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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/02/2020 tarih ve 31 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Uğurludağ, Oğuzlar ve Boğazkale ilçelerimizde bulunan İl Özel İdaremize ait 

gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya satılması için birden fazla ihaleye çıkılmasına rağmen 

satışlarının gerçekleşmemesinin nedenleri, söz konusu nedenlerin ortadan kalkması için 

çözüm önerilerinin neler olabileceği, söz konusu binaların İl Özel İdaremize ekonomik yük 

getirip getirmediği şayet ekonomik yük getiriyorsa talepleri halinde kamu kurumlarına 

bedelsiz devredilip devredilemeyeceği, tahsis edilip edilemeyeceği veya satılması ile ilgili 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Oğuzlar ilçemizde İl özel İdaremiz 

tarafından 90’lı yıllarda yapılan binada bulunan işyeri ve lojmanlar muhtelif zamanlarda 

ihaleye çıkarılmış ve satılmış olup sadece üç adet lojman kalmış bulunmaktadır. Bu 

lojmanlardan bir adedi Kaymakamlık lojmanı diğer iki adedi de memur lojmanı olarak kira 

karşılığında mülkiyeti devam etmektedir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede 

Kaymakamlık lojmanı hariç, binanın eski olması nedeniyle tamir tadilat ihtiyacı 

bulunduğundan İl özel idaresine ekonomik yük getireceğinden diğer iki adet lojmanın 

satılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Satışının gerçekleşmesi için ilçe 

lojmanlarında halen oturmakta olan kiracılardan satın alabilecekleri rakamlar talep edilerek 

muhammen bedelin belirlenmesi yasal prosedürler çerçevesinde açık artırma yoluyla ihaleye 

çıkarılması şayet ihale satışla neticelenmediği takdirde Oğuzlar Belediye Başkanlığı’na 

pazarlık yoluyla anlaşarak mülkiyetlerin devredilmesinin uygun olacağı; 

Uğurludağ ilçemizde ise Mülkiyeti İl özel İdaremize ait olan 14 adet gayrimenkul 

bulunmakta olup söz konusu binanın 1990’lı yıllarda yapılmış son derece yıpranmış, eskimiş 

tamir ve tadilat ihtiyacı bulunmaktadır. Tamir ve tadilatın da İl özel İdaremize gereksiz 

ekonomik yük getireceği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bunlardan bir adedi 

kaymakamlık sekiz adedi de memur lojmanı olarak, iki adeti İlçe Ziraat Odası Başkanlığı 

tarafından büro olarak kiralanmış olup kalan üç adet yerimizin de İlçe halk Kütüphanesi, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilerek ilgili Devlet Kurumlarımız 

tarafından kullanılmaktadır. 

Devlet Kurumlarımıza tahsis edilen yerlerin İlçe Halkımızın Kültürel ve sosyal 

faaliyetlerinde kullanılmakta olduğundan satışının uygun olmadığı, İlgili kurumlara teklif 

edilerek istedikleri takdirde mülkiyetlerinin devredilmesine; Kaymakamlık lojmanı hariç 

diğer sekiz adet lojmanın ise İlçe Belediye Başkanlığının şehir içi meydan ve park 

düzenlemesi için vatandaşlara ait bulunan evlerin takasında kullanılmak üzere vatandaşla 

Belediye Başkanlığı arasından varılan mutabakat sözleşmelerinin beyanı şartıyla Uğurludağ 

Belediye Başkanlığına devredilmesinin kalan lojmanlarında ihale yoluyla satışa 

çıkarılmasının uygun olacağı, yine aynı şekilde Ziraat Odası Başkanlığının kiracı olarak 

kullanmakta olduğu iki adet işyerinin de  ihale yoluyla satışa çıkarılmasının komisyonumuzca 

uygun görüldüğü; 

 

 Boğazkale ilçemizde  mülkiyeti İl özel İdaremize ait 21 adet gayrimenkul bulunmakta 

olup bir adedi Kaymakamlık diğerlerinin tamamı da memur lojmanı olarak kullanılmaktadır. 
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Boğazkale ilçesindeki lojmanlarda memurların oturduğu bu memurların yeni yapılan TOKİ 

konutlarına taşınacağı bilinmektedir. Bu memurlar taşındığı zaman lojmanların merkezi 

ısıtma olduğundan hariçten yine özel idareye maddi külfet getirecektir. Söz konusu Boğazkale 

ilçemizde ki binanında 90’lı yıllarda yapılmış olduğundan tamirat ve tadilat ihtiyacının 

bulunduğu, bu durumunda il özel idaremize gereksiz maddi külfet getireceğinden 

Kaymakamlık lojmanı hariç diğer lojmanların tamamının ihale yoluyla satışının uygun 

olacağı kararına varmış bulunmaktadır. 

