
 

1 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 96 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Çorum Merkeze bağlı Aslan Köyünde köye giriş yolundaki 

istinat duvarının çok eski ve üzerinden uzun zaman geçtiği için istinat duvarının çürümesi ve 

yıkılmaya yüz tutması köyde yaşayan köy halkı ve yoldan geçen çoluk çocuk yaşlı herkes için 

tehlike arz ederek ve hatta kazaya sebebiyet verecek durumdadır? Yolun kenarındaki istinat 

duvarının tamamen kaldırılıp yoldan geriye çekilerek duvarın yenilenmesi için teknik 

ekiplerle yerinde bir inceleme yapılması, köydeki imar bakımından sakıncasının olup 

olmadığı, Duvar için ivedilikle neler yapılabileceğine ait konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İlgi karar gereğince incelenmek üzere İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Merkez ilçeye bağlı Aslan köyü giriş yolundaki 

istinat duvarının yenilenmesi talebi ile ilgili olarak mahallinde yapılan incelemede, 

 Aslan köyü girişinde yolun alt tarafında geçmiş yıllarda köy halkı tarafından yapılan 

taş duvarın bazı kısımlarının yıkıldığı, bazı kısımların ise yıkılma aşamasında olduğu, buna 

bağlı olarak yol platformunda daralma meydana geldiği görülmüş ve ortalama 4-6 mt arası 

değişken yükseklikte toplam 70 mt duvar ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir.  

 Söz konusu duvar halihazırda kullanılıyor olsa da köyün büyük bir bölümünün 

doğrudan ulaşımını bu yoldan sağlaması ve duvarın herhangi bir bölümünde yıkılma meydana 

gelmesi durumunda ağır vasıtalar için (itfaiye, beton aracı, iş makinesi vb) köyün büyük bir 

kısmına ulaşım kesileceğinden köyün ana yolu konumundaki bu yolun mevcut trafiği 

emniyetli olarak taşıyabilecek genişliğe getirilebilmesi için istinat duvarının yenilenmesi 

önem arz etmektedir. 

 Sonuç olarak,  Merkez ilçeye bağlı  Aslan köyünün köy girişinde bulunan yolun alt 

kısmına ortalama 4-6 metre değişken yüksekliğinde 70 metre istinat duvarı yapımının ihtiyaç 

olduğu tespit edilmiş olup, yatırım programlarında değerlendirilmesi ve yeterli ödeneğin 

temin edilmesi durumunda yapılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır.  

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

    Süleyman ATEŞ                Kemal ÖZÖNAL               Osman GÜNAY  

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Hacı BOLAT             Ünal NALÇACI            Engin DEMİR           Yavuz AYKAÇ 

            Üye                            Üye                      Üye                           Üye   
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 94 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen,  Köydes Programı çerçevesinde her yıl genel bütçeden 

doğrudan illere tahsis edilen ödeneğin ilimizde her yıl olduğu gibi ilçelerimiz arasındaki 

uygulanmakta olan dağıtım oranlarının bu yıl değiştiği neticesinde yeni uygulanan ilçeler 

arası dağıtım tahsis oranının hangi kriterler gözeterek belirlendiği? Yeni dağıtım oranına göre 

önceki yıllardan farklı olarak bu sene tahsis edilen ödeneğin bu seneki artış kısmından yedi 

ilçenin mahrum bırakılarak diğer yedi ilçe arasında pay edilmesinin gerekçelerinin neler 

olduğu? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme  (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

 

İl Özel İdaresinden alınan bilgiler doğrultusunda, 

  

KÖYDES PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU 

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), köylerin içme suyu, yol, 

küçük ölçekli sulama ve atık su sorunlarını, il özel idareleri ve köylere hizmet götürme 

birlikleri aracılığı ile mahalli katkıları da dâhil ederek kısa sürede çözümlemek amacıyla 

başlatılmıştır. 

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Ödeneğinin İller Bazında 

Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi Ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararlar; 

2005 yılından 2018 yılına kadar Yüksek Planlama Kurulu kararınca İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte iken, 

2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel 

Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

2005 yılından itibaren 2021 yılına kadar KÖYDES projesi ödeneklerinin 

harcanmasında uygulanacak esas ve öncelikler Yüksek Planlama Kurulu ve Cumhurbaşkanı 

Kararlarında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 Bölge, il çevre düzeni ve il özel idaresinin stratejik planı, yıllık yatırım ve çalışma 

programlarına uygun projelere öncelik verilir.  

