
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/03/2020 tarih ve 46 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Osmancık İlçesi Çay Mahallesi, 

133 ada, 154 nolu parselde kayıtlı 7.575,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, yeni okul yapılmak 

üzere, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle 

tahsisinin yapılması ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. 

maddesinin (f) bendi gereği, mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Osmancık İlçesi Çay Mahallesi, 

133 ada, 154 nolu parselde kayıtlı 7.575,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, yeni okul yapılmak 

üzere, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle 

tahsisinin yapılması 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 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/03/2020 tarih ve 47 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Gülabibey Mahallesi, 

1034 ada, 125 nolu parselde kayıtlı 3.252,11 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Zafer 

İlkokulunun yıkılarak yenisi yapılacağından, söz konusu taşınmazın, Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin yapılması ile ilgili olarak 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. 

maddesinin (f) bendi gereği, mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Gülabibey Mahallesi, 

1034 ada, 125 nolu parselde kayıtlı 3.252,11 m² yüzölçümlü taşınmazın, üzerindeki Zafer 

İlkokulunun yıkılarak yenisi yapılacağından, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi 

Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin yapılması 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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/03/2020 tarih ve 48 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Bahçelievler 

Mahallesi, 189 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 4.275,18 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 

Bahçelievler İlkokulunun A Bloğunun yıkılarak yenisi yapılacağından, söz konusu 

taşınmazın, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle 

tahsisinin yapılması ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. 

maddesinin (f) bendi gereği, mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Bahçelievler 

Mahallesi, 189 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 4.275,18 m² yüzölçümlü taşınmazın, üzerindeki 

Bahçelievler İlkokulunun A Bloğunun yıkılarak yenisi yapılacağından, Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin yapılması 

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 
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-RAPOR- 

(Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/03/2020 tarih ve 44 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

(ARGE) Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde, köylerimizde uyuşturucu ve 

zararlı maddelerin sigara alkol bonzai gibi maddelerin önlenmesinde, yayılmasında ailelerin 

ve annenin etkinliğinin artırılması konusunda toplumsal veya kamusal alanda ne gibi 

çalışmalar yapılmaktadır? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Madde 

Bağımlılığı ile mücadele kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 

tarafından aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür. 

Türkiye bağımlılıkla mücadele kapsamında, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık 

sürecine girme riskine en aza indirerek evrensel temelli bir önleme eğitim programı dâhilinde 

eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerimiz Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile işbirliği 

kapsamında yürütülmektedir. Eğitim Modüllerimiz Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Yetişkin, 

Ebeveyn düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumun temel yapı taşı 

olan aileleri bilinçlendirmek ve yaşam kalitelerini artırmak ve “sağlıklı, mutlu. Müreffeh ve 

güçlü aileler” sayısının artırılması amacıyla hazırlanan “Aile Eğitim Programı” kapsamında 

madde kullanım bağımlılığı modülü sadece ebeveyn ve yetişkinlere uygulanmaktadır. 

 

Eğitimler: 

1-Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirerek 

bütün aileler ile ilgili sosyal inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemelerde madde 

bağımlılığı konusunda da ailelere rehberlik yapılmaktadır. 

 

2-Korunmaya ihtiyacı olan ya da madde kullanımı olan 18 yaş altı çocuklar için 

Müdürlüğümüze ihbarlar yapılmakta olup, bu ihbarlar neticesinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu kapsamında Müdürlüğümüz Melek Elemanları tarafından sosyal incelemeler 

gerçekleştirilmektedir. Kanun kapsamında korunmaya ihtiyacı olan ve madde bağımlılığı var 

olan çocuklara Sağlık Tedbiri (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır.) ayrıca 

Danışmanlık Tedbiri de uygulanmaktadır. Danışmanlık Tedbiri Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü uygulamaktadır. Madde kullanımı var 

olup aile tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklara ise Bakım Tedbiri alınarak 

Bakanlığımıza bağlı yatılı Çocuk Destek Merkezlerine yerleştirilme işlemi yapılmaktadır. 

Yerleştirme işleminden önce doktorlar uygun görür ise çocukların tedavi olması için Sağlık İl 

Müdürlüğüne bağlı ÇAMATEM’lerde tedavi edilmektedirler. 

 

3-2019 yılında İl Müdürlüğümüzün Kardeş Okulu Seçilen Toki Şehit Şükrü Özyol 

İlköğretim Okulunda Bağımlılıkla Mücadele kapsamında Mayıs ve Haziran aylarında yapılan 

çalışmalar şu şekildedir; ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Yaşam’ konuları ile alakalı 2 



 

Seminer çalışması, 1 grup çalışması (Çocuklara resim atölyesinde farkındalık oluşturulması 

amacıyla konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak Isınma Oyunları Oynatılıp ardından anlatılan 

konu ile ilgili resim yapmaları istenmiştir.) 

 

4-Son olarak Çorum Ortaköy İncesu Kanyonuna gezi düzenlenmiştir. Farkındalıklarını 

artırmaya yönelik sağlıklı yaşam yürüyüşü yapılarak ardından piknik gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan Doğa yürüyüşünde Sağlık İl Müdürlüğünden alınan Materyaller kullanılmıştır. 

(Faaliyet 11 Haziran da gerçekleştirilmiştir.) 

 

5-Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapmakta olan ASDEP 

personellerine Madde Bağımlılığı yetişkin modülü kapsamında eğitim verilmiştir.  