 
İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                Fehmi YAĞLI                       Süleyman ATEŞ                  Mehmet KAPLAN       

            Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                 Üye 

 

 

 

            Yıldız BEK                         Sadık AŞIK 

                                                 Üye                                    Üye 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/02/2020 tarih ve 33 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Burun Köyü 202 parsel nolu taşınmaz 

üzerinde Konut Alanı yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım 

İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun, 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) 

bendi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremize sunulan plan teklifi ve dosyasında 

yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Burun Köyü 202 nolu parselin köy yerleşik 

alanı içindeki yaklaşık 16.730,00 m²’lik kısımda çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan 

veya yaz aylarında köye gelen vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut 

Alanı" olarak planlandığı görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 202 nolu parsele ilişkin 25.09.2019 tarih ve 11351 

sayılı yazı ile, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğünden, 27.09.2019 tarih ve 11446 sayılı yazı ile  

TEİAŞ ve YEDAŞ’dan uygun görüşler alınmıştır.  

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 09.01.2020 tarihinde 

onaylandığı tespit edilmiştir. 

 Planlamaya konu parselin Köy Yerleşme ve Gelişme Alanı Sınırları içinde kalan kısmı 

konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmıştır. İmar adalarında yapı yaklaşma mesafeleri 

parselin mahreç aldığı yoldan 5m, diğer cephelerden 3 m. olarak belirlenmiştir. Yapılaşma 

koşulları konut alanları için Ayrık Nizam 2 Kat (6,50m) , TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) 

:0,30, KAKS ( Kat Alanı Kat Sayısı): 0,60 olarak belirlenmiş olup, en az parsel büyüklüğü 

450 m2 olarak planlanmıştır.  

 Planlamaya konu parselin yaklaşık 11.675m²’lik kısmı konut alanı, 617 m²’lik kısmı 

ise Park Alanı olarak önerilmiştir. Kalan alanlara ulaşım aksını sağlamak amacıyla yol olarak 

tasarlanmıştır. Alanda ortalama 500 metrekareden yaklaşık 24 adet parsel oluşturulması 

düşünüldüğünde ve hane sayısı 2.23 kişi olduğu  (Burun köy 2018 yılı nüfusu 67 kişi, hane 

sayısı 30 ise hanedeki ortalama kişi sayısı 2.23 kişi/hane)  varsayılırsa planlama alanında 

toplamda 54 kişilik nüfus ilavesi olacaktır. İlave 54 kişilik nüfus için yaklaşık 540 

metrekare(kişi başı 10 metrekare) park alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Park alanı için ayrılan 

alan büyüklüğü en az büyüklükten fazla olarak hesaplandığı görülmüştür.  

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il 

sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki 

alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara 

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz konusu imar planı teklifi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

             

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye       
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/02/2020 tarih ve 18 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimizi ulusal liglerde temsil eden salon sporlarında kulüplerine 

maddi ve ayni yardımların yapılıp yapılmadığını, salon sporlarında ilimizde sporcu sayımızın 

ne kadar olduğunun araştırılması ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimizi 

ulusal liglerde temsil eden ve salon sporlarında faaliyet gösteren kulüplere Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapmış oldukları faaliyet çerçevesinde maddi ve 

ayni yardımlarda bulunulmaktadır. 

Aynı zamanda ilimiz Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından amatör spor 

kulüplerimize malzeme desteği sağlanmaktadır. 

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz kayıtlarında tescilli bulunan salon 

sporlarında 27.124 erkek sporcu, 12.200 kadın sporcu olmak üzere toplam 39.324 sporcumuz 

mevcuttur. 

Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce antrenörlerimiz ve uzmanlarımızla 

birlikte sporcu sayılarımızda artışın sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 

İlimizde ulusal müsabakalara katılan kulüpler şunlardır: 

1- Çorum Voleybol Spor Kulübü, 2018 yılında beden eğitimi öğretmenleri tarafından 

kurulmuş olup 2019-2020 Türkiye Bayanlar voleybol 2. liginde mücadele 

vermektedir. Finansmanı özel spor severlerce sağlanmaktadır. 

2- Osmancık Belediye Spor bayan voleybol takımımız da yine 2019-2020 sezonunda 2. 

ligde mücadele vermekte olup finansmanı Osmancık Belediyesince karşılanmaktadır. 

