimiz Çiftçi kayıt (Ç.K.S ) 

sistemi üzerinde mazot gübre desteğinden yararlandırılmaktadır. Çiftçilerimiz seracılık faaliyetleri 

kapsamında T.C Ziraat Bankası düşük faizli tarımsal kredi kredilerinden yararlanabilmektedir. 

 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

  Süleyman ATEŞ                 Duran BIYIK                   Mehmet BEKTAŞ                      Özcan ÇETİN 

 Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                   Üye                                             Üye 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/11/2020 tarih ve 139 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen,  Çorum ilimiz, ilçeler ve köy sınırları içerisindeki çöp dökülen 

orman, su birikintileri, dere yatakları, tarım arazileri ve köy yerleşik alanına yakın olan 

yerlerde pis koku ve sinek istilası altında yaşam mücadelesi vermekte olduğu hususu ile ilgili 

şikayetler gelmektedir. Köy sakinleri ve vatandaşlarımızın sağlık açısından huzursuz olup 

şarbon, kolera, tüberküloz, tifo ve bunun gibi hastalıkların tehdidi ile her an karşılaşma ve 

bulaşma korkusu altındadırlar. Bu taleplerin insan sağlığını tehdit eder boyutta olduğu 

hususunda gerekli olan incelemelerin yapılması belediye ile koordinesinin yapılıp 

yapılamayacağı nakli konusunda karşılaşılan sıkıntılar çevre ve sağlık açısından ne gibi 

olumsuzluklar olabileceği köylerimizdeki vatandaşlarımızın bu hususlar üzerine katkısının 

olup olmadığı Dodurga da ki çöp sorununa benzer ilimiz ve diğer ilçelerimiz, köylerimizde 

aynı sıkıntı ve sorunların yaşanıp yaşanmadığı, çevre sağlık açısından genel kapsamlı olarak 

araştırılıp çözüme kavuşturulması için toprak, hava, su ve tabiatın kirlenmemesi çevrenin 

korunması için meclisimizin insiyatifi olarak başta insan sağlığı açısından sağlık sorununun 

çözümü için, konunun araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz 

Merkez ve ilçelerinde köy sınırları içerisindeki çöp dökülen orman, su birikintileri, dere 

yatakları, tarım arazileri ve köy yerleşik alanına yakın olan yerlerde pis koku ve sinek istilası 

altında yaşam mücadelesi vermekte olduğu hususu şikayetleri ile köy sakinleri ve 

vatandaşlarımızın sağlık açısından huzursuz olup şarbon, kolera tüberküloz tifo v.b 

hastalıkların tehdidi ile her an karşılaşma ve bulaşma korkusu altındaki taleplerin insan 

sağlığını tehdit eder boyutta olduğu hususunda gerekli olan incelemelerin yapılması Belediye 

ile koordinesinin yapılıp yapılamayacağı, nakli konusunda karşılaşılan sıkıntılar çevre ve 

sağlık açısından ne gibi olumsuzluklar olabileceği, köylerimizdeki vatandaşlarımızın bu 

hususlar üzerine katkısının olup olmadığı Dodurga’daki çöp sorununa benzer ilimiz ve diğer 

ilçelerimiz, köylerimizde aynı sıkıntı ve sorunların yaşanıp yaşanmadığı, çevre sağlığı 

açısından kapsamlı olarak araştırılıp çözüme kavuşturulması için toprak, hava, su ve tabiatın 

kirlenmemesi, çevrenin korunması için insan sağlığı açısından sağlık sorunlarının çözümü için 

konunun araştırılması ile ilgili olarak;  

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesinin (b) bendinde “İmar, yol, su, 

kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, 

ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında”, İl Özel 

İdaresine yetki verilmiştir.  

 Konu ile ilgili olarak 2014 yılında belde belediyeleri kapatılıp İdaremize devredilmesi 

sonucu bu yerleşim yerlerine ait evsel katı atıklar İdaremizce toplanarak Belediyelerin vahşi 

depolama alanlarına dökülmüştür. 

