-RAPOR(Plan ve Bütçe Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 162 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, 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 ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendinde “Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler
ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek” yetkisi idaremize,
10. Maddesinin ( o) bendinde “İl Özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında
kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek”
yetkisi İl Genel Meclisimize verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik
hükümlerine göre gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili İl Genel Meclisimizin 2020 yılı için belirlediği
ücret tarifesi, 2021 yılında Maliye Bakanlığı tarafından 28 Kasım 2020 tarihli 31318 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ve 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
belirlenen yeniden değerleme oranına göre (%9,11) artırılarak İdaremizce işyeri açma ve
çalışma ruhsatları kapsamında ruhsatlandırılan işyerlerine ait 2021 yılı ücret tarifesi liste
halinde hazırlanmıştır.
İdaremizin hazırlamış olduğu 2021 yılı ücret tarifesine ait liste incelenmiş ancak; 2020
yılı içerisinde Dünyada Ülkemizde ve İlimizde pandemi yapan Corona Covid 19 salgın
hastalık nedeniyle işyerleri ve esnaflarımız 2020 yılı içerisinde ekonomik zorluklar içerisinde
kalmıştır çoğu işyerleri kapanma aşamasına gelmiş olup, yeni açılacak işyerlerinin önünün
açılması ve bu zorluktan çıkılması bu zor dönemin esnaflarımızla ve işyerlerimizle ortak
olarak atlatılması için 2021 yılı içerisinde yeniden değerleme oranındaki artışın yapılmaması
ve 2020 yılına ait işyeri açma ve çalışma ruhsatları kapsamında ruhsatlandırılan işyerlerine ait
ücret tarifesinin 2021 yılı ücret tarifesi olarak düzenlenmesi ve uygulanması uygun
görülmüştür.
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI KAPSAMINDA
RUHSATLANDIRILAN İŞYERLERİNE AİT 2021 YILI ÜCRET TARİFESİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, gayrisıhhi
müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ücretleri
ile ilgili olarak İl Genel Meclisimizin 07/02/2020 tarih ve 34 sayılı kararında belirlenen
oranlar, 2020 yılına ait işyeri açma ve çalışma ruhsatları kapsamında ruhsatlandırılan
işyerlerine ait ücret tarifesinin 2021 yılı ücret tarifesi olarak düzenlenmesi ve uygulanması
uygun görülmüştür.
a) 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için (Tüp Dolum Tesisi, Mezbaha, Şeker Fab.v.b.)
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
3.296,00 TL
2
m Ücreti
34,00 TL
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b) 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessseler için; (Akaryakıt İstasyonu, LPG Otogaz İstasyonu,
Ekmek Fabrikası v.b.)
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
1.871,00 TL
2
m Ücreti
19,00 TL
c) 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için; (Ekmek Fırını, Pastane, Marangoz v.b.)
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
772,00 TL
2
m Ücreti
6,00 TL
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için; (Kahvehane v.b.)
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
2
m Ücreti
9,00 TL
e) Sıhhi müesseseler için; (Bakkal, Market, Lokanta v.b.)
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
2
m Ücreti
10,00 TL
f) İçkili yerlere verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları için; (İçkili lokanta v.b.)
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
795,00 TL
2
m Ücreti
13,00 TL
g) I (a ) Grubu madenlerin kum-çakıl (ırmak) malzemelerinin ocak başı satış fiyatı
TL/m

3

İşlemler
Satış Fiyatı

:

2021 Yılı Ücreti :
6,05 TL/m3

h) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrasına göre,
yetki sınırlarımız içerisinde organize sanayi bölgelerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı
verilen işyerleri için;
İşlemler
: 2021 Yılı Ücreti :
2
m
Ücreti
2,00 TL
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gayrisıhhi
müessese kapsamındaki işyerlerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat ücreti ve m2 ücreti, sıhhi
müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden m² ücreti alınması, ruhsatlı olarak
faaliyet gösteren işyerlerinin, ruhsatlarının kayıp, yenilenme veya devredilmesi halinde,
gayrisıhhi müesseselerin sınıflarına göre sadece ruhsat ücretinin yarısı oranında, sıhhi
müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden m2 ücretinin yarısı oranında ücret
alınması, içkili yerlerin açılması halinde ruhsat ve m2 ücreti alınması, içkili yerlerin
ruhsatlarının kayıp, yenileme veya devredilmesi halinde sadece m2 ücretinin yarısı oranında
ücret alınması,
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Metrekare ücretinin işyerlerinin sadece 500 m² ye kadar olan alanlardan alınması,
Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari amaç taşımayan işlerde, ruhsat ve m2 ücretinden
muaf tutulması, 3213 sayılı Maden Kanununun 7. maddesi (Ek fıkra:10/6/2010-5995/3 md.)
gereği madencilik faaliyetleri kapsamındaki gayrisıhhi müesseselere ait işyerlerinden 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni
harcı oranında İdaremizce tahsil edilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkanı

Fehmi YAĞLI
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Mehmet YÜCEL
Üye

