
 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/02/2021 tarih ve 25 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesi merkezinde bulunan, mülkiyeti idaremize ait 2769 

parselde kayıtlı 1.761,42 m² yüzölçüme sahip, tapuda iki adet beş katlı lojman ve arsası olarak 

kayıtlı taşınmazın blok veya bağımsız bölümler halinde satışının yapılıp yapılmayacağı ile 

ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Boğazkale ilçesinde bulunan 

mülkiyeti idaremize ait 2769 parselde kayıtlı 1.761,42 m yüzölçüme sahip, tapuda iki adet beş 

katlı lojman ve arsası olarak kayıtlı taşınmazın blok veya bağımsız bölümler halinde satışının 

yapılıp yapılamayacağı ile ilgili hususun görüşülmesi. 

        Komisyonumuz yerinde incelemek üzere Boğazkale ilçemize gittik. Adı geçen 

lojmanları gezip gördük. Oradaki özel idare görevlisi; lojmanların hepsinin dolu olduğunu,8 

Emniyet Müdürlüğü personeli, 6 Jandarma Komutanlığı personeli, 1 Mal Müdürlüğü 

personeli, 1 Tarım Müdürlüğü personeli, 1 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli,1 Nüfus 

Müdürlüğü personeli,1 Ziraat Bankası personeli, 1 Kaymakamlık personeli olmak üzere 20 

ailenin ikamet ettiği aylık 315,00 TL kira ile oturduğunu ve hatta kiracı olarak orada oturmak 

için sırada bekleyenler olduğunu bizlere ifade etti. 

        İlçede çalışan memurların ve kamu görevlilerinin oturabileceği başka mesken 

bulunmadığından memurların büyük bir kısmı 30 Kilometre uzaklıkta olan Sungurlu İlçesine 

gidiş-geliş yapmaktadırlar. Bu da zaman zaman görevlerin aksamasına ve vatandaşların 

mağduriyetine sebep olmaktadır. Kış şartlarının çetin geçtiği ve gündüzlerin çok kısaldığı 

dönemlerde ulaşım gidiş gelişler zorlaşmaktadır.  

         Bu lojmanlar satıldığında orada oturan memur aileleri de Sungurlu'ya taşınmak zorunda 

kalacaklar. Dolayısı ile İlçenin sosyal ve ekonomik hayatında büyük kayıplar olacaktır. 

         Lojmanların fazla bir masrafa ihtiyacı olmadığını gözlemledik. Ufak tefek tamiratın 

yapılarak daha kullanışlı bakımlı hale geleceği bilgisini aldık.     

          Bu gibi sebeplerden dolayı komisyonumuz bu lojmanların SATIŞININ 

YAPILMAMASININ, yerinde ve isabetli olacağı kararına varmıştır.  

 
İl Genel Meclisimizin takdirlerine 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 02/02/2021 tarih ve 22 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimizde Konut, Ahır, Samanlık, Bağ evi gibi yapılaşma 

yapılan yerlerimizin imar barışından yararlanan var mı? İmar barışından yararlanan kaç kişi? İmar 

barışından yararlanan yerlerin depreme karşı sağlamlığı ne ölçüde? İmar barışı ile ruhsat alan konut ve 

diğer yerlerde deprem sigortası zorunluluğu var mı? İmarlı konutlarda halkımızın deprem sigortasına 

karşı ilgisi nedir? Deprem sigortası yapılıyor mu yoksa zorunlu hallerde mi yapılıyor? İmar yasasında 

deprem sigortasına karşı yaptırımı nedir? Yeni imar yasasına göre köy halkı ve muhtarlıkların 

sorumlulukları nelerdir? Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, 

İlimiz ve İlçemize bağlı köylerimizde konut, ahır, samanlık gibi yapılaşma yapılan 

yerlerimizin imar barışından yararlanan var mı? 

CEVAP: İlimiz Merkez, İlçe ve Köylerinde İmar Barışından faydalanan yapılar 

bulunmaktadır. 

İmar Barışından Yararlanan Kaç Kişi? 

CEVAP: 15.02.2021 tarihi itibarı ile İlimiz genelinde alınan aktif yapı kayıt belgesi 21718 

adettir. 

İmar barışından yararlanan yerlerin depreme karşı sağlamlığında ne ölçüde? 

CEVAP: İmar Kanunu Geçici 16. maddesi hükmünce “Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden 

yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen 

yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının 

depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.” denilmektedir. 

İmar Barışı İle ruhsat alan konut ve diğer yerlerde deprem sigortası zorunluluğu var 

mı? İmarlı konutlarda halkımızın deprem sigortasına karşı ilgileri nedir? Deprem sigortası 

yapılıyor mu yoksa zorunlu hallerde mi yapılıyor? 

CEVAP: Deprem Sigortası zorunluluğu 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile hüküm altına 

alınmıştır. Özetle; 6305 sayılı Kanunun 10. maddesine göre 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

kapsamındaki bağımsız bölümler tapuyu kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken 

olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla 

kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan 

kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa 

tâbi olan veya kamu hizmeti binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna 

kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 

634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu 

deprem sigortasına tâbi değildir.  