3- Sungurlu Belediye Spor erkek voleybol takımımız da geçen yıl 1. ligde mücadele 

etmiş sezon sonunda 2. lige düşmüştür. Ancak bu sezon müsabakalara katılmama 

kararı almış bulunmaktadır. 

4- Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzde yine geçen sezon 2. ligde erkek 

voleybol liginde mücadele etmiş playoff oynayarak 1. lig kapısından dönmüştür. 

Ancak bu sezon liglere katılmama kararı almışlardır. Çorum Belediye Spor salon 

sporlarında aşağıda belirtilen branşlarda başarıyla ilimizi temsil etmeye devam 

etmektedir. 

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzde şu anda aktif olarak 12 branşta 

faaliyetlere katılmaktadır. 

1. Atletizm 

2. Judo 

3. Karate  

4. Tekvando 

5. Güreş 

Büyükler Serbest Güreş Süper Liginde, Grekoromen 1. Ligde ve yıldızlar 1. 

Liginde ilimizi temsil etmektedir. 

6. Voleybol 
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Minikler, Yıldızlar, Gençler Erkek Voleybolda takımlarımız ilimizi temsil 

etmektedir. 

7. Badminton 

Badminton Büyükler Süper Liginde ilimizi temsil etmektedir. 

8. Masa Tenisi 

1. Lig Erkekler, 3. Lig Erkekler ve 3. Lig Bayanlar kategorisinde ilimizi 

temsil etmektedir. 

9. Bocce 1.Ligde ilimizi temsil etmektedir. 

10. Halk Oyunları 

11. Satranç 

1. Ligde ilimizi temsil etmektedir. 

              

Bu branşlarda yapılan müsabakalar sonucunda sporcularımız 9 Balkan derecesi, 24 

Uluslararası derece, 48 adet de Türkiye derecesi elde etmişlerdir. 

Çorum Belediyesi olarak her yıl Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortak 

protokol imzalayarak ilimiz takımlarına spor malzemesi desteği sağlamaktadır. En son 2019 

yılında 17 amatör spor kulübüne 1772 adet spor malzemesi desteği verilmiştir. 

Spor branşlarımızda yarışan sporcularımızın spor malzemeleri, ulaşım giderleri 

belediyemizin verdiği bütçe tarafından karşılanmaktadır. 

İlimizde tekvando ve muay thai branşlarında faaliyet gösteren özel spor okulları da 

ilimizde faaliyetlerini sürdürmekte olup her yıl düzenlenen Türkiye şampiyonalarına katılım 

sağlamaktadırlar. 

Çorum Basketbol Akademi ve Çorum Basketbol İhtisas Spor Okulları da sporsever 

antrenörlerimiz ve öğretmenlerimizin gayretleri ve velilerimizin destekleriyle özellikle orta 

öğretim seviyesinde ve gençlerde sporcu yetiştirmeye devam eden spor kulüplerimiz arasında 

bulunmaktadırlar. 

SONUÇ: Sağlıklı ve ahlaklı nesillerin yetişmesi gençlerin spor yapma imkanlarının 

artırılmasından geçtiği inkar edilemez bir gerçektir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan ve 

kötü çevrelerden uzak tutulması bu sayede daha da kolaylaşmaktadır. Yapılan istatistikler ve 

araştırmalarda göstermektedir ki suç işleme potansiyeli yüksek kesimler genel de spor 

yapmayan çevrelerde yoğunlaşmakta spor yapan gençlerin suça karışma oranları yok denecek 

kadar az hatta sıfıra yakın bir seviyede bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki spor sahalarının artırılması, spor salonlarının yaygınlaştırılması ve 

bunun için daha fazla kaynak ayrılması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Son 

yıllarda hükümetimizin ve Belediyelerimizin yaptığı bu alandaki yatırımlar memnuniyet 

verici olmakla birlikte yeterli olmadığı ve daha fazla imkanlar sunulması gerektiği 

kanaatimizi İl Genel meclisimizin takdirlerine sunarız. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

              Ahmet TUNA                       Dursun KAYA                    Abdurrahman KARAGÖZ  

           Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                                 Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 24 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimiz köylerimizde halk eğitim 

merkezlerinde hangi branşlarda ne kadar kursiyer yetiştirilmiştir? Hangi branşlarda kadın ve 

erkek olmak üzere ne kadar sertifika verilmiştir? Verilen kurslar ve sertifikalar kursiyerlere ne 

gibi faydalar sağlamıştır? Kursiyerlerin kadın ve erkek olmak üzere yüzdelik dilimleri oransal 

olarak ne kadardır? Bu konuların araştırılması ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Soru 1:İlimiz ve ilçelerimiz köylerimizde halk eğitimi merkezlerinde hangi branşlarda 

ne kadar kursiyer yetiştirilmiştir?  