Ancak tam olarak İdaremizce merkez ve ilçe köylerinde (bağlıları dahil) katı atık 

toplama işine 2017 yılbaşı itibari ile başlanmış olup köy yerleşim alanlarında ikinci bir 

kirliliğe sebebiyet vermemek için il ve ilçe belediyelerine ait mevcut vahşi depolama sahaları 

kullanılmıştır. 

 

 



 

Çorum Belediyeler Birliği tarafından il merkezinde karapürçek köyü sınırları içerisine 

katı atık düzenli depolama tesisi kurulmuş olup, Alaca, Sungurlu, İskilip ve Laçin ilçelerinde 

ise 4 adet aktarma istasyonu faaliyete geçirilmiştir. İdaremizce İskilip aktarma istasyonu 

kullanılmaya başlanmış ancak İdaremizce kullanılmaya elverişli olmayan Laçin aktarma 

istasyonunu kullanamadığımızdan dolayı Dodurga ilçesi Mehmetdede Obruk köyü sınırları 

içerinde bulunan vahşi depolama sahası kullanılmıştır. Köylülerin şikayeti üzerine saha terk 

edilerek 14.11.2020 tarihi itibariyle İlimiz merkez Karapürçek köyünde bulunan katı atık 

düzenli depolama tesisine çöp kamyonları ile direkt olarak taşınmaya başlanmıştır. Merkez 

ilçe, Mecitözü, Alaca, Osmancık, Dodurga(Laçin-Oğuzlar) çöp kamyonları ile direk katı atık 

düzenli depolama tesisine İskilip Uğurludağ ve Bayat ilçesinin köylerinin çöpleri İskilipteki 

transfer istasyonunda treylerde biriktirilerek haftada 2 gün katı atık düzenli depolama tesisine 

getirilmekte,  Ortaköy, Sungurlu, Boğazkale ve Kargı ilçelerine bağlı köylerin çöpleri 

belediyelere ait vahşi depolama alanlarında biriktirilmektedir. Transfer istasyonların 

düzenlenmesi ve yeni treyler alınması ve yeterli ödenek ayırılması halinde diğer ilçe 

köylerinden toplanan katı atıklar da düzenli depolama tesisine taşınacaktır.  Köy yerleşim 

yerlerindeki katı atıkların  hepsi Karpürçek katı atık düzenli depolama tesisine taşındığında; 

toprak kirliliği, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi, hava kirliliği, koku, çöplerin yanması 

sonucu oluşan duman, sineklerin ve kemirici vektörlerin yayılımı ve bulaşıcı hastalıklar 

önlenerek daha sağlıklı bir yaşam kalitesi  sağlanmış olacaktır. 

Çorum belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan 

mevzuat ve Belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının 

emir ve direktifleri doğrultusunda, Çorum Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, 

temiz bir kent ve çevre oluşturulabilmesi için Temizlik İşleri Müdürüğünün görevleri 

şunlardır. 

Çorum Belediyesi sınırları içerisindeki evsel katı atık toplama işlemlerinin 

aksatılmaksızın yürütülmesini, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt 

pazarlarının süpürülmesi, yıkanması temizlenmesi yer altı çöp toplama sistemlerinin 

planlanması ve yapılmasını sağlamak ibadet yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak, 

Mahalle aralarında halk sağlığını tehdit eden çevrede kötü görüntü kirliliğine neden olan boş 

arsalarda temizleme çalışması yapmak, Tıbbi atıkların toplanmasını depolanmasını bertarafını 

ve ücretlendirilmesini sağlamak, Katı atık bertaraf tesisleri ve tıbbi atık tesisleri kurmak, 

kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek, Baraj ve göl etrafındaki çöplerin toplanmasını 

sağlamak,  doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak, Çevre sağlığı ile ilgili yapılan 

çalışmaları takip etmek, Vatandaşlardan yazılı, sözlü ve elektronik ortam vasıtası ile gelen 

istek ve şikayetleri yerinde inceleyerek şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak, 

Belediye sınırları içerisinde sivrisinek ve karasineği karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir 