Köy evleri dahil DASK yapılabiliyor, lakin kişilerin talebi olması lazım. Her depremden sonra 

DASK’a talep artmakta, DASK zorunlu lakin denetleyen bir mekanizma veya bir kurum hali hazırda 

mevcut değil. Bunun yanında mevzuat değişikliği çok olduğundan aksaklıklar meydana gelmektedir. 

Kişilerin istemesi halinde konutlarına DASK yaptırabilmekte kat irtifakı veya kat mülkiyeti olması bir 

şeyi değiştirmemektedir. Binanın kapı numarası olması yeterlidir. Konut alım satımlarında kat 

mülkiyeti olan yerlerde DASK zorunlu, kat irtifakı olan yerlerde zorunlu olmayıp yeni konut 

alındığında eve elektrik ve su aboneliği açmada zorunlu aksi takdirde abonelik açma işlemi 

yapılmıyor.  

 

 



 

 

 

 

İmar yasasında deprem sigortasına karşı yaptırım nedir? 

CEVAP: 3194 sayılı imar Kanunda Deprem Sigortasına ilişkin herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Yeni İmar Yasasına göre köy halkı ve muhtarların sorumlulukları nelerdir? 

CEVAP: İmar Kanunu Geçici 16.maddesi hükümlerince beyanda bulunan vatandaşların 

beyanlarının doğruluğundan sorumlu oldukları, izinsiz yapılarla ilgili olarak kolluk kuvvetleri ve 

muhtarlarının sorumluluklarının bulunduğu bilinmektedir. 

 

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 01/02/2021 tarih ve 19 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İl Özel İdaresi tarafından asfalt köy yollarımıza 

yönelik her sene tekraren yapılmakta olan asfalt yama çalışmaları her yılın Ekim, Kasım 

aylarına kadar sarkmaktadır. Yaz mevsimi aylarına sarkan zamanında yapılamayan arızalı 

yollar vatandaşa hayli sıkıntılar yaşatmaktadır. Halbuki, arızalı asfalt yollarının yama 

çalışması ilkbahar mevsiminin ilk aylarında tamamlanması halinde vatandaşın daha konforlu 

yol kullanımına neden olacağından İl Özel İdaresinin asfalt yama çalışmalarını ilkbahar 

aylarında tamamlaması için mevcut imkanların daha farklı yöntem ve metotlarla yapılıp 

yapılamayacağı hususunun incelenip araştırılması ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl özel 

İdaresi İlgili Müdürlük yetkilisi tarafından, İlimiz genelinde 3000 km. nin üzerinde bulunan 

asfalt köy yollarının bakım çalışmaları 2020 yılı hariç diğer yıllarda Mayıs ayında başlayıp 

Ekim ayına kadar sürdüğü bilgisi verilmiştir. 2020 yılı pandemi nedeniyle her alanda olduğu 

gibi İl özel idare çalışmalarını da etkilediğinden ancak çalışmalara Haziran ayında başlanmış 

olup Kasım ayına kadar devam ettiği anlaşılmıştır. 

İl özel idaresinin asfalt bakım çalışmaları yıllardır alışılagelen ve halen devam etmekte 

olan usul ve yöntem olarak İl genelinde altı adet ayrı ekip halinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Asfalt bakım çalışmalarında görevlendirilmek üzere her yıl 24 adet geçici statüsünde işçi 

alımları yapıldığı ve bu geçici işçilerden 3'er adeti 6 ekibe paylaştırıldığı geri kalanı da çevre 

koruma müdürlüğü bünyesinde çöp toplama işlerinde çalıştırılmaktadır. Asfalt bakım 

çalışmaları için 3'er kişiden oluşturulan bu altı ekibe ayrıca bir adet kamyon şoförü bir adet 

silindir operatörü görevlendirilmektedir. Ancak istisnai olarak pandemiden dolayı 2020 yılı 

için düz işçi 3 kişi değil iki kişi görevlendirilmiştir. 2020 yılına özel aksamalardan dolayı 

1600 km. lik bir asfalt bakım çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Asfalt bakım çalışması yapan söz konusu bu altı ekip asfalt bakım çalışmalarına İl 

merkezinden günübirlik gidip gelmek suretiyle gerçekleştirmektedirler. Uzun yıllardır asfalt 

bakım çalışmaları yukarıda anlattığımız  usul ve yöntemle yürütülmektedir. 

Hepimizin malumu olduğu üzere son yirmi yılda köy yollarımızın hemen hemen 

tamamına yakını asfalt yapılmış olup yapılan bu yollar haliyle kısmi deforme olmaları 

nedeniyle bakım ihtiyaçları doğmaktadır. Asfalt yollarda ki bozulmalar araç sürüşlerinde ki 

yol konforunu büyük ölçüde giderdiğinden sürücülere sıkıntılar yaşatmaktadır. Yolların 

bakım ihtiyacları zamanında giderilmediği takdirde vatandaşlar açısından bir zamanlar köy 

yollarımızın asfalt olabileceğinin hayal bile edilemediği yılları yasalarda yolda ki arızalar 

nedeniyle yetkilileri ve siyasi olarak bizleri haklı olarak eleştirmektedirler. Vatandaşlarımızın 

eleştirilerine muhatap olmamak için asfalt yolların zamanında bakımı yapılmak suretiyle 

vatandaşlarımıza arızaların sıkıntılarını yaşatmamak bizlerin en başta gelen görevlerindendir. 