Nazım ÇETİN
Üye
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-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 157 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimize bağlı Köylerimizde kapı numaraları Resmi
kurumlarla uyuşmazlık içinde vatandaşın kapı numaraları ile Nüfus müdürlüğündeki kayıt
ayrı olduğu görülmektedir. Bu nedenle vatandaşın şahıs işlerinde ve tebligat işlemlerinde bir
takım sıkıntılar yaşanabilmektedir. Nüfus ile köylerdeki kapı numaralarındaki uyuşmazlığın
giderilmesi ve doğrulanabilmesi için nasıl bir çalışma yapılarak düzeltilebilir? Bu kapı
numaraları ile ilgili çalışma en son ne zaman yapılmıştır? Kapı numaraları verilirken neye
göre veriliyor? Bu yanlışlıkların sebepleri nelerdir? Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, Bu nedenle yukarıda belirtilen konular
hakkında bilgilendirme raporu hazırlanmıştır.
Şuan an kullanılmakta olan Adres Kayıt Sistemi; TUİK tarafından 2006 yılında
köylerde keşif yapılarak hazırlanmış sözel kayıtlardan oluşmaktadır. Söz konusu adres
kayıtları coğrafi ve mekansal bilgileri içermemesi sebebi ile bir yapıya birden fazla Adres
oluşturula bilmekte ya da adresi oluşturulmamış yapılar tespit edilememektedir.
Bu nedenle İçişleri Bakanlığımız tarafından söz konusu eksikliklerin giderilmesi
amacı ile MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi hazırlanmış ve 31.12.2015 tarihinde
ASELSAN AŞ. ile sözleşme imzalayarak söz konusu projenin iş teslimi yapılmıştır. İlimizde
(Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi kapsamında Adres Kayıtlarının yenilenmesi
çalışmalarına 01.03.2020 tarihinde başlanılmış olup, 01.02.2021 tarihinde bitirilmesi
hedeflenmektedir. İlimizde söz konusu proje kapsamında 759 adet köy ve bağlı sınırları,
225.349 adet yapı, 102.446 adet yol ve sokak kayıtlarının mekansal verileri Coğrafi Bilgi
Sistemleri veri yapısında öznitelik bilgileri ile beraber hazırlanmış olup, yaklaşık 20.000 yapı
verisinin sisteme eklenmesinden sonra İdaremiz sorumluluk alanlarında proje bitirilerek
devreye alınma işlemleri yapılacaktır.
Mekansal Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri tabanına entegre olarak her bir
yapıya özel 9(Dokuz) hanelik adres kodu tanımlanacaktır. Örneğin herhangi bir e-ticaret
sitesinden alışveriş yaptınız ve siparişlerinizin teslim edileceği adresinizi verirken bu kodu
kullandınız, kargo şirketleri bu kod ile evinizin hassas konum bilgisine, kat ve daire
numarasına hatta yapının fotoğraflarına kadar bütün bilgilere erişim sağlayabilecek ve
hizmetlerde doğruluk hız ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacak.
Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesinin devreye alınması ile sağlayacağı genel
faydaları belirtecek olursak,
1)Afed ve Acil durumlara hızlı ve etkin müdahele yapılmasına,
2)Güvenlik birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesine,
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3)Ulaşım, Sağlık, Eğitim gibi birçok alanda mekansal ve demografik analiz
yapılmasına,
4)Yedaş ve PTT gibi kurumlara altlık sağlanarak kamusal hizmetlerin kalitesinin
artırılmasına katkı sağlayacaktır.
Mekansal Adres Kayıt Sistemi verilerinin sürekliliği İdaremizce sağlanacak olup, Yapı
İzin Belgeleri Sistemleri ve Parsel Sorgu gibi bilgi sistemleri ile entegrasyonu yapılarak
İdaremiz hizmetlerinin planlamalarının yapılmasında kullanılabilecektir.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Ünal NALÇACI
Komisyon Başkanı

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Yıldız BEK
Üye

Vahit KABAKCI
Üye

Doğan UÇAR
Üye
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-RAPOR(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 155 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde internet cafe,
kahvehane gibi toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri nelerdir? Bu işyerlerinde
uyulması gereken kurallar nelerdir? Denetleme usul ve esasları nelerdir? Denetlemeler hangi
kurumlar tarafından ve mevzuata uyulmayan işyerleri için yaptırımlar var mıdır? Ceza
uygulanıyor mu? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimizde
ilçelerimizde ve köylerimizde internet kafe, kahvehane gibi toplu kullanım sağlayıcılarının
yükümlülükleri; Sahibi bulundukları işyerlerini, İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan
koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında kapalı tutmaktır. Bu işyerlerinde uyulması
gereken kurallar Devletimizin ikinci bir emrine kadar kapalı kalacağından içerisinde
bulunduğumuz bugünki süreçte bahse konu edilmesinin anlamsız ve yanlış anlaşılmalara
neden olacağı komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. Bulunduğumuz mevcut ortamda
söz konusu bu işyerlerinin denetleme usul ve esaslarının da sadece söz konusu yerlerin kapalı
tutulup tutulmadığı hususunda olacağı tabidir. Söz konusu bu işyerlerine yönelik
denetlemelerin koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında Devletimizin kolluk kuvetleri
tarafından yapılmaktadır. Söz konusu genelgeye aykırı davranan işyeri sahipleri ve mekanda
bulunan vatandaşlara yönelik ceza uygulanmaktadır. Uygulanan bu cezaların COVID-19
tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olarak kesilmektedir.
Koronavirüs tedbirlerine uymamanın ilgili genelgeye aykırı davranış olarak değerlendirileceği
bu doğrultuda Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulamanın yanısıra ruhsat iptaline
kadar cezalar verilebileceği ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuza havale edilen önergeyle ilgili olarak pandemi öncesi normal süreçte ve
pandemi sonrasında normal hayata geçildiği takdirde internet toplu kullanım sağlayıcı
işlemleriyle ilgili mevzuatların:
1) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
2) İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu.
4) İçişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun.
5) Kabahatler Kanunu.
6) Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
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7) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. Olmak üzere yasalara tabi olarak
işlemler yapıldığı anlaşılmaktadır.
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 sayılı yasa ve bu yasaya bağlı yönetmelik ile
birlikte yaklaşık 50 sayfalık doküman raporumuza ek belge ve bilgi olarak sunulmuştur.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU

Fehmi YAĞLI
Komisyon Başkanı

Ahmet TUNA
Komisyon Başkan V.
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Abdullah TİRYAKİ
Üye