şekilde yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamak, Çöp konteynerlerinin bedel 

karşılığında konut özel kurum ve işletmelere verilmesini sağlamak, kamu kurum ve 

kuruluşlarının ve ortak kullanım alanlarının çöp konteyner taleplerinin karşılanmasını 

sağlamak, çöp konteynerlerinin tamir ve bakımının yapılmasını sağlamak, diğer kurum ve 

kuruluşlar tarafındanhazırlanan halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere 

destek vermek, yapılan çalışmalara katılımı sağlamak, görev alanına giren diğer mevzuatlarla 

verilen kontrol, denetim ve takip görevlerinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda 

kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve 

bunların gerçekleşmesini belediye başkanlık makamına önermek, atıkların Çorum Belediyesi 

Temizlik ekiplerince mahallelerimizde cadde ve sokaklarımızda periyodik temizlik 

hizmetlerimiz sürüyor. Günde ortalama 234 ton evsel katı atık topluyoruz. Mücavir 

alanımızda yer alan 41 köyümüzün de haftada bir kez evsel atıklarını yine belediye olarak 

alıyoruz. Yine sanayimizin olduğu bölgelerde de esnafımızın daha sağlıklı ve temiz bir 

ortamda işlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem temiz şehir imajımızı 

güçlendirmek, hem de hemşehrilerimize yakışan bir temizlik hizmeti sunabilmek için 

ekiplerimiz araç ve ekipmanlarımız 24 saat çalışıyor. Şehir merkezimizde 15 bin 748 

konteynır var. Bu konteynırların bazıları 770 litrelik bazıları ise 400 litrelik konteynır.   

Köylerde çöp toplama işleri seri bir şekilde devam ediyor.  



 

Köylerimizin daha temiz ve daha yaşanabilir olması için çalışmalarını yoğun bir 

şekilde sürdüren Çorum Valiliği İl Özel İdaresi  çöp toplama işlerini de seri bir şekilde 

yapmaya devam ediyor. Merkeze bağlı 162 köyün çöp toplama işleri 3 araçla seri bir şekilde 

devam ederken, il özel idaresi ekipleri, haftanın 5 günü köylerimizde çöp toplama hizmeti 

veriyor. 

2017 yılı içerisinde merkez ve ilçe köyleri dahil tüm köylerde talep edilen konteynır 

ihtiyaçlarının tamamı karşılanırken Çorum Valiliği İl Özel İdaresi çalışmalarını azami gayret 

ve özenle büyük bir titizlikle sürdürüyor. 

Geri Dönüşüm Merkezi ve Ambalaj Atığı Toplama Merkezleri, Kompost Tesisi, 

Malzeme Ayrıştırma Tesisi, Sızıntı Suyunu Arıtma Tesisi gibi dört ana yapıdan oluşan 

kapsamlı bir sistem. Geri Dönüşüm Merkezi ve Ambalaj Atığı Toplama Merkezi gündelik 

hayatımızda kullandığımız ürünlerin boş ambalajlar (cam, plastik, metal, kâğıt/karton ve 

kompozit) atıklar geri dönüştürülecek.  Kompost Tesisleri bu bölümde park, bahçe atıkları 

işlenecek. Yılda 5 bin ton atık işlenebilecek. Bu bölümün bir özelliği var. Türkiye’de ilk yerli 

üretim kompost makineleri kullanılacak. Buradan elde ettiğimiz malzeme gübre olarak 

kullanılacak.  Malzeme Ayrıştırma Tesisinde ise bu alanda sahadan toplanan ambalaj atıkları 

sınıflandırılarak preslenecek. Ve yeniden kullanılmak üzere fabrikalara gönderilecek. Tesis 

yılda 60 bin ton geri dönüştürülebilir atığı işleyecek. Sızıntı Suyunu Arıtma Tesisi günlük 125 

metreküp sızıntı suyu arıtılabilecek. Atıklardan sızan sular burada arıtılarak, doğaya tekrar 

salınacak. Bunların dışında Katı Atık Düzenleme Tesisimizde İdari Binalar, Bakım Binası, 

Lastik Yakma Ünitesi, Atık Denetleme Alanı, Güvenlik Binası, Scada Kontrol Odası Gibi 