  

6-2019 yılında Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile Türkiye 

Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında Madde Bağımlılığı konusunda 12 ayrı oturumda 

757 kişiye eğitim verilmiştir. (Eğitim verilen kurumlar; SGK, İş-Kur, Çorum Belediyesi 

merkezdeki bütün Kadın Kültür Merkezleri, Milli Eğitim Müdürlüğü yatılı Kuruluşlarda 

nöbet tutan Öğretmenler,) 

 

7-Hayrettin Karaman, Hitit, İskilipli Atıf Hoca Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta 

olan Üniversite öğrencilerine Madde Bağımlılığı ile mücadele konusunda Aralık 2019 da 80 

kişiye; 

 

8-Müdürlüğümüze bağlı yatılı kuruluşlarda kalmakta olan 15-18 yaş aralığındaki 

çocuklara Bağımlılıkla mücadele kapsamında Grup Çalışmaları düzenlenmiştir. Aralık ayında 

toplam 20 çocuğa Bağımlılıkla Mücadele konusunda eğitim semineri düzenlenmiştir. 

 

9-Bahçelievler Kız Meslek Lisesi konferans salonunda Madde Bağımlılık Riski ve 

Madde Bağımlılığından Korunma konusunda Nisan 2019 da 105 kişiye; 

 

10-Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda Madde Kullanım Riski ve 

Madde Bağımlılığından Korunma konusunda Ekim 2019 da 59 kişiye; 

 

11-Bahçelievler Öğrenci Yurdu’nda Madde Bağımlılık Riski ve Bağımlılıktan Koruma 

konusunda Kasım 2019 da 20 kişiye; 

 

12-Bayat Şehit Şükrü Özyol Anadolu Lisesi konferans salonunda Madde Bağımlılık 

Riski ve Bağımlılıktan Korunma konusunda Aralık 2019 da 17 kişiye; 

 

13-Osmancık Tevfik İleri İHL konferans salonunda Madde Bağımlılığı Riski ve 

Korunma konusunda Şubat 2020 da 115 kişiye seminer düzenlenmiştir. 

İl Müdürlüğümüz koordinesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve paydaş 

kurumlar İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ile birlikte Mobil 

Çalışma Ekibi oluşturulmuştur. Sokakta çalışan/çalıştırılan, istismar edilen çocuklara yönelik 

olarak ilimizin muhtelif yerlerinde ve değişik zamanlarda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 



 

Çorum Belediyesine bağlı Kadın Kültür Merkezlerinden hizmet alan vatandaşlara da 

madde bağımlılığı eğitimi verilmiştir. 

Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda saha çalışması yapan ASDEP personellerimize 

bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim semineri verilmiştir. (Çorum MERKEZ ve Alaca) 

2020 yılında İl Özel İdaresi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İL Müdürlüğü, İl Müdürlüğümüz 

personelleri, yatılı kuruluşlarımızda görev yapan personeller, okul velileri gibi gruplara 

toplam 440 kişiye eğitim verilmiştir. 

Çalışmalara devam edilmekte olup ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda İl Sağlık 

Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü de çalışmalar yürütmektedir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (ARGE) KOMİSYONU 

 

 

 

            Arif ÇAMİÇİ                         İsmail KEŞLİKTEPE               Duran BIYIK 

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.               Üye     

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 39 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, Tüm dünyayı teyakkuza geçiren tehlikeli Corona virüsü salgını 

büyük tehlike yaratmaktadır. Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgın kontrol edilemeden bir 

anda yayılmıştır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülke vatandaşlarını Çin’den 

tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü yeni tip Corona virüs salgınıyla ilgili uluslararası kamu 

sağlığı acil durumu ilan etmiştir. Corona virüsü Çin dahil olmak üzere 25 den fazla bölge ve 

ülkede görüldüğü doğrulanmaktadır. Peki bu salgın daha ne kadar sürecek, mutasyona uğradı 

mı? Dünyayı saran Corona virüs salgını belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır ve korunma yolları 

nelerdir? Bu virüs ile ilgili Çorum ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde Sağlık Müdürlükleri ve 

Hastaneler ne gibi çalışma yapmıştır? Çalışma yapıldı ise nasıl bir önlem alınmıştır? Çorum 

ilimizde ilçelerimizde köylerimizde Corona virüs vakası yaşanmış mıdır? Bu konular ile ilgili 

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

COVID-19 (Yeni Koronovirüs Hastalağı) Nedir? 

Yeni Koronavirüs ( COVID-19), ilk olarak Çin,in Vuhan Eyaletnde Aralık ayının 

sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş,öksürük,nefes darlığı) gelişen bir grup hastada 

yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020 de tanımlanan bir vürüstür. 

 Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda 

tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei 

eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyetinin diğer eyaletlerine ve diğer dünya 

ülkelerine yayılmıştır. 

 Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir 

virüs ailesidir. İnsanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından orta doğu solunum 

sendromu (MERS) ve şiddetli akut solunum sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara 

kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığı 

COAVID-19 neden olur. 

 

BELİRTİLERİ: belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı 

bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük, ve nefes darlığıdır. Şiddetli 

olgularda zütürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, ve ölüm gelişebilmektedir. 

 

BULAŞMA: Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların 

solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan 

sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, ve burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. 

Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir. 

 

 



 

COVID-19 ENFEKSİYONUNDA KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA? 

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler bazı insanların daha 

fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. 

 Vakaların % 80 hastalığı hafif geçirmektedir. 

 Vakaların % 20 hastane koşullarında tedavi edilmektedir. 

 Hastalık genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir. 

 

 HASTALIKTAN EN ÇOK ETKİLENEN KİŞİLER  

 60 yaş üstü olanlar. 