Hacı BOLAT
Üye

-RAPOR(Gençlik ve Spor Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 08/12/2020 tarih ve 164 nolu kararı ile Gençlik ve Spor
Komisyonuna havale edilen spor İl Müdürlüğü okulların covid19 tatili boyunca ne gibi
faaliyetler yapmıştır? Kaç çocuğa, gence ulaşmıştır? Hangi projeleri uygulamış? Yapılan
projeler ve üzerinde çalışılan ne tür projeler vardır? Bu projelerden kaç çocuk yararlanmıştır?
Yapılmış olan ve düşünülen projeler için tesisler covid19 için yeterli olmuş mudur? İlimiz,
ilçelerimiz, köylerimizin tesislerimizden yararlanma oranı nedir? Covid19 nedeniyle okullar
arası spor müsabakaları yapılıyor mu? Gençlerimiz bu süreçte sporla ilgili ne tür çalışma
yapmaktadırlar? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl
Müdürlüğümüzce COVİD-19 salgınından dolayı okulların kapalı olması ile bu süre içerisinde
antrenörlerimiz sosyal medya hesaplarından online antrenmanlara devam etmekte olup,
facebook hesabımızda canlı antrenman yayınları yapılmaktadır.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aldığımız bilgiler doğrultusunda;
Antrenörlerimiz mevcut sporcularının yanısıra tüm halkımıza yönelik programlar
yapmaktadır.
Evde kal sporda kal projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz facebook hesabında canlı
antrenman yayınları ve kısa videolar paylaşılmıştır.
Sporcularımız ve halkımız dahil olmak üzere şimdiye dek toplam 10.646 kişi
tarafından antrenman yayınlarımız izlenmiştir.
Ayrıca Türkiye Sportif Yetenek Taraması Spora Yönlendirme Projesi kapsamında
uzaktan eğitim (zoom, whatsap, youtobev.s.) yoluyla çalışmalar başlamıştır.
COVİD-19 salgınının devam ettiği süre içerisinde sporcularımıza yönelik olarak tele
konferans sistemi ile Satranç ve Okçuluk branşlarında yarışmalar düzenlendi,
Yukarıda bahsedilen çalışmaların yapıldığı sürelerde COVİD-19 salgını kurallarına
titizlikle dikkat edilmiş ve her türlü tedbirler alınarak çalışmalarımız devam etmiştir.
COVİD-19 nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı her hangi bir okul spor
faaliyetleri yapılmamıştır.
Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;
İlimiz ve ilçelerimiz covid-19 salgın döneminde öğrencilerimizin spor etkinliklerine
daha kolay ulaşabilmeleri için “evde kal! Haydi çocuklar spora” projesi uygulamaya
konulmuştur.
Yapılan ve yapılması istenen çalışmalar için ilçemizde mevcut spor tesisleri yetersiz
kalmıştır.
İlçemizin il merkezindeki spor tesislerinden yararlanması çok düşüktür. (%5)
Salgı hastalık olan covid-19 nedeniyle okullar arası müsabakalar yapılamamıştır.
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Gençlerimiz ve öğrencilerimiz bu dönemde daha çok bireysel sporlara
yönlendirilmiştir.
Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi ve halkımızı sosyal medya
hesaplarından online antrenmanlara yönlendirmiş ve antrenmanların izlenmesinin devamı
sağlanmıştır.
Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin yanı sıra halkımıza yönelik halkımıza
yönelik programlarda yapmaktadırlar.
Öğrencilerimiz ve halkımızın katılımıyla şimdiye kadar 1201 kişi tarafından söz konusu
antrenmanlar izlenmiştir.
İlçemizde söz konusu proje kapsamında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün
facebok hesabında canlı yayınlanan antrenmanlar ve videolar izlenmiştir.
Ayrıca Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında
uzaktan eğitim (zoom, whatsap, youtube vs) üzerinden çalışmalar yapılmaktadır.
Salgın süresinde öğrencilerimize yönelik telekonferans sistemi ile çeşitli yarışmalar
düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen çalışmalar esnasında, çalışmaların yapıldığı sürelerde covid-19
salgını kurallarına harfiyen uyulmuş ve her türlü tedbir alınmıştır.
Salgın dolayısıyla okullarımızın kapalı olması nedeniyle her hangi bir okul spor
faaliyeti yapılmamıştır.
Dünyada ve ülkemizde salgın hastalık olan covid-19 nedeniyle maske, mesafe ve
temizlik kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızın sağlığı her şeyden
önce gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlara riayet edilmektedir.
Gelecek nesillerimizin daha zinde ve daha sağlıklı olması için elimizden gelen her türlü
gayreti göstermekteyiz. Salgın dolayısıyla yapılamayan etkinlikler ileri tarihlerde yapılmasına
gayret edilecektir.
İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