Bu nedenle siyasi kimliğimizle görev alanımıza giren bu asfalt bakım çalışmalarının İl özel 

idaresince çalışan personelin keyfine veya insiyatifine göre değil amaca yönelik zamanında 

müdahale ederek sorunların vatandaşa yansıtılmadan ve elden geldiğince hissettirmeden 

çalışmalar tamamlanmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için gerekirse yeni usul ve yöntemler 

geliştirip denemek suretiyle yetkililer yeni arayışlar içerisinde olmalıdırlar. Meclis 

Başkanlığımız da Meclis üyelerimiz aracılığıyla sürekli gözetim ve denetim görevini aktif 



 

tutmalıdır. Asfalt bakım çalışmaları ilkbahar mevsiminin ilk ayında tamamlanacak şekilde 

programlanması şart olup gerçekleşmesi için mevcut yöntem ihtiyaca cevap vermediğinden 

yeni kısmen de olsa yeni yöntemlere geçilmelidir. Komisyonumuz saha araştırması yapmak 

için il genelinin tamamına yönelik olmasada örnekleme yöntemiyle bazı meclis üyelerimizden 

ve bir bölgeye ait müracaat ettiğimiz muhtarlardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda asfalt 

bakım çalışması talepleri olmasına rağmen bakım çalışmasına gelinmediğini ifade ettiler. 

Raporumuz ekinde örnekleme edindiğimiz bilgilerin listesini sunmuş bulunmaktayız. 

Köy yollarımızın tamamına yakınının asfalt olması nedeniyle Komisyonumuz asfalt 

bakım çalışmaları yapan ekiblerden birisinin merkezden gidiş geliş şeklinde değil de bölgeye 

hitap eden ilçelerimizden birisinde ki bakımevi ve ilçe müdürlüğü üzerinden yerinde ekip 

kurmak suretiyle görevlendirmelidir. Merkezden geliş gidişlerde işgücü ve zaman kaybı son 

derece fazla olmaktadır. Devletin alt yapı çalışmalarında en az maliyet kadar hizmetin 

zamanında tamamlanması, vatandaşın ihtiyacına cevap verilmesi önemlidir. 

Söz konusu önerge ile ilgili olarak komisyonumuzun tespitleri bu şekilde olup 

Meclisimizin ve kamuoyumuzun bilgilerine arz olunur. 
 

ÖNERGEYE KONU RAPORUN EKİ LİSTESİ: 
 

 Asfalt bakım çalışması talepleri olmasına rağmen çalışma yapılmadığını 

komisyonumuza beyan eden İskilip İlçesi Köy Muhtarlarının Listesidir: 

Beyoğlan - Akcasu Köyleri arasında ki yol 

Şehirkuruçay Köyü yolu 

Hacıhalil Köyü yolu 

Karlık Köyü yolu 

Çamu Köyü yolu 

Seki Köyü yolu 

Dağkıyısı ve Sarıkavak Köyü Yolu 

Örübağı köyü 

  

 Oğuzlar İl genel meclisi Üyesi Abdullah Tiryaki Oğuzlar İlçesi Köy yollarının asfalt 

bakım tamiri yapılmadığını komisyonumuza beyan etmiştir. 
 

 Dodurga İl Genel meclisi Üyesi Sadettin Akgül Akkaya Köyü grup yolunda bakım 

çalışması yapılmadığını komisyonumuza beyan etmiştir.  

         

 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 01/02/2021 tarih ve 17 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,   Atçılık sporu ata sporlarımızdandır. İlimizde İlçelerimizde 

köylerimizde atçılık sporu ile ilgili ne gibi çalışmalar vardır? Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünün projeleri nelerdir? Atlı Spor Kulübü ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Atçılık 

spor kulübü hangi ilçelerimizde vardır? Atçılık sporu ile ilgili yeteri kadar at bulunuyor mu? 

Atçılık spor öğretmenleri var mı? Atçılık sporundan nasıl yararlanılmaktadır? Atçılık spor 

kulüpleri atları nerelerden temin ediyor? Atların üretildiği devlet üretme çiftlikleri var mı? 

Devlet üretme çiftliklerinden Atçılık Sporları için destek alınıyor mu? Atçılık spor 

kulüplerinden köylerimizdeki gençlerin yararlanma imkanı var mı? Konu ile ilgili Gençlik ve 

Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimizde 

atçılık sporu ile ilgili yazınızda mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan Özel Atahan Binicilik 

ve Atlı Sporlar kompleksinde faaliyetler yürütülmektedir. Bu tesisler dışında Çorum Merkez 

ve İlçelerinde faaliyet gösteren tesis bulunmamaktadır. Bu tesiste yeterli düzeyde eğitmen 

bulunduğu ve binicilik dersleri verildiği tespit edilmiştir. Tesiste ihtiyaç duyulan atlar, çevre 

illerdeki diğer atlı spor kulüplerinden ve özel işletmelerden temin edilmektedir. Binicilik 

eğitimleri için bünyesinde toplam 3 uzman eğitmen ve 24 at bulunmaktadır. Bu tesiste Çorum 

Merkezi ile ilçe ve köylerindeki tüm gençlerin ücretli dersler alarak faydalanma imkanı 

bulunmaktadır.  

Ülkemizde TİGEM’e bağlı haralarda yarış atı üretimi yapılarak ihale ile satışa 

çıkarılmaktadır. Ancak TİGEM tarafından atlı sporları ile ilgili herhangi bir destek 

bulunmamaktadır. 