Bölümler de bulunuyor.  Bu tesislerimiz sadece teknik alanlardan ibaret değil. Tesiste 

yapılacak işlemlerle ilgili araç ve ekipmanlarımız da bulunuyor. Tesis faaliyetleri için 

kullanılmak üzere 1 paletli yükleyici, 1 çöp kompaktörü, 3 loder, 8 çöp taşıma tırı, 3 hidrolik 

sıkıştırmalı çöp aracı, 1 kamyon alındı. Tesis bünyesinde toplamda 4 bin 500 çöp konteyneri, 

13 transfer istasyonu için sıkıştırmalı konteyner, 28 Atık Getirme Merkezi için açık ve kapalı 

konteyner da tesislerimizde bulunuyor”  üretilmektedir. Çorum Belediyesinin Belediyeler 

Birliği ile ortaklaşa yapmış olduğu katı atık toplama ve ayrıştırma tesisi 2018 yılı Ocak ayı 

itibarıyla işletmeye açılmıştır. Çorum Merkez, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancıkta 

ilçelerinden toplanan atıklar bir ayın bu tesiste toplanmaktadır. Tesiste ayrıştırma ünitesi, 

bakım atölyesi, kompost (gübre) ünitesi depolama alanı, çöp sızıntı suyu arıtma tesisi ve idari 

bina bulunmaktadır. Bu tesis Çorum’un tamamının 30 yıllık katı atık sorununu çözecek 

kapasitededir.” 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

  Abdullah UYSAL                  Arif ÇAMİÇİ            Ekrem YILDIRKIM 

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

 

                                 Suat ATALAY                     Yavuz AYKAÇ  

       Üye                                          Üye 

 

 



 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/11/2020 tarih ve 131 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İl genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı 

yeterlimidir? Kaç tane özel kreş ve gündüz bakım evi vardır? Özel kreş ve gündüz 

bakımevleri açma şartları nelerdir? Bu alanda devletin sağladığı destek ne kadardır? İl 

genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanan çocuk sayısı ne kadardır? 

Halkımızın eğilimi ne orandadır? Bu alanda karşılaşılan sorunlar nelerdir? Özel kreş ve 

gündüz evlerinde çalışma şartları nelerdir? Özel kreş ve gündüz evleri nereye bağlı olarak 

çalışmaktadır? Denetime tabi midir? Denetimler hangi kurum tarafından yapılmaktadır. Özel 

kreş ve gündüz evlerinden köylerdeki vatandaşlarımız yararlanabiliyor mu? Konu ile ilgili 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 04.11.2020 Tarihli ve 131 Nolu 

Karara Cevaben; 

1. İl genelinde kaç tane Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi vardır? Sayısı yeterli 

midir? 

Çorum ilinde İl Müdürlüğümüze bağlı Merkezde bulunan 4 adet Gündüz Bakımevi 

(25-66 ay arası çocuklar), 3 adet Kreş ve Gündüz Bakımevi(0-66 ay arası çocuklar) ve 

1 adet Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü (25-66 ay arası çocuklar ve ilkokul ve 

ortaokula devam eden çocuklar) olmak üzere toplamda 8 adet kuruluşumuz 

bulunmaktadır. İlimiz ilçelerinde Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk 

Kulüpleri bulunmamaktadır. Kuruluşlarımızın kapasitesi ilimiz için yeterli 

seviyededir. Kuruşlarımız;  
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Cezaevinde annesi ile kalan çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek 

19.11.2018 tarihinde yapılan İl İnsan Hakları Kurulu Toplantısında konu ayrıntılı bir 

şekilde gündeme alınmış ve görüşülmüş olup, 2018/11 nolu toplantı kararı gereği 

Valiliğimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda; 

çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, İl Müdürlüğümüze bağlı Özel Kreş ve 

Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin desteği alınarak, ayrıca İl 

Müdürlüğümüz personellerinin kendi imkanları doğrultusundaki destekleri ile cezaevi 

tarafından bu amaçla tahsis edilen yaklaşık 100 metrekarelik alan, sıfırdan dizayn 

edilerek; inşaat, tamirat, tadilat, yapım işleri tamamlanarak çocuklar için gerekli 

tefrişat, eğitim ve oyun materyalleri sağlanarak, gerekli çalışmalar yapılmış ve 20 