Cevap 1:Çorum Merkez ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından ilimiz, 

ilçelerimiz ve köylerimizde 01.01.2019-18.02.2020 tarihleri arasında 46 Alanda 3203 tane 

kurs açılmıştır. Açılan bu kurslara 20162 si erkek, 36861 i bayan olmak üzere toplam 57023 

kişi kursiyer olarak katılmıştır. 

46 alanda açılan kurslar şunlardır: 

1-Ahşap Teknolojileri. 

2-Aile ve Tüketici Bilimleri 

3- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojileri  

4- Bahçecilik 

5-Bilişim Teknolojileri  

6-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

7- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

8- Din Öğretimi 

9-El Sanatları Teknolojisi 

10-Elektrik-Elektronik Teknolojisi  

11-Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları 

12-Gıda Teknolojisi 

13-Giyim Üretim Teknolojisi 

14-Grafik ve Fotoğraf 

15-Güvenlik Hizmetleri 

16-Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

17-Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri  

18-Havacılık 

19-Hayvan Yetiştiriciliği 

20-İnşaat Teknolojisi 

21-İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 
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22-Kişisel Gelişim ve Eğitim 

23-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

24-Kuyumculuk Teknolojisi 

25-Madencilik ve Maden Çıkarma 

26-Makine Teknolojisi 

27-Metal Teknolojisi 

28-Motorlu Araçlar Teknolojisi 

29-Muhasebe ve Finansman 

30-Müzik Aletleri Yapımı 

31-Müzik ve Gösteri Sanatları 

32-Okuma Yazma 

33-Ormancılık 

34-Öğretmenlik ve Öğretim 

35-Pazarlama ve Perakende 

36-Sağlık 

37-Sanat ve Tasarım 

38-Seramik ve Cam Teknolojisi 

39-Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık 

40-Spor 

41-Tarım Teknolojileri 

42-Tekstil Teknolojileri 

43-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

44-Ulaştırma Hizmetleri 

45-Yabancı Diller 

46-Yiyecek ve İçecek Hizmetleri.   

 

Soru 2 : Hangi branşlarda kadın ve erkek olmak üzere ne kadar sertifika verilmiştir? 

Cevap 2: Açılan kurslara katılan kursiyerlerden 9277 erkek, 15332 bayan olmak üzere toplam 

24609 kursiyer sertifika almıştır. 

Soru 3: Verilen kurslar ve sertifikalar ne gibi faydalar sağlamıştır? 

Cevap 3:   

Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak, örgün 

Eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden 

çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, 

a) Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları 

hazırlamak, 

b) Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını 

sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak, 
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c) Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim 

yapmak, 

ç) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve 

alışkanlıkları kazandırmak, 

d) İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini 

benimsetmek, 

e) Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 

f) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve 

istihdam politikasına uygun 

meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak, 

g) Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için 

gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

İlimizde yapılan Halk Eğitimi Faaliyetleri sonucunda yukarıda ki maddelere ek 

olarak; 

1-İşkur işbirliğinde ile açılan kurslarda kursiyerlere verilen günlük ücretle aile ekonomisine 

katkı sağlamışlardır. 

2-Kişilerin bireysel gelişimini tamamlayıcı nitelikte kurslar olmuştur. 

3-Toplumdaki genç, yetişkin ve yaşlı kişilerin çağın değişikliklerini takip etmesini 

sağlamaktadır. 

4-Toplumdaki bireyler arasında sosyalleşme imkânı sağlamaktadır. 

5-İş arayanlara yeni iş imkânı sağlayabilecek beceriler kazandırmıştır. 

6-İş piyasasında çalışacak kişilerin nitelikli eleman olmasını sağlamaktadır. 

7-Katılımcılara boş zamanlarını verimli olarak değerlendirebilmeleri için hobi kazandırır, 

zaman yönetimini öğretir. 

8-Kursiyerlerin kendisini keşfederek zamanını planlaması, motivasyon sağlayarak pozitif 

düşünceyi geliştirmelerine ve stresle baş etmelerine bu kurslar yardımcı olmuştur 

9-Özellikle ev kadınları için boş vakitlerini değerlendirme ve yaptıkları çalışmaları sergileyip 

kendilerine özgüven duygusunu geliştirmiş; ayrıca geçim kaynağı olarak bu ürünleri 

değerlendirmeleri açısından faydalı olmuştur. 