İsmail KEŞLİKTEPE
Komisyon Başkanı

Erdoğan KÖROĞLU İbrahim ÇİFTÇİ Sadık AŞIK
Komisyon Başkan V.
Üye
Üye
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-RAPOR(Turizm Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 159 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna
havale edilen, İlimizde ilçelerimizde köylerimizdeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması,
turizm paydaşları ile gündemde tutulmasını sağlamak amacı ile tur operatörleri ve turizm ile
ilgilenenlerin dikkatlerini Boğazkale İlçemize çekmek, Boğazkale İlçemize gelecek turist
artışına katkıda bulunmak amacıyla, Boğazkale ilçemize gelecek turistlerin ilçe ekonomisine
katkı sağlamak amacıyla ilçede daha çok kalabilmelerini sağlamak amacıyla Meclisimizi ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
BOĞAZKALE İLÇEMİZDE TURİZMİN GELİŞTİRLMESİ İÇİN YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Hatti ve Hitit Medeniyetinin izlerine ev sahipliği yapan Çorum, Hattuşa Örenyeri
arkeolojik buluntuları ile UNESCO Dünya Kültür Mirası ve kazılarda elde edilen tabletler ile
de Dünya Belleği Listesine girerek Boğazkale İlçemizin adını ülke sınırları ötesine taşımıştır.
Ülkemizde kültür turizmi yeterince anlaşılamadığından, deniz-kum-güneş turizmi
kadar gelişememiş ve destinasyon ölçeğinde kendine yeterince pazar elde edememiş, bu
durum UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren önemli arkeolojik alanlara sahip olan
İlimizi de etkilemiştir.
Bu sorunu aşmak için, İlimizde ve Boğazkale’de kültür turizmi destinasyonunu
geliştirecek altyapı geliştirme çalışmalarına devam edilirken bir taraftan da doğa, spor,
gastronomi, din, sağlık ve kültür turizmini ön plana çıkaracak, turizmin çeşitlendirilmesi
çalışmalarına ağırlık verilmektedir.
Hattuşa örenyeri girişinde bulunan ve ihtiyaçlara cevap vermeyen eski Ziyaretçi
Karşılama Merkezi yıkılarak, yerine yeni ve modern bir Ziyaretçi Karşılama Merkezi
yapılmış, HattuşaÖrenyeri Çevre Düzenleme Projesi ile ziyaretçilere daha rahat bir gezi
ortamı sağlanması amaçlanmıştır.
Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi ile eski kervan yolları ve bu yollar
üzerinde yer alan tarihi buluntular onarılarak öne çıkarılırken, Kızılırmak Havzası Gastronomi
ve Yürüyüş Yolu ile zengin Hitit mutfağı keşfedilerek deneysel yöntemlerle uygulanması
yerel lezzetlerle harmanlanarak sunulması hedeflenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda
Boğazkale İlçemizin doğal güzelliklerinden İbikçam ormanı ve Japon Bahçesi; hatrı sayılır
mutfağından Madımak, Kazlı Pilav, Arap aşı, Gebol, Gaypak, Bükmegibi lezzetleri tarih,
doğa ve lezzet düşkünlerine huzur ve mutluluk durağı olarak sunulmuştur.
Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi hazırlanarak OKA’ya
sunulmuş, proje kabul edilmiş ve sağlanan hibe desteği ve Özel İdare katkısı ile uygulanmaya
başlanmıştır. Proje kapsamında; 3400 m uzunluğunda yürüme yolu, 350 adet basamaktan
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oluşan ahşap sistem merdiven, 245 m uzunluğunda çelik sistem kaya üzeri yürüme platformu,
su değirmeni, rüzgâr gülü, seyir terası ve asma köprü yapılmıştır. Projenin 2. etabının tanıtım
çalışmaları çerçevesinde, güzergâhta yer alan yürüyüş parkurlarının cazibesinin artırılması ve
doğaseverlerin ilgisinin buraya çekilmesi amacıyla OKA desteğiyle Türkçe ve İngilizce
olarak “4 Mevsim Budaközü Vadisi” tanıtım filmi yaptırılmıştır.
Hitit Yolu rotalarında doğa şartlarına bağlı olarak solan ve görülmesi zorlaşan
işaretlerin ziyaretçilerin daha rahat hareket edebilmeleri için Müdürlüğümüz tarafından
yenilenmesi çalışmaları bütçe doğrultusunda devam etmektedir. 2020 yılında bu kapsamda 5
rotanın işaretlemeleri yapılmıştır.
Hattuşa-Mahmudiye Hitit Yolu yürüyüş rotası üzerinde bulunan Kalehisar’da
Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Bakanlığımız izinleri ile 2019 yılında “Çorum ve
İlçelerinde, Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Yapıları” konulu bir projenin uygulamasına
başlanmış Yüzey Araştırmasına 2020 yılında da devam edilmiştir. Bu çalışmayla Orta
Karadeniz’de bilinen tek Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar bilimsel anlamda gündeme
gelmiştir. Bakanlığımızdan gerekli izinlerin alınması halinde «2021 Yılı Çorum/AlacaMahmudiye Köyü Kalehisar Örenyeri Arkeolojik Kazı» çalışmalarına 2021 yılında da devam
edilecektir.
Çorum-Ankara karayolu güzergâhında bulunan 2 totem yenilenerek Ekim ayının son
haftasında montajları yapılmıştır.Çorum-Ankara karayolu güzergâhındaki Sungurlu-Akpınar
köyü girişindeki yıkılan bilgilendirme levhalarının (angalaj) yenilenme çalışmaları yapılarak
montajları gerçekleştirilmiştir.
İlimizi yürüyüş yollarının tanıtım çalışmaları kapsamında turizm bilgilendirme raket
tabela ( bölge yürüyüş haritası ) yapım çalışmaları devam etmekte olup bu tabelalar; Çorum
Saat Kulesi civarı, Çorum Müzesi, Alaca Höyük Müzesi, Boğazköy Müzesi, Hattuşa Örenyeri
ve Şapinuva Örenyeri girişlerine yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bütçe doğrultusunda 3
levhanın yapım işi tamamlanmak üzeredir.
Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi’nin 2. Etabı için Milli
Parklar Müdürlüğümüzce ortak çalışmaları doğrultusunda hazırlanan proje Dokap’a
sunulmuştur. Ayrıca Hattuşa-Alaca Höyük –Şapinuva güzergahını kapsayan Hitit yolu projesi
İl Özel İdaremizce Dokap’a sunulan projelerden olup Müdürlüğümüzün Dokap ile yapmış
olduğu görüşmelerde tüm turizm projelerinin 2021 planlamasına alınması talep edilmiştir.
Budaközü Vadisi'nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi’nin 2. Etabı için
hazırlanan ve toplam 1.5 Milyon TL maddi destek içeren proje DOKAP tarafından
desteklenmeye uygun bulunmuştur. Proje kapsamında Hattuşa Ören Yeri için arttırılmış
gerçeklik, vadi için peyzaj düzenlemeleri, yeryüzü sanatı yapılması planlanmaktadır.
Hattuşa’da 3.dereceli sit alanı içerisinde ören yerinin tarihi kimliğine uygun şekilde,
Hitit Medeniyetinin sembolünün kullanıldığı, turistlerin ilgisini çekecek bir görsel güzellik
ortaya koyması beklenen Hitit Güneş Kursu Peyzaj Projesinin çalışmaları Orman Su Şube
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Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulan
projenin uygulaması ile ilgili gerekli izin alınmış ve projede uygulama aşamasına geçilmiştir.
Son yıllarda altyapının geliştirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla birçok
çalışma planlanmış, yukarda sayılan bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı halen yürütülmekte
olup ileriki dönemde planlanan projeler ile Boğazkale ilçesi turizm altyapısı güçlendirilecek
ve etkin tanıtım faaliyetleri ve halkın işbirliği ile ilçe ekonomisine sürdürülebilir istihdam ve
arzulanan gelir kaynağı sağlanacaktır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

TURİZM KOMİSYONU

Gürbüz ÖZEL
Komisyon Başkanı

Alaettin TOSUNDEREOĞLU
Komisyon Başkan V.
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Dursun KAYA Engin DEMİR
Üye
Üye