1 Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi 

2 Özel Çoklu Zekâ Kreş ve Gündüz Bakımevi 

3 Özel Gökkuşağı Gündüz Bakımevi 

4 Özel Güneş Gündüz Bakımevi 

5 Özel Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü 

6 Özel Uğurcuklar Gündüz Bakımevi 

7 Özel Ümit Gündüz Bakımevi 

8 Özel Yumurcaklar Kreş ve Gündüz Bakımevi 



 

çocuğa hizmet edecek şekilde açılışa hazır hale getirilmiştir. Çorum L Tipi Kapalı 

Ceza ve İnfaz Kurumunda, müdürlüğümüz meslek elemanları ve kapalı cezaevi 

meslek elemanları tarafından yapılan çalışmalar ve talepler neticesinde; anneleriyle 

birlikte kalan çocukların uygun olmayan cezaevi ortamından uzaklaştırılması, psiko-

sosyal, zihinsel, sağlık ve her açıdan gelişimlerine olumlu katkıda bulunmak amacıyla 

cezaevi içerisinde uygun ortam sağlanarak kreş ve gündüz bakımevi açılması ihtiyacı 

hâsıl olmuştur. 

Açılması düşünülen Kreş ve Gündüz Bakımevinde çalışacak cezaevi 

müdürlüğünün uygun personeli olmadığından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği 

yapılarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkisi dâhilinde 2 tane ücretli okul öncesi 

öğretmenin görevlendirilmesi yapılmıştır.  

10 Aralık 2018 Pazartesi Günü saat 14:00’da; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 

Günü münasebetiyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Valimiz Sayın 

Mustafa ÇİFTÇİ, İl Protokolümüz ve katkı sağlayan kurum yetkililerinin katılımıyla 

Cezaevi içerisinde Kreş ve Gündüz Bakımevi açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılış 

işlemlerinden sonra da İl Müdürlüğümüz ile Çorum L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz 

Kurumu arasında işbirliği devam etmekte olup her türlü eksik ve talep İl 

Müdürlüğümüz aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İl Müdürlüğümüz 

personellerinin kendi imkanları doğrultusunda verdikleri desteklerle karşılanmaktadır.  

Cezaevi içerisinde Kreş ve Gündüz Bakımevi açılışı gerçekleşmeden önce 

cezaevinde anneleri ile kalan çocuklardan sadece 3 çocuğumuz ücretsiz bakım 

hizmetinden faydalanmaktayken açılış işleminden sonra cezaevi içerisinde çok zor 

şartlarda yaşamak zorunda olan 12 çocuk gün içinde çok iyi şartlarda zaman 

geçirmeye başlamışlardır. Çocukların sosyal-duygusal gelişimi, dil gelişimi, bilişsel 

gelişimi ve motor becerileri daha uygun bir ortamda desteklenmekte olup; özbakım 

becerilerinin daha iyi bir ortamda kazandırılması sağlanmaktadır. 

İlimiz Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 

Minik Melekler Gündüz Bakımevi açılışı 15.09.2017 tarih ve 40600303 sayılı yazı ile İl 

Müdürlüğümüze bildirilmiş olup; kuruluş İl Müdürlüğümüz rehberliğinde hizmet 

vermektedir. 

 

2. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi açma şartları nelerdir? 

KURUCU OLABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR: 

 TC uyruklu olmak 

 En az ilkokul mezunu olmak 

 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle 

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal 



 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 

sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişiler karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa 

karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 

Kişi açılması planlanan binanın adresini içeren bir dilekçe ve binanın yapı kullanım 

izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurur ve bina 15 gün içerisinde sosyal çalışma görevlileri 

tarafından incelenir. 