 Ciddi kronik rahatsızlıkları olan insanlar. 

 Kalp hastalığı 

 Hipertansiyon 

 Diyabet  

 Kronik solunum yolu hastalığı 

 Kanser gibi 

Sağlık çalışanları  

 

ÇOÇUKLAR RİSK ALTINDA MI?  

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. 

Çoçuklarda şimdiye kadar ölüm görünmemiştir. 

 

HAMİLELER RİSK ALTINDAMIDIR? 

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı 

bilimsel kanıt vardır. 

 Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar 

arasındaki hastalık şiddetinin hamile olmayan yetişkin COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste 

olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. 

 Şu ana kadar COVID-19 hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair bir kanıt 

bulunmamaktadır. 

 

COVID-19 tanı nasıl konur?  

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli molekürler testler ülkemizde mevcuttur tanı testi 

sadece Halk Sağlı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuarında ve belirlenmiş 

Halk Sağlığı Laboratuarlarında yapılmaktadır. 

COVID-19 yakalanmamak için öneriler  

Mümkün olduğu kadar yurt dışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurt dışına 

çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. 

Akut solunum yolu enfeksiyonların genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel 

ilkeler yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir bunlar. 

El temizliğine dikkat edilmelidir eller en az 20 sn boyunca sabun ve suyla yıkanmalı 

sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır antiseptik ve 

anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur. 

Eller yıkanmadan ağız burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 



 

Hasta insanlardan temastan kaçınılmalıdır. Mümkün ise en az 1 metre uzakta 

durulmalıdır. 

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık 

temizlenmelidir. 

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine 

gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza 

indirilmelidir. 

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile 

örtülmeli kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı mümkün ise 

kalabalık yerlere girilmemeli eğer girmek zorunda kalıyorsa ağız ve burun kapatılmalı tıbbi 

maske kullanılmalıdır. 

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır iyi pişmiş yiyecekler 

tercih edilmelidir. 

Çiftlikler canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel 

enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. 

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske 

takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi 

verilmelidir. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 37 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde özel yetenek 

ileri zeka kapsamındaki öğrencilerimiz için özel değerlendirilmiş olarak okullarımızda özel 

sınıf var mıdır? Bu tür öğrencilerimizin tespiti nasıl belirlenmektedir? Bu öğrencilerimizin 

eğitim ve öğretimleri nasıl verilmektedir? İlimizde ilçelerimizde köylerimizde bu tür öğrenci 

sayılarımız belli midir? Bu öğrencilerimiz için ilimizde ilçelerimizde belli bir okul var mıdır? 

Bu konular ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Çorum 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Üstün Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulamaları; 

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Aralık ayında üstün yetenekli bireyleri belirlemek için 

çalışma takvimi göndermekte bu çalışma takvimi kapsamında üstün yetenekli bireyleri 

belirlemek için çalışmalar yapılmaktadır.  

Her yıl ilkokulların 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden okul öğretmenleri tarafından üstün 

yetenekli olduğu düşünülen öğrenciler mebbis sistemine işlenmektedir. Aralık ayının 

başlarından da başlayarak tabletler üzerinden grup taraması yapılmaktadır.  

Grup taramalarında 81 ilimizde aynı anda yapılmaktadır. Bu tarama sonucuna göre 

Türkiye barajı belirlenerek belli bir puan alan öğrenciler için Rehberlik ve Araştırma 

Merkezlerinde zeka testi yapılmaktadır. Zeka testi sonucunda üstün yetenekli öğrenciler 

(genel yetenek, resim ve müzik) alanlarında yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler İlimiz 

Merkezde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaktadırlar. Şuan ilkokul 1. 

Sınıftan lise son sınıfa kadar hali hazırda 496 öğrenci BİLSEM’lerde eğitim almaktadır. 

Eğitimler daha çok öğrencilerin okullardan arta kalan zamanlarında program dahilinde 

verilmektedir. Eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı kriterlere göre seçilmiş olan 

öğretmenler tarafından verilmektedir. 

Bilsem öğrenci seçim takvimi dışında Rehberlik ve Araştırma Merkezinde tanılan ve 

üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerde okulların da açılmış olan destek eğitim 

odalarında eğitim almaktadırlar. İlçelerde ve köylerden de tanılanmış ve üstün yetenekli 

olduğu belirlenen öğrenciler Bilsem’lerden ve destek odalarından eğitim almaktadır. 

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 

 



 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2020 tarih ve 38 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Çorum İl Özel İdaremizce gerek yatırım programı, gerekse 

KÖYDES programından köylerimizdeki gençlerimiz ve öğrencilerimiz için sportif faaliyetleri 

için futbol sahaları yapılmıştır. Bu futbol sahaları köylerimizde kullanılmakta mıdır? Futbol 

oynayan gençlerimiz ve öğrencilerimizden ücret alınıyor mu? İl Özel İdaremizce şimdiye 

kadar kaç köye ne kadar futbol sahası yapılmıştır? Bu futbol sahaları ne durumdadır? Bakıma 

ve onarıma ihtiyaç var mıdır? Bakım ve onarımı kimler tarafından yapılmaktadır? Futbol 

sahalarında ne tür eksiklikler vardır? Bu futbol sahalarından yakınındaki çevre köylerdeki 

öğrenci ve gençlerin yararlanma imkanı var mıdır? Futbol sahası ihtiyacı olan köylerimiz var 

mıdır? Bu konular ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Özel İdaremizden almış olduğumuz bilgiler şu şekildedir; 

Çorum köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezlerindeki gibi bakımlı, 

modern futbol sahalarında Ve spor parklarında sosyalleşebilecekleri, düzenli spor yapma 

alışkanlığını kazanabilecekleri, böylece sporla sağlıklı yaşarken sosyal ve zihinsel yönlerini 

de geliştirebilecekleri mekanlar olan spor tesislerinin hayata geçirilmesi amacıyla Çorum İl 

Özel İdaresi, aşağıda sıralanan bazı ilçelerimizde suni çim halı saha yapımı gerçekleştirmiştir. 