İlimizde park yerlerinde ve özel kişilere ait yerlerde ücret karşılığında at üzerinde 

çocuklar eğlence amaçlı gezdirilmektedir. 

 İlimizde Atıcılık Sporcu dalında Osmancık ilçemizde, Pirinç Festivalleri kapsamında 

Rahvan At Yarışları ile Dört Nal At Yarışları düzenlenmektedir. 

Ayrıca Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Faaliyet Programında yer alan yarışlar 

Osmancık İlçe Müdürlüğü, İl Temsilciliği ve İl Müdürlüğü ortak organizasyonu kapsamında 

düzenlenmektedir. 

Bu alanda İl Müdürlüğümüzde çalıştırıcı bulunmamaktadır. İlimizde binicilik dalında 

yapılan özel kurslar pandemi dolayısıyla beklemeye alınmıştır. 

Geleneksel Spor Dalları ile binicilik dalında branşında lisanslı sporcularımız 

bulunmaktadır. 

İl Müdürlüğü olarakta bu alanda bu branşı kulüpleştirerek yaygınlaştırma çalışmaları 

yapılması düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Osmancık İlçesinde “Osmancık Atlı Spor Kulübü Derneği” adı altında derneğin 

bulunduğu derneğin aktif olduğu. Derneğin faaliyeti kapsamında antrenman çalışmalarının 

yapıldığı, at temini ile alakalı sorun yaşanmadığı, eğitici bulunmadığı, Osmancık İlçesinde 

köylerde atçılıkla alakalı faaliyetin olmadığı, yerelde atların rahman koşu yaptığından Devlet 

Üretme çiftliklerinden temin edilemediği, Derneğe üye olan atçılarımız festivallerde koşulara 

katılmaktadırlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Federasyondan nakdi yardım alınmadığı 

sadece federasyon tarafından festivallerde ve yerel koşularda ödül alan atçılara madalya temin 

desteği verilmektedir. 

 

            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 01/02/2021 tarih ve 18 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Çorum ilimiz ilçelerimiz ve köylerine ait tarihi kazıların yasak olduğu sit 

alanları nerelerdir? Sit alanlarının korunması kimler tarafından yapılmaktadır? Sit alanı olan 

köylerimizde muhtarlıklarımızın sorumlulukları nelerdir? Köylerdeki sit alanlarındaki kaçak 

kazı yapan kişilere karşı yapılan işlemler nelerdir? Köylerdeki tespit edilen sit alanları hangi 

döneme ait hangi eserlerin bulunduğu, Kazıdan çıkarılan eserler nerelere teslim edilmektedir? 

Çorum İlimize, İlçelerimize ve köylerine ait sit alanı haritası var mı? Sit alanı ile ilgili son beş 

yıl içerisinde yeni tespit edilen yerler var mı? Sit alanı olan yerler hakkında bilgi verilebilmesi 

halkımızın koruma altındaki yerlerin bilinçlendirilmesi açısından, konunun araştırılması ile 

ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz, 

taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları yönünden oldukça zengin olup 2020 yılı sonu itibariyle 

333 tespit ve tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığından 

alınan izinlerle bilimsel araştırmalar ve ilimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze 

Müdürlüğü teknik ekibinin çalışmaları doğrultusunda bu sayı artmaktadır.  İlimizde tescilli ve 

tespitli kültür varlıklarına ait liste ve diğer belgeler ilgili kanun, yönetmelikler doğrultusunda 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmakta olup il merkezi, ilçe ve köylerde ilgili kolluk 

kuvvetleri ile bu bilgiler paylaşılmaktadır. Kaçak Kazı, Kültür Varlığı Kaçakçılığı gibi yasa 

dışı işlerde Kolluk Kuvvetleri ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 

Müze Müdürlüğünce koordineli bir çalışma yapmaktadır. Bölgesinde ilan edilmiş sit alanı ya 

da kültür varlığı olan Muhtarlarımız 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu gereğince ilgili ilanları takip etmek ve söz konusu kanunun ‘Haber Verme 

Zorunluluğu’ başlıklı fıkrasının 4. Maddesinde; “Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat 

varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç 

gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki 

idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar. 

 

             Bu gibi varlıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler içinde bulunursa, usulüne 

uygun olarak üst komutanlıklara bildirilir. 

 

             Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülki amir veya bu gibi varlıklardan doğrudan 

doğruya haberdar olan ilgili makamlar, bunların muhafaza ve güvenlikleri için gerekli 

tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle birlikte durumu en yakın mülki 

amire; mülki amir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

             İhbar alan Bakanlık ve müze müdürü bu Kanun hükümlerine göre, en kısa 

zamanda gerekli işlemleri yapar.” denildiğinden muhtarlarımız bu kanun gereği çalışma 

alanlarından sorumludur. Bölgemizde kazı ya da diğer yollarla ( satın alma, bağış, kazı, el 

koyma..) bulunan tüm taşınır kültür varlıkları Çorum Müze Müdürlüğü, Alacahöyük Müzesi 

ve Boğazköy Müzesine teslim edilmektedir. Gerekli yasal süreç sonrası eserler komisyonca 

değerlendirilip koruma altına alınarak uygun bulunanlar teşhir salonlarında sergilenmektedir. 