Bina Açılışa Uygunsa Kurucudan; 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 Adli sicil belgesi 

 Öğrenim durumunu gösterir belge 

 Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya 

çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel 

kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, 

tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği 

 Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme 

yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı 

örneği 

 

Bina ile ilgili; 

 Kapasite hesaplanması için belediyelerin imar ve çevre şehircilik müdürlüklerinden ya 

da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğünü gösterir 

tasdikli belge ve mimari proje 

 Bina kurucuya aitse tapu senedi, değilse 1 yıllık kira sözleşmesi 

 Bina ortak bahçeli bir mülkte ise(apartman dairesinin giriş katı gibi) kat maliklerinin 

onayladıklarına dair oy birliği ile verdiği karar örneği 

 Yangın yönetmeliğine uygunluk yönünden itfaiye raporu(z tipi yangın merdiveni, 

ışıklı alarm sistemleri vb.) 

 Binanın trafik emniyetine uygunluğu ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel 

ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları 

ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet 

müdürlüğünden alınacak rapor 

 Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygunluğuna ilişkin toplum sağlığı 

merkezlerinden düzenlenen rapor 

 3 ayrı nüsha halinde 35*50 cm ve A3 ebadında yerleşim plan örneği 

 Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, 

yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili 

bölümlerince düzenlenen teknik rapor 

 Numarataj belgesi 

 Yalnızca 6/3/2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı 

kullanım izin belgesi alınmış binalardan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna 

ilişkin teknik rapor istenmez 



 

 BELGELERİN TESLİMİNDEN SONRA EN GEÇ ON İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE 

İNCELEME YAPILIR VE BELGELERİN UYGUNLUĞUNA KARAR VERİLİRSE 

KURULUŞ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI YÖNÜNDE 

İNCELENİR: 

 Bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır 

 Çocukların bulunduğu alanlar bol ışık almalı ve kapıları içerden dışarıya doğru 

açılmalıdır 

 Oyun ve etkinlik alanlarının tabanları yumuşak malzemeden yapılmalıdır 

 Sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programında belirtilen eşyalar ve eğitim 

araçları olmalıdır 

 Okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, 

fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır 

 Günlük faaliyetler için faaliyet panosuna yer verilmelidir 

 Sınıflarda ısıölçer olmalı ve sınıf sıcaklığı 20-28 derece arasında olmalıdır. Elektrikli 

ısıtıcı kömürlü soba vb. kullanılamaz 

 Uyku odalarında çocuk karyolaları en az bir kişinin geçebileceği şekilde düzenlenmeli 

ve korunaklı hale getirilmelidir 

 Uyku odalarında ranza kullanılamaz 

 Kuruluşta he 20 çocuğa bir tuvalet ve lavabo düşmelidir, çocuk kulüplerinde kız ve 

erkek çocukları için ayrı tuvaletler kullanılmalıdır 

 Zemini kaymaz seramikten döşenen yemek pişirme ve yeme bölümleri birbirinden 

ayrılmış olan bir adet mutfak olmalıdır 

 Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya 

cam türü malzemelerden oluşması şarttır 

 Mutfakta aspiratör bulunmalıdır 

 Kreş (0-24  ay çocuklar) açılacaksa eğer çocuklar için ayrı bir alt değiştirme odası ve 

her çocuk için bir dolap olmalıdır. Bu yaş grubu olan kuruluşlarda uygun mutfak 

malzemelerine ve mama sandalyelerine yer verilmelidir. 

 Kuruluşta ilk yardım ve ilaç malzemelerinin olduğu bir ecza dolabı olmalıdır. 

 Yumuşak zeminden yapılmış ve bahçe oyun malzemelerinin olduğu bir oyun bahçesi 

olmalıdır. 

 Kuruluşta kapasite hesaplaması yapılırken oyun ve etkinlik odalarında çocuk başına 2 

m
2
 alan ve 6m

3
 hava olmalıdır. Kuruluşun bahçesinde çocuk başına 1,5m

2
 alan olmak 

zorundadır. Bir sınıfa en fazla 20 çocuk kabul edilir. 

 Oyun, etkinlik, uyku ve çalışma odaları 15 m
2
 den küçük olamaz 

 Çocuk kulüplerinde çalışma odalarına denk büyüklükte bir oyun ve dinlenme odası 

olmalıdır. 

 Kuruluşun açılışında bir sorumlu müdür, kapasitesi 100 ve üzeri kuruluşlarda ayrıca 

müdür yardımcısı, 1 temizlik personeli, 1 aşçı ve her sınıf için ayrı bir grup 

sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı bulundurmak zorundadır. 

