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İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ARALIK AYINA AİT
TOPLANTI GÜNDEMİ KONU BAŞLIKLARI
Toplantı Başlama Tarihi: 07/12/2020 Pazartesi Toplantı Saati: 11:00
Toplantı Yeri: İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu. Mimar Sinan
Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 ÇORUM
Açılış yoklaması.

2-

İl Genel Meclisinin 21/11/2020 Cumartesi günkü toplantısına ait tutanak özetinin
okunması.

3-

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 18. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi
Üyeleri tarafından Meclis Başkanlığına verilmesi halinde önerge tekliflerinin
görüşülmesi.

4-

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası
gereğince, 2020 mali yılı bütçesinin 44.19.35.00-09.1.2.01-05-06.5.7.01(İlköğretim
Okulları Yeni Bina Yapım Gideri) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 15.000,00
TL'nin alınarak, 44.19.00.62.08-09.1.2.03-05-03.8.1.02 (Mecitözü İlköğretim
Okulları Küçük Onarım Gideri) ekonomik koduna aktarılması hususunun
görüşülmesi.

5-

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi gereğince,
gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinden 2021 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi
hususunun görüşülmesi.

6-

İl genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı yeterlimidir? Kaç tane özel
kreş ve gündüz bakım evi vardır? Özel kreş ve gündüz bakımevleri açma şartları
nelerdir? Bu alanda devletin sağladığı destek ne kadardır? İl genelinde özel kreş ve
gündüz bakımevlerinden yararlanan çocuk sayısı ne kadardır? Halkımızın eğilimi ne
orandadır? Bu alanda karşılaşılan sorunlar nelerdir? Özel kreş ve gündüz evlerinde
çalışma şartları nelerdir? Özel kreş ve gündüz evleri nereye bağlı olarak
çalışmaktadır? Denetime tabi midir? Denetimler hangi kurum tarafından
yapılmaktadır. Özel kreş ve gündüz evlerinden köylerdeki vatandaşlarımız
yararlanabiliyor mu? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

7-

Sungurlu Ankara asfaltı 10. Km. ile Sungurlu Alembeyli Köyü grup yolu arasına
TMO tarafından 400.000 Tonluk ofis silo ambarı yapılmıştır. Bu iki yol arası 2.8
km’dir. Burada mevcut ilkel ve çok bozuk halde yapılmış bir yol vardır. Ancak bu
yolun yol ağına alınarak iyileştirilmesi kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
Çünkü bu yolu sungurlunun bütün köyleri Çankırı Kızılırmak’ın köyleri ve hatta
Yozgat’ın Yerköy’ün köyleri mahsullerini satmak için ofise ulaşım için bu yolu
kullanmaktadırlar. Sungurlu TMO’nun tercih edilebilmesi için yolun düzenli olarak
yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. TMO’ya çiftçi ulaştığında toz toprak içinde
kalmaktadırlar. TMO yolunun bu durumdan kurtulabilmesi için ve Sungurlu’nun
ekonomisine büyük katkısı olan bu yolun yapımına meclisimizin katkı sağlayacağına
inanıyoruz. Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun
görüşülmesi.
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8-

Dünyada ve ülkemizde çok büyük bir faaliyet alanı olan seracılık, ilimizde ve
ilçemizde yapılıyor mu? Nerelerde yapılıyor? İlimiz tarımsal ölçeğindeki oranı
nedir? Hangi çeşit ürünler seralarda yetiştirilmektedir? Bu faaliyetlerin hem devlet
ve hem de diğer kurum ve kuruluşlar açısından destek ve teşvik durumu nedir? Pazar
payı hangi orandadır? Gerekli önlemler alınır ve bu konudaki çalışmalar geliştirilirse
ilimiz ekonomisine sağlayacağı katkıların gelecekteki durumu nedir? Bu güne kadar
sera ile ilgili tarımsal kuruluşların çalışmaları var mı? Bununla ilgili örnek seralar
yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi ürün bazında çalışmalar yapılmıştır? Konu ile ilgili
Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

9-

İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde il özel idaremize ait göletlerimiz mevcut olup
bu barajların bazılarında tarımsal sulamaya elverişsiz hale gelmiştir. Göletler uzun
süre önce yapıldığından aşırı yağışlar seller toprak aşınmalarıyla toprak mil küçük
çakıllar gibi malzemelerle dolmuştur. Bu göletlerden köylülerimiz sulu tarım
yapamaz hale gelmiştir. Ayrıca bu göletlerin bir kısmı da içme sularını
karşılamaktadır. Bu göletler yapılırken büyük meblağ paralar harcanarak yapılmıştır.
Şimdi ise dolduğundan su birikmez duruma gelmiş ve içme suyu olarak
kullandığımız göletleri kullanamayacak duruma gelecektir. İlimizde ve ilçelerimiz
köylerimizde bu şekilde toprak, mil, çakıl ile dolmuş olan göletlerin tespit edilerek
temizlenmesi için il özel idaremiz tarafından temizlenip temizlenemeyeceği,
temizlenmesi için araç ekipmanın olup olmadığı, il özel idare bütçesinin buna yeterli
olup olamayacağı veya bu göletlerin temizlenip yeni haline dönüştürülmesi için plan
ve bütçe’ye bağlı olarak nasıl bir çalışma yapılabileceği, dolan bir göletin
temizlenmesi için ne kadar ödeneğin ayrılabileceği, ne kadar süre içerisinde
yapılacağı, eğer il özel idaremiz tarafından yapılması mümkün değil ise DSİ’den
destek alınıp alınamayacağı, ortak bir çalışma yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Plan
ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