2017 yılında Performans Planı Çerçevesinde idaremizce yapımı gerçekleştirilen Suni 

Çim Halı Sahalar; 

l- Alaca İlçesi Gazipaşa Köyü Ceritler ilköğretim okulu bahçesine l5 25 metre 

ebatlarında l adet suni çim halı saha yapımı gerçekleştirilmiştir. 10.0l.20l8 tarihinde 

İdaremizle Ceritler ilkokulu Müdürlüğü arasında devir protokolü imzalanmıştır. Devir 

protokolüne göre; kesin kabule kadar garanti kapsamında olan tesisin elektrik enerjisi ve su 

giderleri ile garanti kapsamı dışında kalan bakım-onarım masraflan Kaymakamlıkça takdir 

edilen ücretten karşılanacaktır. 

2- Oğuz|ar İlçesi Derinöz Köyü Tekkeşinler Mahallesine l9.40x25 metre ebatlarında l 

adet suni çim halı saha yapımı gerçekleştirilmiştir. 0l.2018 tarihinde İdaremizle Derinöz Köyü 

Muhtarlığı arasında devir protokolü imzalanmıştır. Devir protokolüne göre; kesin kabule 

kadar garanti kapsamında olan tesisin elektrik enerjisi ve su giderleri ile garanti kapsamı 

dışında kalan bakım-onanm masrafları Kaymakamlıkça takdir edilen ücretten karşılanacaktır. 

3- Sungurlu İlçesi Sunguroğlu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesine 15x30 

metre ebatlannda 1 adet suni çim halı saha yapımı gerçekleştirilmiştir. 04.08.2017 tarihinde 

İdaremizle Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu arasında arasında devir protokolü imzalanmıştır. 

Devir protokolüne göre; kesin kabule kadar garanti kapsamında olan tesisin elektrik enerjisi 

ve su giderleri ile garanti kapsamı dışında kalan bakım-onarım masrafları Kaymakamlıkça 

takdir edilen ücretten karşılanacaktır. 

4- Ortaköy İlçesi Bahçelievler Mahallesi Celal Bayar Caddesinde 20 40 metre 

ebatlannda 1 adet suni çim halı saha yapımı tamamlanarak çevre halkının kullanımına 



 

açılmıştır. 06.12.2017 tarihinde İdaremizle Ortaköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 

Birliği arasında devir protokolü imzalanmıştır. Devir protokolüne göre; kesin kabule kadar 

garanti kapsamında olan tesisin elektrik enerjisi ve su giderleri ile garanti kapsamı dışında 

kalan bakım-onanm masrafları Kaymakamlıkça takdir edilen ücretten karşılanacaktır. 

2019 yılında Performans Planı Çerçevesinde İdaremizce yapımı gerçekleştirilen suni 

çim halı sahalar; 

1- Alaca İlçesi Çopraşık köyüne 20x40 metre ebatlarında l adet suni çim halı saha 

yapımı tamamlanarak çevre halkının kullanımına açılmıştır. 

Not: Adı geçen suni çim halı sahalarının etrafı pvc kaplamalı tel örgü, üstü fileli, 

zemini beton ve saha aydınlatması (elektrik) mevcut olup, bu sahaların  c üniteleri ise 

bulunmamaktadır. 

Gençlik ve Spor Komisyonumuzun yapmış olduğu araştırmalar ise şöyle oluşmaktadır. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aldığımız bilgiler şunlardır; 

İlçelerimize ve köylerimize gençlerimizin ve öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini 

yapmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla yapılan futbol sahaları ücretsiz 

olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin yedi gün 24 saat kullanmaları için hizmete açık 

tutulmaktadır.  

1-Alaca ilçemizde bir adet.   

2-Bayat ilçemizde bir adet.  

3-İskilip ilçemizde üç adet  

4-kargı ilçemizde iki adet  

5-Mecitözü ilçemizde iki adet  

6-Oğuzlar ilçemizde bir adet  

7-Ortaköy ilçemizde bir adet  

8-Osmancık ilçemizde iki adet  

9-Sungurlu ilçemizde bir adet ve Uğurludağ ilçemiz de bir adet sentetik çim 

sahalarımız mevcut bulunmaktadır.  Öğrenci gençlerimiz ve sporcularımız bu sahaları 

kullanmaktadırlar.  