 Gündüz bakımevlerinde uygun büyüklükte sınıflarda(40 m
2
) en fazla 20 çocuk 

bulunur ve 20 çocuğa bir grup sorumlusu bir çocuk bakıcısı düşer, kreşlerde her 10 

çocuğa bir grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı düşer. 

 Çocuk kulüplerinde her 20 çocuk için bir grup sorumlusu olmalıdır ve ayrıca branş 

personeli çalıştırabilmektedirler 

 Sınıflara hafif derecede zihinsel, görme, işitme konuşma ve bedensel engeli olan 

çocuklar kabul edilir, orta veya ağır engelli çocuklar kabul edilemez. Bir sınıfa en 

fazla bir kaynaştırma öğrencisi kabul edilir. 



 

Yukarıda yer alan maddelere uygunluğu tespit edildikten sonra ek-1’deki güvenlik 

önlemleri formunda belirtilen esaslar çerçevesinde güvenlik önlemlerinin alınması resmi 

yazı ile istenir. Tefriş yapılıp, uygunluğuna karar verildikten sonra ek-2 deki açılış 

inceleme raporu doldurularak bina değerlendirme raporu düzenlenir. Tüm şartlar 

tamamlandığında il müdürlüğünün teklifi e valilik onayı ile açılış onayı alınır ve ek-3 te 

yer alan Açılış İzin Belgesi düzenlenir ve kuruluş çocuk kabulüne başlar.  

Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç bir ay içinde, yangın, sabotaj 

ve depremde uygulanmak üzere hazırlanan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

tarafından onaylanan sivil savunma planı, kuruluşun kolay görülebilen bir iç 

mekânına asılır. Personel ve çocuklara yönelik yıllık tatbikat yapılır ve yapılan 

tatbikat çalışmaları sivil savunma dosyasında bulundurulur. Kuruluşun 

hazırlayacağı dosyada, ek-7’deki belgeler bulunur. 

PERSONEL ALIMLARINDA İSTENECEK BELGELER 

 TC kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı 

 5. Maddenin 1. fıkrasının © bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına 

dair adli sicil belgesi 

 Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının il müdürlüğünce 

görülmesi kaydıyla fotokopisi, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili 

kurumlardan alınacak denklik belgesi 

 Aile hekiminden alınan sağlık raporu 

 Sigortalı işe giriş bildirgesi 

 İş sözleşmesi 

 

3. Bu alanda devletin sağladığı destek ne kadardır? 

Açılış aşamasında herhangi bir destek yoktur.  

 

4. İl genelinde Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden yararlanan çocuk sayısı ne 

kadardır? 

Kuruluşlarımızın toplam kapasitesi 832’dir. Şu an kayıtlı çocuk sayısı189 ’dur. 

Pandemi nedeniyle hizmet alan çocuk sayısında düşüş yaşanmıştır. 

 

5. Halkımızın eğilimi ne orandadır? 

Normal zamanlarda kuruluşlarımızın yıl içinde resmi tatiller dışında herhangi bir tatil 

yapmaması, isteğe bağlı olarak hafta sonu ve akşam saatleri hizmetlerinin bulunması, 

tam gün hizmet vermesi, özellikle çalışan anneler tarafından daha çok tercih edilmesi, 

yaş grubunun 0-66 ay çocukları kapsaması gibi etkenlerden dolayı toplam 

kapasitesinin %90’ı doluyken pandemi sürecinde ailelerin tedirginliği nedeniyle 

hizmet alan çocuk sayısında düşüş yaşanmıştır. 

 

6. Bu alanda karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

 

7. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde çalışma şartları nelerdir? 

KURULUŞTA İSTİHDAM EDİLMESİ ZORUNLU PERSONELLER 

 

Kuruluş Müdürü Olacaklarda Aranacak Nitelikler Şunlardır: 

 Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi 

ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve 

anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum 

ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. 



 

 Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat 

fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl 

çalışmış olmak. 

 Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya 

özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak. 

 Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl 

Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi 

veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak. 