 

 Halihazırda susuz olan köylerin yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köylerin 

merkeze ulaşımında en çok kullandığı ve mevcutta ham yol niteliğinde olan birinci 

derece yollarının asgari stabilize yol standardına çıkarılması esastır.  
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 Trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği nüfusu fazla olan grup köy yolları öncelikli olmak 

üzere köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerine 

öncelik verilir.  

 

 Yerleşik nüfusu fazla veya nüfus artış hızı en yüksek olan, gelişme ve çevresine 

hizmet verme potansiyeli bulunan yerleşimlere ait projelere öncelik verilir.  

 

 Birden fazla yerleşime hizmet edecek veya yarar sağlayacak entegre projelerin 

KÖYDES İl Yatırım Programına alınmasına öncelik verilir.  

 

 İşgücü, sermaye, arazi gibi yatırım giderleri itibarıyla yöre halkının ayni veya nakdi 

katkısı en yüksek olan projelerin gerçekleştirilmesine öncelik verilir.  

 

 Afetlerden kaynaklanabilecek risklerin azaltılması ile afet hasarlarının telafisine 

yönelik projelere öncelik verilir.  

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Projede ödenek dağılımı aşağıdaki kriterlere göre 

yapılmaktadır:  

 Geçmiş dönem KÖYDES Projesi ödenekleri ve uygulama sonuçları,  

 

 Köy alt yapı envanter bilgilerine dayalı ihtiyaç analizi,  

 

 İllerin uygulama performanslarına dayalı olarak yapılan ihtiyaç analizi.  

2005 yılında 2021 yılına kadar KÖYDES Projesi kapsamında ilimize 362.302.542,00 

TL ödenek tahsis edilmiş olup, ödeneğin yıllar ve ilçeler bazında dağılımı şu şekildedir; 
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2005-2006-

2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

İL ÖZEL 

İDARESİ 
19,798,000.00 5,956,000.00 5,456,000.00 6,456,489.00 - - - - 

MERKEZ 20,474,000.00 350,000.00 450,000.00 10,860,212.00 11,189,871.00 1,612,000.00 2,485,000.00 1,776,180.00 

ALACA 1,875,000.00 130,000.00 171,000.00 300,000.00 485,000.00 673,000.00 1,031,000.00 736,982.00 

BAYAT 2,789,300.00 110,000.00 192,000.00 895,000.00 298,539.00 565,000.00 868,000.00 620,338.00 

BOĞAZKALE 348,000.00 16,000.00 35,500.00 110,000.00 40,279.00 117,000.00 165,000.00 117,705.00 

DODURGA 435,500.00 25,000.00 46,500.00 675,000.00 186,181.00 129,000.00 211,000.00 150,578.00 

İSKİLİP 2,318,000.00 230,000.00 260,000.00 860,000.00 565,000.00 943,000.00 1,493,000.00 1,066,769.00 

KARGI 2,346,500.00 170,000.00 205,000.00 440,000.00 510,000.00 700,000.00 1,113,000.00 795,305.00 

LAÇİN 335,600.00 16,000.00 29,000.00 - 40,000.00 88,000.00 135,000.00 96,497.00 

MECİTÖZÜ 1,394,400.00 75,000.00 83,000.00 - 39,406.00 510,000.00 778,000.00 555,653.00 

OĞUZLAR 417,000.00 23,000.00 41,000.00 40,000.00 25,938.00 106,000.00 166,000.00 118,766.00 

ORTAKÖY 213,700.00 25,000.00 40,500.00 100,000.00 60,000.00 98,000.00 151,000.00 108,161.00 

OSMANCIK 1,691,000.00 155,000.00 185,000.00 130,000.00 420,000.00 793,000.00 1,270,000.00 907,708.00 

SUNGURLU 1,981,500.00 150,000.00 220,000.00 295,000.00 685,000.00 1,000,000.00 1,487,000.00 1,062,527.00 

UĞURLUDAĞ 1,059,700.00 25,000.00 41,500.00 590,000.00 163,735.00 200,000.00 300,000.00 214,202.00 

TOPLAM 57,477,200.00 7,456,000.00 7,456,000.00 21,751,701.00 14,708,949.00 7,534,000.00 11,653,000.00 8,327,371.00 
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM 