Bu futbol sahalarının bakım onarımları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından 

yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Komisyonumuz olarak yapmış olduğumuz araştırmalarımızda 

tespit ettiğimiz köylerden nüfus olarak, Bayat ilçemizin Ahacık köyü, 1840 nüfusa sahip köy 

konumundadır ve yakınında 3 köyümüz Çukuröz, Lapa ve Yoncalı köyleri bulunmaktadır. Bu 

dört köyümüzün toplam nüfusu 3650’dir. Bu köylerimizin ortak noktası olan Ahacık 

köyümüze bir halı saha yapılırsa gençlerimiz bu sahadan faydalanılacaktır diye düşünüyoruz 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

              Ahmet TUNA                       Dursun KAYA                    Abdurrahman KARAGÖZ  

           Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                                 Üye 

 

 



 

-ORTAK RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Zararlı maddelerin tüketimini (sigara, alkol, uyuşturucu vb.) en aza indirmek, 

sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasına zemin hazırlamak, kötü alışkanlıklarla (kumar, şans 

oyunları vb.) ve her türlü bağımlılıkla mücadele etmek ve bağımlıları yeniden topluma 

kazandırmak amacıyla hazırlanan “Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Projesi”nin 

yürütülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin 

ortak katılımı ile toplandı.  

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 05.Mart.1920 yılından günümüze 100 yıldır her türlü 

bağımlılıkla mücadele etmektedir. Ülkemizin en köklü ve kamu yararına derneklerinden 

birisidir. Yeşilay olarak Alkol, Uyuşturucu Madde, Tutun ve tutun Ürünleri, kumar ve 

Teknoloji Bağımlılığı hakkında çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı 

bilgilendirirken aynı zamanda Sağlıklı Yasam konularında da eğitimler vermekteyiz. 

Bağımlılık toplumumuz huzurunu ve sağlığını  tehdit emektedir. Her geçen gün daha 

büyük boyutlara ulaşmaktadır. En masumu olarak görülen Teknoloji Bağımlılığı dahi 

çocuklarımızda ve gençlerimizde fiziksel, ruhsal ve toplumsal sorunlara neden olmakta. Uzun 

süre ekran başında zaman geçiren bireyde postür bozuklukları, görme sorunları, el, kol, boyun 

ve omurga bölgelerinde deformiteler, düzensiz beslenme meydana gelmekte. Ayrıca okul 

başarıları düşmekte, sosyal olarak iletişim sorunları yaşamakta, aile bağlarında kopmalara 

sebep olmaktadır. Daha tehlikelisi ve ilerde etkileri görülmesi beklenen esas sorun ise sanal 

oyunlarda yaptıkları şiddet, cinayet gibi aktiviteler gençlerimizi şiddete yatkın hale getirme 

ihtimalidir. Belki günümüzde artan cinayet ve kadına şiddet vakalarının bir kısmının sebebi 

bu tür oyunlar olabilir. 

Sigara Bağımlılığı ise yaygınlığı nedeniyle en çok zarar veren bağımlılıktır. Çorumda 

13 yaş altı çocuklarımızın sigara içme oranı %10 gibi çok yüksek bir orandadır. Bu Türkiye 

ortalamasının üzerindedir. Bu gün tüm dünyayı ve ülkemizi de tehdit eden Coronavirüs 

salgınında  Çin kaynaklı yayınlarda sigara içenlerin bu virüse 14 kez daha fazla yakalandığı 

ortaya çıktı.  

 Sigara Bağımlılığı üç açıdan tehlikelidir. 

1. Bilinen tüm hastalıkların % 70 inde direk veya dolaylı sigaranın etkisi vardır. Sigara 

içen bir kişi ortalama 10 yıl kadar erken ölmektedir. 

2 Sigara Bağımlılığı diğer maddelere olan bağımlılığı kolaylaştırmaktadır. Bağımlılığa 

atılan ilk adım olmaktadır. 

3 Sigara dumanı pasif içicilikle diğer insanlara da zarar vermektedir. 

Kısaca Sigara her acıdan son derece tehlikeli ve zararlı bir alışkanlıktır. 

Alkol Bağımlılığı yine gerek kişinin kendi vücuduna verdiği zarar, gerek neden olduğu 

aile içi sorunlara sebep olmasının yanında, trafik kazası, kadına şiddet, cinayet gibi olaylar  

büyük oranlarda kişi alkollü iken gerçekleşmektedir. Alkol vücutta pek çok kanser türlerini 

tetiklediği gibi Karaciğer yetmezliğine sebep olmakta ayrıca beyin ve sinir dokusunda da 

harabiyet yapmaktadır. 



 

Uyuşturucu Madde her gün bir canımızı alacak kadar yaygınlaşmıştır. Son dönemde 

üretilen sentetik uyuşturucu maddeler ucuz olması nedeniyle ortaokul çocuklarımıza kadar 

satılmaktadır. Maalesef bazen tek bir doz dahi öldürücü olabilmektedir. Uyuşturucu Madde 

bağımlısı hem kendi hayatını kaybetmekte hem de topluma ciddi zararlar verebilmektedir. 

İlimizde bazı mahallelerde uyuşturucu bağımlısı kişilerin korkularından sokakta akşam 

saatlerinde insanlarımız tedirgin olmakta, korkmaktadırlar. 

Çorumda Türkiye’nin 8. Yedam Yeşilay Danışmanlık Merkezini açtık. Uyuşturucu, 

alkol, sigara ve teknoloji bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Bünyemizde iki klinik psikolog, bir sosyal hizmetler uzmanı bir de halkla ilişkiler uzmanı 

görev yapmakta. 444 79 75 nolu telefonla randevu alınabilmektedir. 

Kumar bağımlılığı ise bireye maddi ve manevi zarar vermektedir. Çoğunlukla maddi 

iflâslara neden olmakta,  ardından aile düzeni alt-üst olmaktadır. 

Yeşilay ayrıca çocuklarımıza Sağlıklı Yaşam hakkında da bilgilendirmektedir. 