 

      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 02/02/2021 tarih ve 21 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ilçelerimiz ve köylerimizin en büyük geçim kaynağı tarım 

ve hayvancılıktır. Tarımsal sulamada salma sulamadan vazgeçilerek yağmurlama sulamasını 

en aza indirip damlama sulamaya teşvik çalışması yapılması, kuraklık böyle devam edecek 

olursa tarımsal sulamayı bırakın içme suyu temininde sıkıntılar yaşanacaktır. Şu anda tüm 

ilimiz ilçelerimiz ve köylerimizdeki içme suyu temin ettiğimiz yer altı su kaynaklarımız 

tükenmek üzeredir. Kışın boşa akan dere yataklarının, yağmur sularının belirli yerlerde 

toplanması hatta bu yağmur sularının yer altı barajları yapılarak oralarda toplanması, Dere 

yataklarından boşa akan suların küçük göletlerle toplanması için gerekli çalışmaların 

yapılması, Gerek tarımsal sulama gerek içme suyu konusunda gerekli önlemlerin alınması için 

ve ilgili kurumların acilen tedbir amaçlı çalışmalara başlaması açısından halkımızın 

bilinçlendirilmesi Tarımda suyun önemi ve gıda ihtiyaç güvenliğimiz açısından kapsamlı 

olarak rapor hazırlanması için, konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Çorum 

İlinde DSİ tarafından ne kadar alan sulanmaktadır ve ileri vadede ne kadar alan daha 

sulamaya kazandıracaktır? 

1-DSİ tarafından yapılan sulama tesisleri ile Çorum İlinde 193.470 dekar arazi sulanmaktadır. 

2-Sulama şebekesi inşaatı devam 8 adet işimizin tamamlanması ile 173.180 da arazi daha 

sulamaya en kısa zamanda açılacaktır.  

3-Planlama ve proje aşamasında olan 50 adet sulama şebekesinin hayata geçmesi ile 462.940 

dekar arazinin de modern sulamaya kavuşması hedeflenmektedir. 

 

             DSİ tarafından sulama suyunda tasarruf edilmesi hususunda nasıl bir politika 

izleniyor? 

             Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz yaptığı yatırımlarla modern sulama 

sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını 

doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Kapalı 

sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indiriliyor. 

Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35, damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu 

sağlanabiliyor. 

           Tarım ve Orman Bakanlığımızın “Ulusal Su Planında” da belirtildiği üzere,  

1-Tarımda kullanılan su miktarının ve kalitesinin korunması ve arttırılması maksadıyla 

“Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı” uygulanmalı, tarımsal sulamalarda su 

tasarrufunu sağlamak için ölçüm sistemleri yaygınlaştırılmalı ve ücret tarifesi geliştirilmelidir. 

2-Su verimliliği kapsamında tarım sektöründe sulama sistemlerinde kayıp ve kaçakların 

azaltılması ile tarla içinde basınçlı sulama sistemlerine geçiş süreci hızlandırılmalı ve ön 

ödemeli su sayaçları ile hacim esaslı su ölçümü yaygınlaştırılmalıdır. 

            Yukarıda belirtildiği üzere, tarımsal sulamada tasarruf için kurumumuz ilimizde 

bulunan sulama tesislerimizde sayaçlı ve ön yüklemeli sisteme geçilmektedir. Bu sayede çiftçi 



 

kullandığı su miktarı kadar su ücreti ödeyeceği için kayda değer ölçüde tasarruflu 

kullanacaktır.  

 

 Bu kapsamda DSİ olarak İlimizde hangi çalışmalar yapılmaktadır? 

1-Kurumumuzca daha önce yapılan açık sistem sulama kanalları tekrardan projelendirilerek 

peyderpey sayaçlı kapalı sistem sulamalara çevrilmektedir. 

2-Kurumumuzca daha önceleri sayaçsız olarak projelendirilen ve imalatı yapılmış olan kapalı 

sistemlere ise sayaç takılması amacıyla inşaat yatırım programımızda 6.500.000 TL ödenekle 

Kapalı Sistem Sayaç Alımı işi mevcuttur. 2021 yılında yapılması planlanan ihale ile DSİ 

bünyesinde bulunan tüm kapalı sulama sistemlerine sayaç takılacaktır. 

3-Son yıllarda yapım ihalesine çıkılan tüm sulama tesislerinde su alma yapıları sayaçlı olarak 

projelendirilmiş ve imalatları bu şekilde yapılmış ve yapılmaktadır. 

4-Çorum İlinde 75.680 dekar alanla işletmeye açılan en büyük sulama tesisi olan ve 2. 

Kısmının inşaat ihalesi yapılan Koçhisar sulamasında tüm su alma yapılarına ön ödemeli 

sayaçların sulama mevsimine kadar takılması planlanmaktadır. 

5-Bakanlığımızın üzerinde çalışmış olduğu az harca az öde, çok harca çok öde (kademeli su 

ücreti) projesinin hayata geçmesiyle de daha fazla tasarruf yapılması sağlanacaktır. 

 

 Çorum Sulama Birliğinin su tasarrufuna kattıkları? 

 İlimizde ilk olarak ön ödemeli sayaçlı sistemi Mecitözü Köprübaşı Sulamasında 

yapılmış ve Çorum Sulama Birliği tarafından işletilen bu tesiste çiftçilerin yağmurlama ve 

hatta damlama sulamaya geçtikleri görülmüştür.  