Kuruluş Müdür Yardımcısı Olacaklarda Aranacak Nitelikler Şunlardır: 

 Kuruluş müdüründe belirtilen bölümlerden mezun olma şartı aranır. 

 

Grup sorumlularında aranacak nitelikler 

 Kreş ve gündüz bakımevlerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının 

çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu 

öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya 

önlisans mezunları öncelikli olmak üzere kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve 

eğitimi bölümü mezunu olmaları gerekir. 

 Çocuk kulüplerinde görevlendirileceklerin yükseköğretim kurumlarının sosyal hizmet 

bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler 

bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi 

öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk 

gelişimi bölümü lisans veya önlisans mezunu olmak veya sınıf öğretmeni unvanına 

sahip olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının fizik, kimya, fen bilgisi, biyoloji, 

matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler öğretmenliği 

bölümlerinden mezun olmaları gerekir.  

 

Çocuk bakıcısının nitelikleri  

 

 Çocuk bakıcılarında; lise mezunları öncelikli olmak üzere; en az kendi döneminin 

zorunlu eğitiminden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca çocuk bakımı alanında 

düzenlenmiş bir sertifika sahibi olma şartı aranır. Kız meslek lisesi mezunlarında 

sertifika şartı aranmaz.  

 

Yardımcı personelin nitelikleri  

 Kuruluşlarda yemek ve temizlik elemanı bulundurulması zorunludur. İş hacmine göre 

büro, şoför ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel 

için, en az kendi döneminin zorunlu eğitiminden mezun olma veya okuryazarlık 

belgesi almış olma şartı aranır 

Branş elemanlarının nitelikleri  

Kuruluşlar çalışma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup 

sorumluluğu dışında; kendi branşında istihdam edilmek üzere sosyal hizmetler, psikoloji, 

çocuk gelişimi ve eğitimi, özel eğitim öğretmeni, doktor, diyetisyen, hemşire, müzik, resim, 

bilgisayar, yabancı dil ve benzeri bölüm mezunu elemanları da görevlendirebilirler. 

8. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri nereye bağlı olarak çalışmaktadır? 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulübü Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı olarak ilimizde Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. 

 



 

9. Denetime tabi midir? Denetimler hangi kurum tarafından yapılmaktadır? 

Kuruluşlar vali onayı ile il müdürlükleri tarafından denetlenir; gerekli görüldüğünde 

Bakanlık denetçileri tarafından da denetim yapılabilir. Eğitim programlarının 

uygulanması ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir ve tespit edilen 

eksiklikler il müdürlüğüne bildirilir. Kuruluş, en az altı ayda bir denetlenir ve ek-

17’deki Denetim Formu doldurulur; denetim sonuçlarını gösteren bir denetim raporu 

hazırlanır. Denetim sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğü tarafından yazılı olarak 

kuruluşa bildirilir. Kuruluş, en fazla bir ay içinde belirtilen eksiklikleri gidermek 

zorundadır. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen süre içinde giderilip 

giderilmediği tekrar denetlenir. Ayrıca Çorum Valiliği talimatı ile “Covid-19 

Denetimleri” kapsamında haftada iki yada üç gün olmak üzere İl Müdürlüğümüz ekibi 

tarafından tüm Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri 

denetlenmektedir. 

 

10. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden köylerdeki vatandaşlarımız 

yararlanabiliyor mu? 

Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Talep olması durumunda her vatandaşımız 

kuruluşlarımızdan hizmet alabilmektedir. Fakat kuruluşlarımızın merkezde olması 

nedeniyle gidiş gelişlerde sıkıntı yaşanabilme ihtimali vardır. Bazı kuruluşlarımızda 

servis hizmeti vardır fakat bu hizmet il içini kapsamaktadır. Ulaşımın veli tarafından 

sağlanması durumunda her vatandaşımız kuruluşlarımızdan faydalanabilecektir. 

 

        İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Abdurrahman KARAGÖZ      Ahmet DEVREZ             Mehmet TURHAN  

           Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.           Üye     

 

 

       Sadettin AKGÜL                    Selim DÖLCÜ  
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