Çocuklarımız ve genclerimiz spor yapmamakta, teknoloji bağımlılığı nedeniyle hareketsiz 

kalmakta, modern yaşamın etkisiyle fastfood kültürü ile beslenmektedir. Bunun sonucu 

ülkemizde obezite korkutucu oranlara ulaştı. Bu neslin önceki nesile göre yaşam süresinin 

daha kısa olacağı öngörülmektedir. Yanı çocuklarımız bizden daha az yaşayacaklar. Ayrıca 

obezitenin neden olacağı sağlık sorunları devletimize ek sağlık gideri yükü getirecek. 

Devletimiz bütçesinden ve halkımızın cebinden her yıl bağımlılığın sonucu ortaya 

çıkan sorunlara   ( Sağlık harcamaları.. Adli takipler.. trafik kazaları…güvenlik önlemleri .. 

iflaslar.. okul başarısızlıkları.. verimsizlik..)  pek çok kaynak harcanmaktadır. Oysa 

bağımlılığın sonucu ortaya çıkan sorunları çözmektense, kişileri bağımlılıktan korunma 

faaliyetleri çok daha düşük maliyetlidir. Yeşilay Genel Müdürlüğünün yaptığı araştırmada 

bağımlılıkla yapılan mücadeleye harcanan her 1 Tl toplumumuza 18 Tllik fayda olarak geri 

dönmektedir. Yeşilay faaliyetlerinin etkisi sürekliliğine ve yaygınlığına bağlıdır. Bu uzun 

dönemli bir mücadeledir. 

Çorum özelinde yapacağımız bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, okullarda 

geliştirdiğimiz Yeşil Rozet projesi gibi projelerle, Benim kulübüm Yeşilay Projesiyle,  

öncelikle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan çocuklarımızı ve gençlerimizi 

bağımlılığa karşı uyarıyoruz ve bilinçlendiriyoruz.Faaliyetlerimiz öğrencilerle sınırlı 

kalmamaktadır. Halkımıza yönelik stant faaliyetleri, salon toplantılar, ziyaret gibi aktivitelerle 

bağımlılık konusunda bilgilendirme bilinçlendirme aktiviteleri yapıyoruz. Annelerimizi 

çocuklarını daha iyi takip etmeleri konusunda uyarıyoruz. 

İl Genel Meclisinin bize yapacağı maddi destek yine Çoruma geri dönecek hem de 18 

kat toplumsal fayda ile. Yapılacak destekle daha fazla insana ulaşma imkânı bulacağız. Belki 

bu faaliyetlerin faydaları 5-10 yıl sonra ortaya çıkacak. Bugün Türkiye ortalamasının üzerinde 

sigara içen 13 yaş altı çocuk oranı Çorum için üzüntü vericidir. Belki 2020 yılında 

yapacağımız Yeşilay faaliyetleri ile 5 yıl sonra Çorum’da sigara içen çocuk oranı Türkiye 

ortalamasının altında kalacak. 

Bağımlılıktan koruduğumuz her birey; 

Daha uzun yaşayacak, topluma daha faydalı olacak, 

Pasif içicilikle başkalarına zarar vermeyecek, 

İthal sigara içmeyerek ülke ekonomisine de katkıda bulunacak, 

Devletimize daha az sağlık giderine sebep olacak, 



 

Aile hayatı daha mutlu olup daha sağlıklı çocuklar büyütecekler, 

Kadına şiddet uygulamayacak, 

Trafikte daha az kaza yapacak, 

Otokontrolü daha yüksek olacak şiddete meyli daha az olacak, 

Obeziteye bağlı sağlık sorunu yaşamayacak, 

Kumar nedeniyle işini, eşini çocuğunu kaybetmeyecek daha huzurlu yaşayacak, 

Uyuşturucu illetinden kurtulup hem kendi hayatını kurtaracak hem çevresine korku ve 

endişe vermeyecek, 

Teknolojiyi gerektiği kadar kullanacak, aile ve sosyal iletişimi daha iyi olacak,  

Ekran başında daha az zaman harcayıp daha sağlıklı, daha üretken daha sağlıklı 

olacak, topluma olumlu katkısı daha üst düzeyde olacak, okul başarısı yükselecek, 

Sonuç olarak bağımlılıktan kurtulmanın hem bireye hem de topluma pek çok olumlu 

faydaları olacaktır. Bu nedenle Yeşilay Çorum Şubesi olarak sizin çocuklarınız, torunlarınız, 

kardeşleriniz için yapacağımız bu mücadeleye destek olmanızı talep ediyoruz. 

   

Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede ise 

Yeşilay Cemiyetimizin Alkol, Uyuşturucu Madde, Tutun ve tutun Ürünleri, kumar ve 

Teknoloji Bağımlılığı hakkında çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı 

bilgilendirmesi aynı zamanda Sağlıklı Yasam konularında da eğitimler vermesi son derece 

toplum açısından önem arz etmekte olduğundan plan ve bütçe komisyonu olarak Yeşilay 

Çorum Cemiyetimizin projelerinin Valilik Makamımızın takdir edeceği parasal desteğin 

verilmesinin uygun olacağı hususu  

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 Abdullah TİRYAKİ             Mehmet TURHAN                  Hacı BOLAT 

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

 

                               İlhami TÜRKSAL                    Nazım ÇETİN 

       Üye                                          Üye 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

 

                Fehmi YAĞLI                       Süleyman ATEŞ                  Mehmet KAPLAN       

            Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                 Üye 

 

 

            Yıldız BEK                         Sadık AŞIK 

                                                 Üye                                    Üye                              

 



 

 

 

  

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, okul çevrelerinde sigara içilmesinden kaynaklı öğrencilerin karşılaştıkları 

olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

“Okullarda Yeşil Rozet Uygulaması” projesine İdaremizin ortak olup olamayacağı ile ilgili 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 

  Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Çorum Yeşilay Şubesi tarafından 

hazırlanan Çorum da ki eğitim kurumlarına yönelik YEŞİL OKUL ROZETİ projesinin 

komisyon olarak güzel ve faydalı bir çalışma olacağı kanaatine varmış bulunmaktayız. Şöyle 

ki; Öğretmenini sigara içerken gören bir ilkokul veya ortaokul öğrencisinin yaşayacağı 

duyguları düşünerek: 

 

- Öğretmenim her şeyi bilir. Sigara içmek demek ki zararlı değilmiş. 