-RAPOR(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 156 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimizde imar çalışmaları yapılırken bazı
köylerimizin imar içerisinde tarımsal araziler bulunmaktadır. DSİ tarafından yapılan tarımsal sulama
projelerinde köy imar içerisindeki arazilere su verilmemektedir. Verilse bile ya ceza uygulanmakta ya
da normal sulama alanlarının iki katı fiyat alınmaktadır. Köydeki tarımsal sulama alanı içinde arazisi
olup köy imar içerisindeki arazi sahipleri zor durumda kalmaktadırlar. Köylerdeki imar içerisindeki bu
arazilerin sorunlarının nasıl çözüleceği, imar içerisindeki tarımsal sulama arazileri ile ilgili sulama
birliklerinin böyle bir uygulamanın nasıl kaldırılacağının, bu şekilde kaç köyümüzün bulunduğu imar
içerisindeki sulanabilir arazilerin ne kadar olduğu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Birliğimiz
“Çorum Sulama Birliği” adı ile “6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu”na göre faaliyet
göstermektedir.
Birliğimiz, “Köprübaşı Sulama Birliği” adı ile 15.12.2016 tarihli bakanlık oluru ile
kurulmuştur. İşletmesini üstlendiği Köprübaşı sulamasını (28.740 dekar) 12.02.2019 tarihinde devir
almıştır. Birliğimize 04.03.2020 tarihinde Hatap Sulamasının (10.800 dekar), 19.03.2020 tarihinde
Koçhisar Sulamasının (75.680 dekar) ilave edilmesiyle birliğimiz toplam 115.220 dekar sulama
sahasına ulaşmıştır. Çorum İli sınırları içerisinde üç ayrı ilçe (Merkez, Alaca, Mecitözü) sınırlarında
25 köy ve 8 mahalledesulama faaliyeti göstermektedir. Birliğimizin ismi 18.06.2020 tarihli Bakan
onayı ile “Çorum Sulama Birliği” olarak değişmiş üye sayımız bugün itibarıyle1427 olmuştur.
Köprübaşı sulaması basınçlı kapalı sistem olup sulama çıkışlarında ön ödemeli ultrasonic
sayaçlar mevcuttur. Hatap ve Koçhisar sulamaları da basınçlı kapalı sistem olup sayaç mevcut
değildir. Hatap sulamasına DSİ ve Birlik imkanları ile 2021 yılında, Koçhisar sulamasına ise Koçhisar
2. Kısım ihalesi kapsamında yine 2021 yılında DSİ tarafından sayaç takılması planlanmaktadır. 3
sulama tesisinde de sistem yağmurlama ve damlama sulama yapılmasına göre planlanmıştır. Diğer
vahşi sulamaların yapılması yasaktır.
Su kullanım Hizmet Bedelleri her yıl DSİ Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Orman
Bakanının onayı ile yürürlüğe giren “Su Kullanım Hizmet Bedelinin Belirlenmesinde Eşik değer
Olarak Alınacak İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri” doğrultusunda; personel giderleri, bakım onarım
giderleri ve cari giderler göz önüne alınarak ve gelir gider denkliği gözetilerek belirlenmektedir.
Devlet Su İşleri projelerini yaparken imar ve mevzi imar alanlarını, orman ve mera alanlarını
ve tarım yapılamayacak (6. Sınıf arazi, bataklık vb) alanları, arazi toplulaştırma ve sulama alanları
dışında bırakmaktadır. Çünkü amaç tarım arazilerinin toplulaştırılması ve sulanmasıdır. Bunu da
belediyeler ve il özel idarelerinden aldığı imar planları ve Tarım Orman bakanlığı kurumlarından
aldığı planlar çerçevesinde yapmaktadır. İmar içerisinde bulunan arazilerin tarımsal vasfını kaybetmiş
arsa niteliği kazanmış olmasından dolayı sulama alanı dışında tutulması işin tabiatına da uygundur.
Birliğimiz işletmesini yaptığı sulama tesislerinde DSİ’ce belirlenen sulama alanısınırları
içerisinde faaliyet göstermek zorundadır. Alan dışına su verilmesi birliğimizin çerçeve ana statüsü6.
maddesi gereği;su kaynağının yeterliliği ve sulama sisteminin ilave alanlara verilecek su
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miktarını taşıyacak kapasitede olması durumunda DSİ bölge müdürlüğünün uygun görüşü ile
bir yıl süreli su kullanım sözleşmesi ile mümkün olmaktadır.Sulama sınırlarını değiştirmek işletme
devrini alan hiçbir kurumun yetkisinde değildir.
6172 sayılı kanunun Ek madde 1/6 uyarınca, birliğin görev alanı dışında ekilen ürünlerin
sulanmasından su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret alınır. Bu da ancak DSİ bölge
müdürlüğünün izni dahilinde yukarıda açıklanan durumlarda yapılabilmektedir. Yani iki katı ücret
kanun hükmü gereğidir. Bunun amacı saha dışı ekim talebini minimum seviyede tutarak tesis
kapasitesinin zorlanmasını engellemektir.
6172 sayılı kanunun Ek madde 1/1 de “Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı
gerçek ve tüzel kişi sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe üye olmak zorundadır.”
denilmektedir. Yine birliğimizin çerçeve ana statüsü 30/2 maddesinde “Birlik görev alanı dışındaki
(alan dışı) su kullanıcıları ise bu statünün 6. Maddesindeki şartların sağlanması durumunda
yıllık su kullanım sözleşmesi imzalayarak birlik hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu
durumdaki su kullanıcıları birlik üyesi olmasalar dahi, sulama işletme faaliyetlerine ilişkin
olarak birlik başkanlığı tarafından alınan kararlara diğer birlik üyeleri gibi uymaya ve
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek zorundadır” denilmektedir. Yine su kullanıcıları
birlik ana statüsünün 13-1/a maddesi gereğince sulayacakları arazileri birliğe beyan etmek
zorundadır. Bu durumda ister saha dışı olsun ister saha içi olsun birliğe beyan edilmeden saha
içindeyse su kullanım hizmet sözleşmesini saha dışındaysa bir yıllık su kullanım hizmet
sözleşmesini imzalamadan yapılan sulamalar kaçak sulama olarak değerlendirilmekte ve 6172 sayılı
kanunun 12-1/b ve 12-1/c maddeleri gereği sulama ücretinin iki katı idari para cezası
uygulanmaktadır.
Sulama alanları; tesisin su kaynağının miktarı, arazi fiziki koşulları (kot, topoğrafya vb) ve
arazi vasfı (tarla, mera, orman, arsa vb) koşulları değerlendirilerek planlama ve proje esnasında DSi
tarafından belirlenir ve de sulama alanını değiştirmek birliğimiz yetkisinde değildir. Saha dışına su
verilmesi ise, sulama birlikleri kanunu ve birlik ana statümüz gereği DSİ bölge müdürlüğünün izni ile
alan içi sulama ücretinin iki katı olarak uygulanmakta, eğer beyan edilmeden kaçak sulama yapıldıysa
alan içi sulama ücretinin iki katı da idari para cezası uygulanmaktadır.
Sonuç olarak, çiftçinin üretimini devam ettirebilmesi için komisyonumuzun araştırması
sonucu kanun ve mevzuata göre imar içerisindeki tarım arazilerinin sulamadan yararlanamayacağı
gözükmektedir. Bu yasal düzenlemeler sonucunda çiftçimizin mağduriyetinin giderileceği kanaati
hasıl olmuştur.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı

Duran BIYIK
Komisyon Başkan V.