10-Kişilerin organik tarım yöntemlerini öğrenerek uygulaması ve yetiştirdikleri ürünlerde 

insan sağlığına faydalı ürünler yetiştirip kazanç elde etmesi sağlanmıştır. 
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11-Okuma yazma kursları kültürel düzeyde kişilerin kendilerini gerçekleştirerek özellikle 

yaşlıların günlük işlerinde hastane, devlet dairelerinde olan resmi işlerinde kolaylık 

sağlamalarına katkı yapmıştır.  

12-Köylerimizde açılan Ağaç Kesme ve Boylama kursları ile orman köylerinde yaşayan 

insanların ormandan ağaç kesebilmeleri için ihtiyacı olan belgelendirilmeleri ve 

bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. 

13-Kursiyerler kurs gördükleri alanlarda bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmışlardır.  

14-Kursiyerler boş zamanlarını iyi değerlendirmiş, birlikte yaşama alışkanlıkları edinmiş ve 

karşılıklı sevgi ve saygı kazanmaları sağlanmıştır. 

Soru 4: Kursiyerlerin kadın ve erkek olmak üzere yüzdelik dilimleri oransal olarak ne 

kadardır? 

Cevap 4: Kurslara katılan erkek kursiyerlerin toplam kursiyerlere oranı %35,35 tir.  

 Kurslara katılan bayan kursiyerlerin toplam kursiyerlere oranı %64,65tir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

            Ahmet DEVREZ                 Mehmet BEKTAŞ                  İbrahim ÇİFTÇİ 

           Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.           Üye     

 

 

 

       Sadettin AKGÜL                    Doğan UÇAR 

                         Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık  Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 25 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerinde bulunan ilköğretim okulların da ilk yardım 

setleri var mı ve yeterli mi? Öğrencilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında ilk yardım 

yapabilecek kişiler var mı? Bu konuda okullarda ne gibi tedbirler alınıyor? Bu konuların 

araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İlköğretim okullarının ilkokul ve ortaokullara dönüşümü sonrasında ilimiz genelinde 183 

ilkokul, 153 ortaokul bulunmaktadır. İlkokullarda toplam 27514 öğrenci ve 1756 personel, 

ortaokullarda 29697 öğrenci ve 2356 personel bulunmaktadır. 

İlkyardım yönetmeliği 19. maddesi gereği Az Tehlikeli Sınıfta yer alan ilkokul ve 

ortaokullarda her 20 çalışan için 1 adet İlk Yardımcı Eğitimi almış personel bulundurma 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde bulunan 

ve İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan 75. 

Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında bulunan İlk Yardım Eğitim 

Merkezinde İlk Yardımcı Eğitimleri verilmektedir. İlk Yardım Yönetmeliği eğitim gruplarını 

ve eğitim merkezinde verilecek eğitimin şeklini belirlemektedir. Bu kapsamda İlk Yardım 

Eğitim Merkezinde ilgili yönetmelik gereği 14 kişilik gruplara 20 saatlik eğitim 

verilebilmektedir, eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınav için 

ödenmesi gereken sınav ücretleri Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerinden istenmekte ve 

gönderilen ödenek miktarınca yeter sayıda personele eğitim verilmektedir. 

Bu kapsamda; 2018 yılında 77 personele, 2019 yılında 176 personele eğitim 

verilmiştir. Eğitim verilen personelin Genel Müdürlüklere göre dağılımı ise; Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 77, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 69, Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü 82 ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB Ekibi 25, toplam 253 personeldir. 

Tüm okul ve kurumlarımızda ilk yardım dolapları ve ilk yardım malzemeleri okul 

müdürlüklerinin sorumluluğu altında bulunmaktadır. 

Tüm okul ve kurumlarımızda Acil Durum Yönetmeliğine ve Binaların Yangınlardan 

Korunması Yönetmeliğine göre; Acil durum Ekipleri kurulmuş ve kurulan ekiplerin içerisinde 

İlk Yardım Ekibi mevcuttur. Acil durum Planları yapılmış ve yapılan plan içerisinde 

yaşanacak kazalara yer verilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 Abdullah TİRYAKİ             Mehmet TURHAN                  Hacı BOLAT 

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

 

                               İlhami TÜRKSAL                    Nazım ÇETİN 

       Üye                                          Üye 

 