- Ben de büyüyünce öğretmenim gibi sigara içeceğim. 

- Televizyonda sigara zararlı diyorlardı, yalanmış demek ki. 

- Acaba öğretmenim mi yanlış yapıyor? 

Gibi duygulara kapılarak kötü örnek alacaklar, olgun kariyer sahibi önemli insan olmakla 

sigara içmeyi bağdaştıracaklar ya da öğretmenlerine karşı bir güvensizlik belirip eğitim 

hayatları olumsuz etkilenecek olma ihtimalinin bulunması nedeniyle böyle bir proje çalışması 

yapmak istemektedirler. 

 

Bu proje kapsamında okullarda öğrencilere yönelik hedeflenen faydaları sıralayacak olursak: 

 

- Öğrencilerin öğretmenlerini sigara içerken görmesini önlemek. 

- Öğrencilerin sigara içenlere karşı bir özenti oluşması ihtimalinin önüne geçmek. 

- Öğrencilerin zihninde öğretmenlerine karşı bir tereddüt oluşmasını engellemek. 

- Öğretmenlerin derslerde bağımlılık ve sigaranın zararlarını anlatırken daha etkili olmalarını 

sağlamak. 

- Türkiye ortalamasının üzerinde olan Çorum 13 yaş altı sigara içen çocuk sayısını azaltmak. 

- Sigara Bağımlılığı diğer bağımlılıklarında ilk adımı olduğu için dolaylı olarak ilerleyen 

yıllarda diğer bağımlı olan kişi sayısını azaltmak. 

- Öğretmenlerin mesai içerisinde daha az veya hiç sigara içmeyecekleri için derslere daha 

temiz bir nefesle ve sigara kokusu sinmemiş bir kıyafetle girmesine ve dolaylı pasif içiciliğin 

önlenmesine, dolayısıyla öğrencilerin sağlığına olumlu katkıda bulunmak. 

- Bu karara uyan okullarda görev yapan öğretmen ve personelin mesai saatleri içerisinde 

doğal olarak daha az sigara içeceklerinden onlarda da sigarayı bırakma isteğine sebep olmaya 

vesile olmak şeklinde sıralamak mümkündür. 

 

Bu proje kapsamında amaçlanan hedeflere ulaşmak amacıyla Çorum Yeşilay 

Şubesince Okullarımıza götürülecek teklifde gönüllük esasına dayalı olarak Okulda görev 

yapan öğretmenlerden ve idarecilerden öğrencilerin görebilecekleri, okulların dış kapı 



 

çevresinde sigara içmeme sözü verilmesi ve uygulanması halinde Yeşilay tarafından bu 

okulumuza YEŞİL OKUL ROZETİ hazırlanarak okul binasına törenle takılacak ve ayrıca 

öğretmen ve idarecilerine de rozet ve teşekkür belgesi hazırlatılarak verilecektir. Sigara içme 

yaşının 13 yaş altına indiği bir zaman diliminde Okullarda görev yapmakta olan 

öğrencilerinin büyükleri konumunda ki okul öğretmen, idareci ve personellerinin öğrencilerin 

göreceği şekilde sigara içmelerinin maalesef çocukların ve gençlerin dünyasında kötü bir 

örnek ve özentiye sebep olmaktadır. İnsan sağlığının baş düşmanlarından olan sigaranın bu 

şekilde örnekliğe ve özentiye sebep verecek şekilde uluorta içilmesinin yanlışlığına vurgu 

yapmak ve önüne geçmek için Çorum Yeşilay Şubesince hazırlanan Yeşil Okul Projesinin 

Plan Ve Bütçe Komisyonu olarak Valilik Makamımızın takdir edeceği parasal desteğin 

verilmesinin uygun olacağı hususu Meclisimize arz olunur. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/03/2020 tarih ve 43 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde tarımda çalışan kadın ve erkek sayılarının 

belirlenerek çalışan kadınların ve erkeklerin yüzdelik oranlaması nedir? Çalışan kadın ve 

erkeklerin yaşları hangi aralıklardadır? Bu yüzdelik oranlamada kadınların ve erkeklerin 

sigortalılık yüzdelik dilimleri hakkında Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  İlimiz 

genelinde tarım işleri ile alakalı tarım sektöründe çalışan sigortalı sayıları toplamda 44.756 

sigortalı olup bunlardan 12.716 sigortalı Ek 5 yani tarım işlerinde gündelikçi olarak çalışan 

sigortalılardır. Yine aynı şekilde 01/05/2008 tarihinden sonra tescili açılmayan mülga (varlığı 

kaldırılan kapatılan) 2925 sayılı kanuna göre sigortalı sayısı 2876’dır. (2925 sayılı kanuna 

göre sigortalılık 01/05/2008 tarihinden sonra tescili açılmayıp bu işlerle uğraşan (tarım 

işlerinde gündelikçi olarak çalışanlar) sigortalılar Ek-5 sigortalılık kapsamına alınmışlardır. 