Mehmet BEKTAŞ
Üye
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Özcan ÇETİN
Üye

-RAPOR(Çevre ve Sağlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 158 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonuna havale edilen, Evde sağlık hizmeti kapsamında yararlanma şartları ve kriterleri
nelerdir? Hangi şartları taşıyanlar evde sağlık hizmetinde yararlanabiliyor? Müracaatlar nasıl
ve kimlere yapılıyor? Evde sağlık hizmeti hangi gün ve aralıklarda yapılıyor? Bunun için
sosyal güvence şartı aranıyor mu? Son bir yıldır Covid-19 salgını ile ilgili evde tedavi edilen
hastalarımız evde sağlık konusunda karşılaştıkları sorunlar var mıdır? Hastalığın yaygın
olması sebebiyle evde sağlık doktor hemşire ebe yeterli midir? Covid-19’la ilgili evde tedavi
gören hastalarımızın ilaç kontrolleri yapılıyor mu? Yapılıyor ise hangi aralıklarda
yapılmaktadır? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
1-Evde sağlık hizmeti kapsamından yararlanma şartları ve kriterleri nelerdir
hangi şartları taşıyanlar evde sağlık hizmetinden yararlanabiliyor?
27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde
Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesine göre evde sağlık
hizmetinin ve evde sağlık hizmeti kapsamına giren hasta tanımı yapılmış olup; evde sağlık
hizmeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde
ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamakta
olup, yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık
hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti almak üzere
talepte bulunan bireyler bu hizmetlerden yararlanabilmektedir.
2-Evde sağlık hizmetine müracaat nasıl yapılıyor ?
Evde sağlık hizmeti başvurusu hasta ve hasta yakını tarafından Ulusal Çağrı Merkezinin
444 38 33 numaralı telefon hattı aranarak yapılır. Ulusal Çağrı Merkezince başvurular İl
Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon merkezine iletilir, Koordinasyon merkezince yapılacak ön
değerlendirme neticesinde uygun görülen hasta talepleri ilgili evde sağlık hizmetleri birimine
bildirilerek evde sağlık hizmetleri doktorlu ekip tarafından 24 saat içerisinde hastanın
muayenesi gerçekleştirilir.
3-Evde sağlık hizmeti hangi gün ve aralıklarla yapılıyor ?
Haftanın 7 (yedi) günü resmi tatiller dahil mesai saatleri içerisinde hizmet verilmekte
olup, il merkezinde mesai saatleri haricinde hekimin tedavi planına göre gidilmesi gereken
hastalara nöbetçi ekipler tarafından hizmet verilmektedir. Evde sağlık hizmeti alan hastaların
ziyaret ve tedavi aralıkları hastayı takip eden hekimin tedavi planlaması doğrultusunda
günlük, haftalık veya aylık periyotlar halinde sürdürülür. Tedavi planına göre ziyaret öncesi
ilgili hasta bilgilendirilerek ziyareti gerçekleştirilmektedir.
4-Evde sağlık hizmeti için sosyal güvence şartı aranıyor mu?
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Evde sağlık hizmeti bireyin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın
verilmekte olup, sosyal güvenlik kapsamında olan hastanın hizmet bedeli Sağlık Uygulama
Tebliğine (SUT) göre Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), sosyal güvenlik kapsamında
olmayan hastaya yönelik hizmet bedeli Sağlık Bakanlığı kamu fiyat tarifesi üzerinden ilgili
kişiden talep edilmektedir.
5-Son bir yıldır Covid-19 salgını ile ilgili evde tedavi edilen hastalarımızın evde
sağlık hizmeti konusunda karşılaştıkları sorunlar var mıdır?
Covid-19 salgını süresince evde sağlık hizmeti alan hastaların tedavisinde herhangi bir
aksaklık oluşmaması için İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizdeki evde sağlık
hizmetleri birimlerine personel takviyesi yapılarak hizmet sunumuna devam edilmiştir.
Pandeminin devam ettiği bu süreçte hizmet sunumunda aksaklık oluşmaması için gerekli
tedbirler alınmıştır.
Covid-19 hastalarının takibi ile ilgili hizmetler evde sağlık hizmetlerinin birincil
görevleri arasında yer almamakla birlikte evde sağlık hizmeti alan hastalardan Covid-19
hastalığına yakalananların takip ve tedavisi ile ilgili hizmetler verilmektedir. Evde sağlık
hizmeti kapsamında olmayan Covid-19 hastalarının takibi ile ilgili hizmetler hastanelerin
ilgili birimleri, Aile Hekimleri ve Sağlık Müdürlüğümüz filyasyon ekiplerince Bakanlıkça
yayınlanan rehberler doğrultusunda yürütülmektedir.
6-Hastalığın yaygın olması sebebiyle evde sağlık hizmet sunan personel sayısı
yeterli midir?
Bakanlığımızca belirlenen kriterler doğrultusunda evde sağlık hizmetleri birimlerinde
görev yapan personel sayıları belirlenmekte olup, hastalığın yaygın olduğu dönemlerde ilave
personel ve araç takviyesi yapılmış olup yeterli sağlık personeli mevcuttur.
7-Covid-19 ile ilgili evde tedavi gören hastalarımızın ilaç kontrolleri yapılıyor mu
yapılıyorsa hangi aralıklarla yapılmaktadır?
Covid-19 hastalarının takibi ile ilgili hizmetler evde sağlık hizmetlerinin görevleri
arasında yer almamakta olup, Covid-19 hastalarının takibi ile ilgili hizmetler hastanelerin
ilgili birimleri, Aile Hekimleri ve Sağlık Müdürlüğümüz filyasyon ekiplerince Bakanlıkça
yayınlanan rehberler doğrultusunda yürütülmektedir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Abdullah UYSAL
Başkan

Arif ÇAMİÇİ
Başkan V.