Hatap Barajı hem içme ve hem de sulama amaçlı olması sebebi ile su tüketimi yüksek olan bir 

barajımızdır. Bu barajımızda Çorum Sulama Birliği tarafından yapılan inşaat ihalesi ile 

sulama hidrantlarına ön ödemeli sayaç takılacak ve bu sayede yaklaşık %35-40 arası sulama 

suyunda tasarruf sağlanacaktır. 

 Çorum Sulama Birliği personelleri tarafında sulama alanları kontrol edilmekte ve 

salma sulama yasak olup uyulmaması halinde parasal cezai işlem uygulanmaktadır. 

Tarımda suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik Çorum Sulama Birliğimiz tarafından alınan 

diğer bir tedbir ise tarlada ekili ürünün ihtiyacı olan su miktarı hesaplanıyor ve hesaplanan bu 

miktar kadar su satışı yapılmaktadır.   

 Ayrıca Tarım İl Müdürlüğünün de teknik desteği ile sulama sistemlerinden 

yararlanan çiftçilere salma sulamanın toprağa zararları, ürün çeşidine göre hangi sulama 

tekniğinin daha uygun olacağı, yağmurlama ve damlama sulama yapılaması halinde ürün 

veriminin daha da artacağı ve çok daha ekonomik olacağı hususunda bilgilendirme 

brifingleriile çiftçiler bilinçlendirilebilir. 

 

 Kışın boşa akan dere yataklarında DSİ ne gibi çalışmalar yapıyor? 

1-Şu an itibari ile Kurumumuzun inşaat programında 2021 yılı teklifleri dahil 8 adet baraj, iki 

adet gölet ve 2 adette hayvan içmesuyugöleti mevcuttur. Bunların 5 adetinin yer teslimi 

yapılmış ve inşaatlarına başlanmıştır. 

2-Planlama - proje aşaması devam eden ve biten 27 baraj 7 gölet bulunmaktadır. Bu 

projelerde bütçe imkanları dahilinde inşaat programına alınacaktır. 

3-Yeraltı göletleri kapsamında da Çorum ilimizde de tespit ve etüd çalışmaları devam etmekte 

olup tüm talepler Bölge Müdürlüğümüz teknik heyeti tarafından ivedilikle incelenmektedir 

 

 



 

 

 Çorum ilinde içmesuyu sıkıntısı yaşanmaması için ne gibi çalışmalar 

yapılmaktadır? 

1-Çorum İl Merkezinin yıllık ortalama  20 milyon m³ su ihtiyacı bulunmaktadır. Şu anda 

Yenihayat, Hatap ve Çorum Barajından sağlanan içme ve kullanma suyuna ilave olarak 

yapımı devam eden Çorum Koçhisar İçmesuyu İsale hattı ile yıllık 12.12 milyon m³ içme ve 

kullanma suyu temini sağlanacaktır. Şu an % 40 seviyesinde olan inşaat çalışmaları tüm 

hızıyla devam etmekte olup yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.  

2-Organize Sanayi Arıtma Tesisi ile Çorum İl Merkezinde bulunan içmesuyu depoları arası 

isale hattının ise projeleri devam etmektedir. Bu projenin de yıl içerisinde bitirilerek inşaat 

ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

3-Organize Sanayi Arıtma Tesisi içerisinde yapılacak olan 2. Kademe İçmesuyu Arıtma 

Tesisi 60.000.000 TL bedelle yatırım programımızda yer almakta olup bütçe imkanları 

dahilinde yıl içerisinde inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

 

            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- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

     İl Genel Meclisinin 03/02/2021 tarih ve 24 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlçelerimizde, Beldelerimizde ve köylerimizdeki 

öğrencilerin kütüphanelerden yararlanma oranı nedir? İlimizde mobil kütüphane mevcut mu? 

Kütüphanelerimizde yeterli sayıda kitap bulunmakta mıdır? Köylerimiz deki eğitim öğretim 

gören öğrencilerimiz kütüphane ihtiyacını nasıl karşılıyor? Okullarımızda kitap okuma 

yarışması yapılıyor mu? Kütüphanelerin engellilerin yararlanmasına uygun şartları taşıyorlar 

mı? Kütüphanesi olmayan ilçemiz var mı? Okuma alışkanlığı kazandırmak için ne gibi 

çalışmalar yapılmaktadır? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren İl Halk Kütüphanesi, Müdürlüğü ve bağlı olarak 

hizmet veren 4 adet şube kütüphanesi ve bir adet gezici kütüphane aracı ile Çorum Merkezde 

kütüphane hizmeti verilmektedir. Gezici kütüphane aracı ile il genelinde kütüphanesi 

bulunmayan toplam 17 noktaya kütüphane hizmeti götürülmektedir. Müdürlüğümüze bağlı 13 

adet ilçe kütüphanesi ve 2 adet köy kütüphanesi bulunmaktadır. Okullarımızda kitap okuma 

yarışması yapılmıyor. Kütüphanesi olmayan ilçemiz bulunmamaktadır. Kütüphanelerimizde 

her yıl Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftasında en çok kitap okuyan 

okuyucularımız ödüllendirilmektedir ayrıca Müdürlüğümüze bağlı kütüphanelerimizde 

pandemi öncesi çeşitli projeler yapılmaktaydı bunlar okuma etkinlikleri, tiyatro gösterisi gibi 

etkinlikler düzenlenmekte iken pandemi nedeniyle ara verilmiştir. Kütüphanelerimizde engelli 

vatandaşlarımıza uygun yer ve donanım binaların bakım ve onarımı yapıldığı zaman göz 