10-

İl genelinde Gençlik Merkezleri nerelerde bulunmaktadır? Ne gibi çalışmalar
yapılıyor? Gençlik merkezlerinden 2015 yılından zamanımıza kadar kaç gencimiz
yararlanmıştır? Gençlerle hangi projeler hayata geçirilmiştir? 2020 yılı için
planlanan projeler nelerdir? Kimler eğitici olarak çalışabiliyor? Engelli gençler
katılıyor mu? Gençlik Merkezleri sayısı yeterli midir? Başvuru yapıp
yararlanamayan kaç kişi vardır? Gençlik merkezleri kapasite olarak yeterli midir?
Gençlik merkezlerinin yapılması için belirli bir kriter var mıdır? Gençlik Merkezleri
Covid-19 sebebiyle faaliyetlerine devam edebiliyor mu? Bu hastalık gençlik
merkezlerimizi ne kadar etkilemiştir? Alınan önlemler nelerdir? Konunun
araştırılması ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun
görüşülmesi.

11-

Türkiye genelinde yapılan av turizminden Çorum ilimiz ve ilçelerimiz olarak nasıl
ve ne şekilde faydalanmaktayız? İlimiz sınırları içerisinde av turizminin yapıldığı
belirlenen yerler var mı? Av turizmi için ilimize başka illerden gelen var mıdır?
Başka illerden gelen varsa bunların sayıları belli midir? Tabiat ve doğadaki mevcut
av hayvanlarımızı yabancı avcılar neye istinaden ve ne şekilde, av kanunu ve av
turizmine uygun olarak yapılıyor mu? Koruma altındaki av hayvanlarımız nelerdir?
Hangi bölgelerde yetişmektedirler? Konunun araştırılması ile ilgili Turizm
Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
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Çorum ilimiz, ilçeler ve köy sınırları içerisindeki çöp dökülen orman, su
birikintileri, dere yatakları, tarım arazileri ve köy yerleşik alanına yakın olan
yerlerde pis koku ve sinek istilası altında yaşam mücadelesi vermekte olduğu hususu
ile ilgili şikayetler gelmektedir. Köy sakinleri ve vatandaşlarımızın sağlık açısından
huzursuz olup şarbon, kolera, tüberküloz, tifo ve bunun gibi hastalıkların tehdidi ile
her an karşılaşma ve bulaşma korkusu altındadırlar. Bu taleplerin insan sağlığını
tehdit eder boyutta olduğu hususunda gerekli olan incelemelerin yapılması belediye
ile koordinesinin yapılıp yapılamayacağı nakli konusunda karşılaşılan sıkıntılar
çevre ve sağlık açısından ne gibi olumsuzluklar olabileceği köylerimizdeki
vatandaşlarımızın bu hususlar üzerine katkısının olup olmadığı Dodurga da ki çöp
sorununa benzer ilimiz ve diğer ilçelerimiz, köylerimizde aynı sıkıntı ve sorunların
yaşanıp yaşanmadığı, çevre sağlık açısından genel kapsamlı olarak araştırılıp
çözüme kavuşturulması için toprak, hava, su ve tabiatın kirlenmemesi çevrenin
korunması için meclisimizin insiyatifi olarak başta insan sağlığı açısından sağlık
sorununun çözümü için, konunun araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık
Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

13-

Dünya genelinde meydana gelen COVİD-19 sebebi ile ülkemizde eğitime uzun bir
süre ara verilmiş olup Milli eğitim bakanlığınca EBA (Eğitim Bilişim Ağı )
sistemine geçilmiştir. İlimiz ve ilçelerimizin yaşamış olduğu sorunları Sungurlu
ilçemiz ve köylerimizde de EBA uygulamasında sürekli internet sorunları
yaşanmakta olup çocuklarımız sağlıklı eğitim alamamaktadırlar. Bu sorunlar neden
kaynaklanmaktadır? İnternet sorunlarının aşılması için nasıl bir çalışma yapılmıştır?
Eğitimin aksamaması için milli eğitim müdürlüğü bununla ilgili nasıl bir çalışma
yapmaktadır? Konunun araştırılması ile ilgili Araştırma ve Geliştirme
Komisyonunca (ARGE) hazırlanan raporun görüşülmesi.

14-

Gelecek ayki toplantı gününün belirlenmesi.
Osman GÜNAY
Meclis Başkanı
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