 

İlimizde 01/03/1991 tarihinde uygulamaya giren 2926 sayılı kanuna göre kendi nam 

ve hesaplarına göre çiftçilikle uğraşan ve bulundukları ilde ki ziraat odasına kaydı mecburi 

olan tarım Bağkur sigortalı sayısı 29.164 kişidir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal NALÇACI                 Erdoğan KÖROĞLU                Vahit KABAKCI 

           Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.      Üye     

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/03/2020 tarih ve 45 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde köylerimizde yapılan kazılar sonucu çıkarılan eserler 

nelerdir? Nerelerde sergileniyorlar? Tarihi önemi ve değeri nedir? Sergilendikleri yerlerde 

ziyaretçi sayıları nedir? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İlimiz ilçe ve köylerinde çıkarılan eserler nelerdir? Nerelerde Sergileniyorlar? 

İlimiz Kalkolitik, Eski Tunç, Hatti, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerin zengin sosyo-

kültürel hayatını yansıtan bir çok eser ilimiz sınırları içerisinde yer alan Çorum Müzesi, 

Boğazkale Müzesi ve Alacahöyük Müzesinde; Alaca Höyük Örenyeri, Hattuşa Örenyeri, 

Şapinuva Kazı Alanında sergilenmektedir. Ayrıca ilk Türk ve bilimsel kazıların yapıldığı 

1906 ( Hattuşa ) ve 1935 ( Alaca Höyük ) yıllarında antik kentlerden çıkarılan eserler o 

dönemde ilimizde müzenin bulunmaması,  ülkemizde ise Alaca Höyük kazısında sonra ilk 

müzelerden biri olan ‘ Eti Müzesi‘ ( Anadolu Medeniyetler )’nin kurulması bölgeden çıkan ilk 

eserlerin İstanbul Arkeoloji ve Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenmesine neden 

olmuştur. Söz konusu eserlerin ilde açılan üç müzeye iadesi gündeme gelmiş ancak Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca Ulusal Müze niteliğindeki iki büyük şehrin müzesindeki eserlerin iadesi 

uygun bulunmamıştır. 

 

İlimizde yer alan müzelerde ağırlıklı olarak bölgeye özgü bir özellik olan seramik 

(tabak, testi, bardak, meyvelik…), bronz ve madenler (ayna, silah, küçük aletler, takılar, 

heykeller, aplike parçalar, baltalar, kılıç, kaplar…), değerli maden ve taşlardan (ağırlıklı 

olarak takılar, aplike parçalar, kaplar…), cam (şişeler, kaplar…), taş (mezar taşları, mil taşları, 

heykeller, mimari parçalar…), kumaş ve dokuma (halı, kilim, giysi, peşkir, örtü…) ahşap 

(kapı, kahve kutusu, kalıp, dikiş kutusu, nalın…) gibi pek çok eser bulunmaktadır. 

 

Tarihi önemi ve değeri nedir? 

İlimizde ve diğer illerde sergilenen eserlerin her biri bulunduğu dönemin sosyal, idari, 

dini, kültürel ve sanatsal özelliğini yansıtmakta olup bizlere ait oldukları medeniyetler ve 

yaşadıkları coğrafya, fauna ve flora konusunda bilgi sunmaktadır. Bu nedenle her biri bilim 

dünyası için ayrı bir öneme ve kıymete sahiptir. Özellikle bir eşi bulunmayan ve ünik olarak 

nitelediğimiz eserler her müzede ve örenyerinde farklı sergileme yöntemleri ile vurgulanmış, 

gerekli koruma önemleri alınarak farklı ülkelerde tanıtılmak üzere geçici sergilerde yer 

almıştır.  (Çorum Müzesi-Hitit Kılıcı, İstanbul Arkeoloji Müzesi- Kadeş Barış Tableti…)   

 

Sergilendikleri yerlerde ziyaretçi sayıları nedir? 

Ülkemiz bugüne değin ne yazık ki dünya turizminde hak ettiği payı alamamıştır. 

Çevre ülkelerde devam eden işgal ve savaşlar; ülkemizde yapılmaya çalışılan Fetullahçı Terör 



 

Örgütü'nün organize ettiği askeri darbe girişimi, dönem dönem yaşanan terör olayları ve algı 

operasyonu olarak basında yer alan kötü imaj, turizm sektörünü olumsuz etkilemiştir. Son 

yıllarda tüm bu algılara rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım faaliyetleri, dış 

ilişkiler ve ekonomideki iyileşmeler ile bir eylem planı olan illerin bireysel çabaları yeni 

turizm pazarlarının oluşmasına neden olmuştur. Bu etkilerin azalması, Bakanlığımız, 

Valiliğimizin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yaptığı altyapı geliştirme ve tanıtım 

çalışmaları neticesinde İlimizdeki Müze ve Ören yerleri ziyaretçi sayıları 2018 yılında 26.717 

kişi, 2019 yılında ise 11.860 kişi artış göstermiştir. 2019 yılında İlimizde bulunan Çorum 

Müzesini 30.403 kişi, Alacahöyük Müze ve Örenyerini 40.757 kişi ve Boğazköy Müze ve 

Hattuşa Örenyerini 52.394 kişi ziyaret etmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

 

           Kemal ÖZÖNAL                       Gürbüz ÖZEL                Alaettin TOSUNDURUOĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                       Üye     

 

 

  

  

 

 

 

 

 