İL ÖZEL 

İDARESİ 
- - - - - - - 37,666,489.00 

MERKEZ 1,920,425.00 2,051,010.00 5,936,034.00 9,893,390.00 9,871,625.00 9,871,625.00 11,106,394.00 99,847,766.00 

ALACA 800,518.00 854,952.00 2,428,959.00 4,048,265.00 4,039,359.00 4,039,359.00 4,907,092.00 26,520,486.00 

BAYAT 673,884.00 719,707.00 1,959,385.00 3,265,642.00 3,258,458.00 3,258,458.00 3,376,089.00 22,849,800.00 

BOĞAZKALE 130,007.00 138,847.00 467,523.00 779,205.00 777,491.00 777,491.00 881,486.00 4,901,534.00 

DODURGA 163,637.00 174,764.00 539,565.00 899,275.00 897,297.00 897,297.00 897,297.00 6,327,891.00 

İSKİLİP 1,146,918.00 1,224,906.00 3,193,640.00 5,322,733.00 5,311,020.00 5,311,020.00 5,311,020.00 34,557,026.00 

KARGI 858,967.00 917,375.00 2,548,308.00 4,247,180.00 4,237,836.00 4,237,836.00 4,237,836.00 27,565,143.00 

LAÇİN 106,800.00 114,063.00 413,787.00 689,645.00 688,128.00 688,128.00 688,128.00 4,128,776.00 

MECİTÖZÜ 555,653.00 593,436.00 1,704,918.00 2,841,530.00 2,835,279.00 2,835,279.00 3,313,679.00 18,115,233.00 

OĞUZLAR 118,766.00 126,842.00 335,397.00 558,995.00 557,765.00 557,765.00 557,765.00 3,750,999.00 

ORTAKÖY 119,000.00 127,092.00 368,947.00 614,912.00 613,559.00 613,559.00 613,559.00 3,866,989.00 

OSMANCIK 980,206.00 1,046,858.00 2,801,281.00 4,668,802.00 4,658,531.00 4,658,531.00 4,658,531.00 29,024,448.00 

SUNGURLU 1,152,776.00 1,231,163.00 3,341,825.00 5,569,708.00 5,557,455.00 5,557,455.00 6,591,448.00 35,882,857.00 

UĞURLUDAĞ 232,013.00 247,789.00 531,888.00 886,480.00 884,530.00 884,530.00 1,035,738.00 7,297,105.00 

TOPLAM 8,959,570.00 9,568,804.00 26,571,457.00 44,285,762.00 44,188,333.00 44,188,333.00 48,176,062.00 362,302,542.00 
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2005 yılından 2021 yılına kadar Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 

Ödeneğinin İller Bazında Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi Ve Denetimine İlişkin Esas ve 

Usullere Dair Kararlar’ın belirlendiği Yüksek Planlama Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları 

incelendiğinde; 

2005 yılından 2010 yılına kadar KÖYDES Projesi kapsamında tahsis edilen ödeneklerin il 

emrine tahsis edildiği, ilçelere gönderilecek ödenek dağılımlarının ise Vali başkanlığındaki İl 

Tahsisat Komisyonu kararıyla belirlendiği, 

2011 yılından itibaren KÖYDES Projesi kapsamında ödenek tahsislerinin İçişleri Bakanlığı 

tarafından ilçeler bazında yapıldığı, İl Özel İdaresi ve İl Tahsisat Komisyonu’nun ilçelere tahsis 

edilen ödeneklerin belirlenmesi noktasında bir yetkisinin olmadığı, tahsis edilen ödeneklere 

ilişkin projelerin uygulanması ve ortak alım (asfalt, yedek parça, araç kiralama vb.) giderleri 

kapsamında ilçelerden yapılacak kesinti yapma yetkisinin Vali başkanlığındaki İl Tahsisat 

Komisyonunda olduğu görülmektedir. 