Suat ATALAY
Üye

Ekrem YILDIRKIM
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye
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-RAPOR(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 160 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde mesleki ve teknik eğitim veren
okullarımız hangileridir? Bu okullarımızda hangi bölümler vardır? Öğrenciler bu okullara
nasıl yerleşmektedirler? Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarından hangi öğrenciler
yararlanmaktadır? Hangi meslek dallarında eğitim almaktalar? Çıraklık eğitiminden sonra
meslek edinme oranı nedir? İşkur’la ortaklaşa verilen kurslar da katılım ve meslek edinme
oranı nedir? En çok hangi mesleklerde yoğunlaşmaktadır? Öğrencilerin okullarda meslek
edinme ile ilgili karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Mesleki ve Teknik Eğitim den mezun olan
öğrencilerin iş bulma oranı nedir? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
1) Öğrenciler bu okullara nasıl yerleştirilir?
Cevap: Proje olan MTAL okullarına sınav ile proje harici MTAL okullarına yerel yerleştirme
ile yerleşir
2) MTAL kurumlarından hangi öğrenciler yararlanır?
Cevap: Ortaokuldan mezun olan tüm öğrenciler yararlanabilir.
3) Çıraklık eğitimden sonra meslek edinme oranı nedir?
Cevap: %88 oranındadır.
4) Öğrencilerin meslek edinmeyle ilgili karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Cevap: Öğrenciler genellikle bulunan işi beğenmemektedirler, bulunan işle ilgili ödenen
ücreti az bulmaktadırlar vb.
5) MTAL mezunu öğrencilerin iş bulma oranı nedir?
Cevap: %65 oranındadır.
Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Kurs ve Eğitim Bilgisi:
Çorum il genelinde Alaca ilçesi Halk Eğitim Merkezinde 10 dönemde kurs
düzenlenmiş olup bunlar yiyecek, içecek hizmetleri, ormancılık, müzik ve gösteri sanatları, 2
adet spor, el sanatları, kişisel gelişim ve eğitim, bahçecilik, sanat ve tasarım yabancı dillerdir.
Bu kurslarda 117 erkek, 154 kadın olmak üzere toplam 271 kişiye eğitim verilmiştir.
Bayat ilçesi Halk Eğitim merkezinde 5 dönemde kurs düzenlenmiş olup, bunlar 2 adet
ahşap teknoloji, 2 adet el sanatları teknolojisi, 1 adet spordur. Bu kurslarda 6 erkek, 65 kadın
olmak üzere toplam 71 kişiye eğitim verilmiştir. Boğazkale ilçesi halk eğitim merkezinde 3
dönemde kurs düzenlenmiş olup bunlar 2 adet giyim üretim teknolojisi, 1 adet makine
nakışlarıdır. Bu kurslarda toplamda 60 kadına eğitim verilmiştir. Erkek katılımcı olmamıştır.
Dodurga halk eğitim merkezinde 4 dönemde kurs düzenlenmiş olup bunlar 2 adet el sanatları,
2 adet bahçeciliktir. Bu kurslarda toplamda 66 kadına eğitim verilmiştir. Erkek katılımcı
olmamıştır. İskilip Metin Alkan Halk eğitim merkezinde 5 dönem kurs düzenlenmiştir. Bunlar
ahşap teknolojisi, el sanatları teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, ayakkabı ve saraciye
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teknolojisi ve madencilik maden çıkarma alanlarıdır. Bu kurslarda 47 erkek, 66 kadın olmak
üzere toplam 113 kişiye eğitim verilmiştir. Kargı ilçesi halk eğitim merkezinde 6 dönemde
kurs düzenlenmiş olup bunlar ormancılık, el sanatları teknolojisi, tarım teknolojisi hasta ve
yaşlı hizmetleri, spor, gıda teknolojisidir. Bu kurslarda 17 erkek, 66 kadın olmak üzere toplam
83 kişiye eğitim verilmiştir. Laçin ilçesi halk eğitim merkezinde 2 dönem kurs düzenlenmiş
olup bunlar el sanatları teknolojisi ve bahçecilik alanlarıdır. Bu kurslarda toplam 34 kadına
eğitim verilmiştir. Erkek katılımcı olmamıştır. Mecitözü halk eğitim merkezinde 4 dönem
kurs düzenlenmiş olup bunlar 4 kursta el sanatları teknolojisidir. Bu kurslarda 60 kadına
eğitim verilmiştir. Erkek katılımcı olmamıştır. Çorum merkez halk eğitim merkezinde 144
adet kurs düzenlenmiş olup 2 adet ahşap teknolojisi, 1 adet aile ve tüketiciler bilimi 1 adet
bahçecilik, 13 adet bilişim teknolojileri, 1 adet büro yönetimi ve sekreterlik, 3 adet çocuk
gelişimi ve eğitimi, 3 adet din eğitimi, 52 adet el sanatları teknolojisi, 12 adet giyim üretim
teknolojisi 1 adet hayvan yetiştiriciliği, 12 adet kişisel gelişim ve eğitim, 2 adet muhasebe ve
finansman, 8 adet müzik ve gösteri sanatları, 1 adet ormancılık, 6 adet seramik ve cam
teknolojisi, 14 adet spor, 1 tarım teknolojisi, 5 adet yabancı diller, 6 adet yiyecek içecek
hizmetleridir. Bu kurslarda 928 erkek, 2818 kadın olmak üzere toplamda 3746 kişiye eğitim
verilmiştir. Ortaköy halk eğitim merkezinde 3 dönemde kurs düzenlenmiş olup 2 adet el
sanatları teknolojisi 1 adet gıda teknolojisidir. Bu kurslarda 50 kadına eğitim verilmiştir.
Erkek katılımcı olmamıştır. Osmancık halk eğitim merkezinde 4 dönem kurs düzenlenmiştir.
Bunlar 1 adet ahşap teknolojisi, 1 adet çocuk gelişimi ve eğitimi 2 adet el sanatları
teknolojisidir. Bu kurslarda 80 kadına eğitim verilmiştir. Erkek katılımcı olmamıştır. Sungurlu
ilçesi halk eğitim merkezinde 3 dönem kurs düzenlenmiş olup bunlar bilişim teknolojileri,
inşaat teknolojisi ve el sanatları teknolojisidir. Bu kurslarda 11 erkek, 30 kadın olmak üzere
toplamda 41 kişiye eğitim verilmiştir. Uğurludağ halk eğitim merkezinde 1 dönem kurs
düzenlenmiştir. Bu kurs bahçeciliktir. Bu kursta toplam 20 kadına eğitim verilmiştir. Erkek
katılımcı olmamıştır. Genel olarak Çorum ili halk eğitim merkezlerinde toplam 194 dönemde
kurs düzenlenmiş olup 1126 erkek, 3569 kadın olmak üzere toplamda 4695 kişiye eğitim
verilmiştir.