önünde bulundurularak gerekli fiziki ortam düzenlenmesi yapılmaktadır. Çorum İl Halk 

Kütüphanesi bu şartların hepsini taşımaktadır.    Kütüphanelerimizde yeterli sayıda kitap ve 

süreli yayın bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından belirli aralıklarla kitap alımı yapılmakta 

okuyucularımız tarafından talep edilen kitaplar kitap komisyon onayından sonra 

Bakanlığımıza iletilmektedir. Kütüphanelere kitap alımları Bakanlığımız tarafından satın alma 

bağış gibi yöntemlerle sağlanmakta olup 2020 yılsonu kütüphane istatistikleri aşağı tabloda 

gösterilmiştir. 

ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK HİZMET ÜRETEN 

KÜTÜPHANELERİN 2020 YILI YILSONU (1 OCAK-31 ARALIK) İSTATİSTİKLERİ 

 

KÜTÜPHANENİN ADI 

DÖNEM 

İÇİNDE 

GİREN 

KİTAP 

SAYISI 

DÖNEM 

İÇİNDE 

ÇIKAN 

KİTAP 

SAYISI 

2020 YILI 

MEVCUT 

KİTAP 

SAYISI 

2020 

YILSONU 

ÖDÜNÇ 

VERİLEN 

KİTAP 

SAYISI 

2020 YILI 

SONU 

KULLANICI 

SAYISI 

2020 YILI 

MEVCUT 

KAYITLI 

ÜYE 

SAYISI 

 İl Halk Kütüphanesi 891 0 53.035 37.300 49.980 16.002 

 Hasanpaşa Halk Kütüphanesi 0 0 41.987 14.801 45.291 11.275 

 Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi 356 0 17.220 12.337 10.948 5.339 

 F.Tonguç Çocuk Kütüphanesi 0 0 12.695 6.005 5.547 1.206 

 M.Şadisoğlu Çocuk Kütüphanesi 0 0 15.262 2.820 2.020 1.742 

 TOPLAM (İl Merkezi) 1.247 0 140.199 73.263 113.786 35.564 

  

       



 

 

 

 

 

Alaca İlçe Halk Kütüphanesi 974 0 13.840 1.945 6.735 2.420 

 Alacahöyük Halk Kütüphanesi 0 0 4.106 0 0 134 

 Arifegazili Halk Kütüphanesi 0 0 9.172 1.031 2.751 313 

 Bayat İlçe Halk Kütüphanesi 467 0 18.440 3.469 6.270 2.055 

 Boğazkale İlçe Halk Kütüphanesi 146 0 10.414 761 2.893 305 

 Dodurga İlçe Halk Kütüphanesi 

(Geçici kapalı) 148 0 7.795 517 331 303 

 Hacıhamza Halk Kütüphanesi(Geçici kapalı) 0 0 1.827 0 0 0 

 İskilip İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 46.202 8.848 5.929 4.125 

 Kargı İlçe Halk Kütüphanesi 725 1.679 18.352 2.827 2.815 902 

 Laçin İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 8.266 955 3.788 444 

 Mecitözü İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 10.303 1.851 1.933 1.105 

 Oğuzlar İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 11.835 1.012 334 460 

 Ortaköy İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 11.586 1.400 3.863 480 

 Osmancık İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 19.240 4.630 4.240 2.072 

 Sungurlu İlçe Halk Kütüphanesi 0 7 28.110 9.933 22.591 6.470 

 Uğurludağ İlçe Halk Kütüphanesi 0 0 5.990 462 10.921 503 

 TOPLAM (İlçeler) 2.460 1.686 225.478 39.641 75.394 22.091 

 

        GENEL TOPLAM 3.707 1.686 365.677 112.904 189.180 57.655 

 

           

              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 

Üye                                         Üye 

 

              

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/02/2021 tarih ve 23 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

havale edilen, Ülkemizde olduğu gibi Çorum ilimiz ilçelerimiz köylerimizde yaşayan herkes Covid-19 

la mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ancak bu mücadelenin esas kahramanları sağlık 

çalışanlarıdır. Gecesini gündüzüne katarak, günlerce evlerinden, ailelerinden uzak kalarak Covid-19 la 

mücadeleye öncülük eden sağlık çalışanları kimi zamanda hayatlarını hiçe sayarak hastalarla nefes 

almaya çalışıyorlar. Covid-19 la yapılan mücadele hükümetimizin yapmış olduğu hizmetleri 

halkımızın bilinçlendirilmesi açısından nasıl ve nelerin yapıldığı hastaneler ile sağlık müdürlükleri 

arasındaki koordinenin nasıl sağlandığı, Şu anda Covid-19 aşısı yapılan sağlık personeline ve 85 yaş 

üstü gruplara yapılan aşının faydaları ve yan etkileri hakkında bilgilendirilmesi, bu süreçte mücadele 

eden tüm sağlık personeline ilimiz ilçelerimiz köylerimizin sağlık kontrolleri ve takibi için sağlık 

çalışanlarına teşekkür etmemiz adına çalışmalar hakkında bilgi verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

COVİD-19 PANDEMİSİ ÇALIŞMALARI 

 13/04/2019 tarih ve 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Pandemik 

İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı çerçevesinde İl Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş, toplantı ve 

karar alma faaliyetleri aktif bir şekilde yürütülmüştür. “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet 

Planı” hazırlanmış, Valilik Makamınca onaylanarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmıştır. 