İl Genel Meclisi’nin 01/06/2021 tarih ve 94 sayılı önerge kararı kapsamında KÖYDES 

projesine ait 2005-2021 yılları arası ödenek dağılımını gösterir tablo incelendiğinde, 

  Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Mecitözü, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinin KÖYDES 

ödeneklerinin 2020 yılında aynı kaldığı 2021 yılında ise arttığı, 

 Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Oğuzlar, Ortaköy ve Osmancık ilçelerinin KÖYDES 

ödeneklerinin 2020 ve 2021 yıllarında değişmediği görülmektedir. Söz konusu ilçelere tahsis edilen 

ödeneklerin nedenini araştırmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede ilçelere ait ödenek belirlenmesi noktasında; 

 Hizmet götürülen köy sayısının ve bu köylerdeki kırsal nüfusun, 

 

 Köy alt yapı envanter bilgilerinin, 

 İlçeye ait susuz üniteler başta olmak üzere, suyu yetersiz ünite sayıları, 

 

 İlçeye ait Birinci Derece öncelikli grup köy yollarının sathi kaplama / stabilize 

kaplama durumları,  

 

 İlçeye ait Küçük Ölçek Sulama kapsamında sulanabilir alan, sulanan alan, 

faydalanan çiftçi sayısı bilgileri 

 

 İlçeye ait ünitelerdeki kanalizasyon / foseptik bilgileri, 

 

değişkenlerinin etken olduğu bilgisi verilmektedir. 

 Sonuç olarak, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneklerinin 

belirlenmesinde ve tahsis edilmesinde, 

 

2005 yılından 2010 yılına kadar il emrine tahsis edilen ödeneklerin ilçelere gönderilecek 

kısımlarının Vali başkanlığındaki İl Tahsisat Komisyonu kararıyla belirlendiği, 
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2011 yılından itibaren ise ilçelere tahsis edilen ödeneklerin İçişleri Bakanlığı (2019 

yılında itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından belirlendiği, İl Özel İdaresi ve İl 

Tahsisat Komisyonu’nun ilçelere tahsis edilen ödeneklerin belirlenmesi noktasında bir 

yetkisinin bulunmadığı, tahsis edilen ödeneklere göre projelerin belirlenmesi, uygulanması ve 

ortak alım giderleri kapsamında ilçelerden kesinti (azami %30) yapma yetkisinin Vali 

başkanlığındaki İl Tahsisat Komisyonunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

 

                  Arif ÇAMİÇİ                         Vahit KABAKCI                   Ekrem YILDIRIM  

               Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

    Özcan ÇETİN                             Nazım ÇETİN  

                                              Üye                                           Üye     
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 98 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz Merkez ilçesinde bulunan, mülkiyeti idaremize ait, tapuda Gülabibey mahallesi, Kışla 

ardı Ankara caddesi mevkii, 4001 ada, 7 nolu parselde kayıtlı, 22.910,44 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 

bulunan, idaremizce uygun görülecek bir yere herhangi bir kira ücreti talep etmeden bankamatik (ATM) 

cihazı kurulması için yer sağlanması düşünüldüğünden, Türkiye İş Bankası A.Ş. Çorum Şubesi adına yer 

tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Çorum 

Şubesi arasında yapılan maaş Ödeme–Kamu Promosyon Ödemesi Protokolü gereğince, İdaremiz 

personeli maaş ve her türlü ücret ödemelerini Türkiye İş Bankası A.Ş.’den alacağı için, gerek 

bankada oluşacak yoğunluk gerekse idaremiz personelinin iş devamının sağlanması ve zaman 

kaybının ortadan kaldırılması sebebiyle,  

İlimiz Merkez ilçesinde bulunan, mülkiyeti idaremize ait, tapuda Gülabibey mahallesi, Kışla 

ardı Ankara caddesi mevkii, 4001 ada, 7 nolu parselde kayıtlı, 22.910,44 m² yüzölçümlü arsa 

üzerinde bulunan, idaremizce uygun görülecek bir yere herhangi bir kira ücreti talep etmeden 

Bankamatik (ATM) cihazı kurulması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel 

Meclisi’nin görevlerini düzenleyen 10. maddesinin (f) bendi gereğince Türkiye İş Bankası A.Ş. 