Anadolu Mesleki ve Teknik Liselerde Verilen Eğitimler:
Alan, Dal ve Sınıf:
Çorum il genelinde Alaca ilçesinde 2 okulda Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik
Anadolu lisesinde sağlık hizmetleri alanında toplam 6 sınıfta ve 1 alanda, 3 dalda 135
öğrenciye, Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde toplamda 7 alanda ve 7 dalda 26
sınıfta, 350 öğrenciye, Bayat ilçesinde mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 4 alanda, 5 dalda
13 sınıfta, 216 öğrenciye, Boğazkale ilçesinde Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı
Anadolu lisesinde 2 alanda, 7 sınıfta, 102 öğrenciye, Dodurga ilçesinde Dodurga Çok
Programlı Anadolu lisesinde 2 alanda, 2 dalda, 8 sınıfta 75 öğrenciye, İskilip ilçesinde İskilip
İbn-Sina mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 1 alanda, 3 dalda, 6 sınıfta 135 öğrenciye,
İskilip mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 5 alanda, 8 dalda, 20 sınıfta 299 öğrenciye, İskilip
Sultan Hatun mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 4 alanda, 4 dalda, 12 sınıfta, 127 öğrenciye,
Kargı ilçesinde çok programlı Anadolu lisesinde 3 alanda, 3 dalda, 11 sınıfta, 227 öğrenciye,
Laçin ilçesinde Laçin Çamlıca mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 2 alanda, 3 dalda, 6 sınıfta
63 öğrenciye ve Laçin çok programlı Anadolu lisesinde 2 alanda 1 dalda, 8 sınıfta, 86
öğrenciye, Mecitözü ilçesinde Mecitözü Şehit Mahmut Daştan mesleki ve teknik lisesinde 3
alanda, 1 dalda, 5 sınıfta, 78 öğrenciye, Çorum merkezde Bahçelievler mesleki ve teknik
Anadolu lisesinde 10 alanda, 6 dalda, 26 sınıfta, 424 öğrenciye, Bilge kağan mesleki ve teknik
Anadolu lisesinde 5 alanda, 5 dalda, 10 sınıfta, 112 öğrenciye Buharaevler mesleki ve teknik
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Anadolu lisesinde 4 alanda, 5 dalda, 18 sınıfta, 546 öğrenciye Çorum Güzel Sanatlar lisesinde
2 alanda, 1 dalda, 8 sınıfta, 154 öğrenciye, Çorum Spor lisesinde 1 alanda, 1 dalda, 4 sınıfta,
196 öğrenciye, Hasanpaşa mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 7 alanda, 10 dalda, 27 sınıfta,
635 öğrenciye, Hitit mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 3 alanda 5 dalda, 11 sınıfta, 392
öğrenciye, Şehit Emin Güler mesleki ve teknik anadolu lisesinde 8 alanda, 14 dalda, 41
sınıfta, 1088 öğrenciye, Şehit Mustafa Solak mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 1 alanda, 3
dalda, 6 sınıfta, 202 öğrenciye TOBB-OSB Mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 4 alanda, 7
dalda, 19 sınıfta, 374 öğrenciye, 75. Yıl Cumhuriyet mesleki ve teknik Anadolu lisesi 1
alanda, 4 dalda, 8 sınıfta, 246 öğrenciye, Oğuzlar ilçesinde Oğuzlar çok programlı Anadolu
lisesinde 4 alanda, 2 dalda, 14 sınıfta, 171 öğrenciye, Ortaköy ilçesinde Ortaköy çok
programlı Anadolu lisesinde 3 alanda, 1 dalda, 7 sınıfta, 140 öğrenciye, Osmancıkta ilçesinde
İMKB mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 5 alanda, 5 dalda, 17 sınıfta 344 öğrenciye, İsmail
Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde 1 alanda, 4 dalda, 8 sınıfta, 278 öğrenciye,
Sungurlu ilçesinde Sungurlu mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 8 alanda, 7 dalda, 26 sınıfta,
372 öğrenciye, Sungurlu Sunguroğlu mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 4 alanda, 3 dalda,
10 sınıfta, 146 öğrenciye, Sungurlu TOKİ mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 4 alanda, 4
dalda, 10 sınıfta, 121 öğrenciye Şehit Akif Kapaklı mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 1
alanda, 3 dalda, 6 sınıfta, 137 öğrenciye, Uğurludağ ilçesinde Uğurludağ çok proğramlı
Anadolu lisesinde 3 alanda, 2 dalda, 9 sınıfta, 143 öğrenci olmak üzere toplamda Çorum
genelinde 32 okulda 5 program olmak üzere bunların ismi ise şöyle, Anadolu imam hatip
lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu meslek programı, Güzel sanatlar lisesi ve spor lisesidir.
Alanları 32 başlık altında toplanmıştır. Bunların açılımı şu şekildedir. Adalet alanı, aile ve
tüketici hizmetleri alanı, 26 bölüm ise düz lisedir. Bilişim teknolojileri alanı, Büro yönetimi
alanı, Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, Elektrik
elektronik teknolojisi, Gazetecilik alanı, Grafik ve fotoğraf alanı, Güzellik ve saç bakım
hizmetleri alanı, Hafif düzeyde zihinsel engelliler alanı, halkla ilişkiler alanı, halkla ilişkiler
ve organizasyon, imam hatip programı, inşaat teknolojisi alanı, konaklama ve seyahat
hizmetleri alanı Makine teknolojisi alanı, makine ve tasarım teknolojisi alanı, metal
teknolojisi alanı, mobilya ve iç mekan tasarım alanı, moda tasarım ve teknolojileri alanı,
motorlu araçlar teknolojisi alanı, muhasebe ve finansman alanı, müzik alanı, pazarlama ve
perakende alanı, radyo ve televizyon alanı, resim alanı, sağlık hizmetleri alanı, spor alanı
tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ulaştırma hizmetleri alanı, yiyecek içecek hizmetleri
alanıdır. Çorum genelinde Toplam 411 sınıfta ve toplam 8046 öğrenciye eğitim verilmiştir.
İşkur’la yalnızca 2014 yılında Endüstri Meslek Liselerinde ortaklaşa kurslar
verilmiştir. Onun haricinde İşkur’la ortaklaşa hiçbir kurs düzenlenmemiştir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Abdurrahman KARAGÖZ
Komisyon Başkanı

Ahmet DEVREZ
Komisyon Başkan V.

Sadettin AKGÜL
Üye

Mehmet TURHAN
Üye

Selim DÖLCÜ
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