 Salgının başlaması ile birlikte 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren yurtdışından gelen 

vatandaşlar ve umreciler 14 gün boyunca evlerinde izole edilmişler, kurulan çağrı merkezi ile 

bu kişiler günlük olarak aranarak şikayet ve semptom takibi yapılmış, şüpheli görülenler 

hastanelere sevk edilmiştir. Bakanlığımızca belirlenen kriterler doğrultusunda il dışı/yurt dışı 

giriş temaslıları TSM Çağrı Merkezleri ve Aile Hekimleri tarafından evlerinde izlenmeye 

devam etmektedir.  

 Pozitif Vaka ve Vaka Temaslısı olan kişilerin filyasyonlarının yapılması amacıyla İlçe 

Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde 76 doktorlu olmak üzere toplam 

225 Filyasyon Ekipleri oluşturulmuş, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Sürveyans 

Hijyen konularında eğitimler verilmiştir. Evde tedavilerine karar verilen vaka ve temaslıların 

ilaçları filyasyon ekiplerince evlerinde kişilere teslim edilerek tedaviye başlanması 

sağlanmıştır. Toplu çalışılan işyerleri ile ilgili, ayrı işyeri filyasyon ekipleri oluşturulmuş, 

eğitim ve riskli görülen işyerlerinde toplu tarama faaliyetleri ile salgın kontrolü yapılmıştır. 

Filyasyon ekiplerine Hastane, Sağlık Evleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde görevli 

personellerden takviye yapılmıştır. Filyasyon çalışmaları için merkez ve ilçelerde diğer 

kurumlardan araç takviyesi sağlanmıştır. 

 Sahada pandemi alanında görev alan yetkili personellere Halk Sağlığı Yönetim 

Sistemi (HSYS) ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) eğitimleri verilerek, 

sürveyans çalışmaları bu sistemler üzerinden yürütülmüştür. 



 

 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının 

kısıtlanması sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde 

oluşturulan Vefa Sosyal Destek Birimine 2020 yılı Mart-Haziran ayları arasında 11.468 

başvuru alınmıştır. Alınan başvurular doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlık sorunları, ilaç 

temini, seyahat izni gibi talepleri değerlendirilerek uygun olanları gerçekleştirilmiştir. 

 COVİD-19 Aşısı Temin ve Dağıtım Süreci 

Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum, enjektör ve taşıma kabı 

gibi soğuk zincir malzemelerinin lojistik yönetimi, T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı Aşı/Antiserum Lojistik Birimi tarafından 

yürütülmektedir. Satın alınan tüm aşılar T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

tarafından analiz edilerek güvenlik açsından değerlendirildikten sonra vatandaşımızın kullanımına 

sunulmaktadır. Bu süreç COVİD-19 aşıları için de geçerlidir. 

Sonrasında Aşı Takip Sistemi (ATS) kontrolünde aşıların her bir sağlık tesisine kadar dağıtımı 

sağlanmaktadır. ATS, her bir dozun kimliklendirilerek stok ve ısı takibinin yapıldığı yerli ve milli bir 

sistemdir. Böylelikle soğuk zincirin kırılmadığının (bozulmadığının) garanti edilmesinin yanı sıra 

hangi aşının, kim tarafından, kime uygulandığına ilişkin bilginin de izlemi ve yönetimi 

kolaylaşmaktadır. Bu durum, miadı dolmuş olabilecek aşının kullanılmasının önüne geçilmesine, olası 

yan etkilerin izlenmesine ve anında müdahale edilmesine de imkan sağlamaktadır. Ana depodan alınıp 

kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan araçlardaki ve depolardaki her bir doz aşı 

ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı (7/24) olarak izlenebilmektedir. Kullanıcıyı 

uyaran ve yönlendiren, kanıta dayalı soğuk zincir kalite sistemidir. 

COVİD-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi 

COVİD-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi 

gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık 

Örgütü bu olayı Uluslar arası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu 

süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. 

COVİD-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 

müdahalelerden biri de kitlesel COVİD-19 aşılamasıdır. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme 

ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi 

değerlendirilerek COVİD-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla 

uygulanacaktır. 

COVİD-19 Aşısı Sonrası Yan Etkiler 

 Bugüne kadar COVİD-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse 

mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler 

sıklıkla hafiftir. Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma ishal, aşı 

uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadirde olsa alerjik 

reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi 

durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin 

iletilmesi unutulmamalıdır. 

Bu tahsis edilen aşıların lojistik hizmeti Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından 

7/24 yapılmaktadır. Aşı 18 ve üstü yaştaki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki 

doz olarak uygulanacaktır. Aşı sırası gelen vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, 

MHRS mobil), ALO 182 veya e-nabız üzerinden aşı için randevu alarak aşılarını 

yaptırabilmektedirler.  

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    
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