Çorum Şubesi adına yer tahsisinin yapılması ve İş Bankası ile yapılan protokolün sona ermesine 

müteakip tekrar ihale yoluyla kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                     Üye                                  Üye                           Üye  
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/06/2021 tarih ve 103 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Komisyonuna havale 

edilen, İlimizde İlçelerimizde ve köylerimizde ata sporlarımızdan olan panayırlar düzenlenmektedir. Covid-

19 pandemi nedeniyle bir süredir bu panayırlar yapılmamaktadır. 2021 yılı için unutmaya yüz tutmuş bu 

etkinliklerin yapılması söz konusu olabilir mi? Güreş panayırı hangi ilçelerimizde yapılmaktadır? Son beş yıl 

içerisinde yapılan güreş panayırları nerelerde yapılmıştır? Güreş panayırların da dışardan katılan güreşçiler 

var mı? Varsa katılımlar nasıl sağlanmaktadır? Güreş panayırlarında derecelendirme nasıl ve kimler 

tarafından yapılmaktadır? Ödüller kimler tarafından nasıl karşılanmaktadır? Güreş panayırları için İl Özel 

İdaremizden destek alınmakta mı? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

1- 2021 yılı için unutmaya yüz tutmuş bu etkinliklerin yapılması söz konusu olabilir mi? 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların sağlığını derinden etkileyen bulaşıcı Covid-19 (pandemi) 

hastalığının son bulması insanların bir araya gelebilmesi ve bu etkinliklerin düzenlenebilmesi için gerekli 

ihtiyaçların sağlanabilmesi durumunda bu etkinliklerin tekrar yapılmasında sakınca olmadığı gibi, bu 

etkinliklerin insanlarımıza Sosyal, Kültürel ve Ekonomik faydalar sağlayacağı düşüncesindeyiz. 

 

2- Güreş Panayırı hangi ilçelerimizde yapılmaktadır?  

Güreş Panayırlarının önceleri tüm ilçemizde yapıldığı bilinmesine rağmen son iki yılda pandemi 

nedeniyle hiç yapılamamış olup, pandemi öncesi de sadece Çorum/Merkez, Kargı, Osmancık, Oğuzlar, 

İskilip ve Ortaköy ilçemizde yapıldığını görmekteyiz. Bu etkinliklerin yapıldığında o yöre insanlarımıza 

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik faydalar sağladığı da bilinmektedir.  Ayrıca Çorum yöre halkımızın Ata 

Sporumuz olan Güreşe büyük ilgisi olduğu ve gençlerimizin de Güreş Sporuna ne kadar yatkın olduğu bu 

güreş meydanlarında net olarak görülmektedir. Geçmişimizde bu meydanlarda güreş tutarak yetişen 

birçok güreşçimizin olduğu Olimpiyatlar’da, Dünya’da ve Avrupa’da ülkemizi temsil ederek 

Şampiyonluklar kazandıkları bilinmektedir.    

 

3- Son beş yıl içerisinde yapılan güreş panayırları hangi ilçelerimizde yapılmaktadır? 

Güreş Panayırları son iki senedir Pandemi nedeniyle yapılamamakta olup, pandemi öncesi 

Çorum/Merkez, Kargı, Osmancık, Oğuzlar, Ortaköy ve İskilip İlçelerimizle birlikte İskilip/Şeyh Köyü ve 

Osmancık Tekmen Köyünde yapıldığı görülmektedir. 

 

4- Güreş Panayırlarında dışarıdan katılan güreşçiler yar mı? 

İlimizin her yerinde yapılan tüm güreş etkinliklerine güreşin büyüklüğüne ve ödül durumuna göre 

dışarıdan her zaman güreşçilerin katıldığı görülmektedir. 

 

 

5- Varsa katılımlar nasıl sağlanmaktadır? 

Güreş Etkinliklerine katılımlar Organizasyonu düzenleyen Kurum, Kuruluş ve Komitenin davet ve 

afişiyle, Türkiye Güreş Federasyonunun duyurusu ve yerel basın aracılığı ile Güreşçilerin ve Halkın 

katılımı sağlanmaktadır. 

 

6- Güreş Panayırlarında derecelendirme nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? 

Güreş Panayırlarında derecelendirmeler resmi olarak Türkiye Güreş Federasyonu tarafından önceden 

hazırlanmış olan kurallar çerçevesinde yine Güreş Federasyonu tarafından görevlendirilen Hakemler 

tarafından yapılmaktadır. 
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7- Ödüller kimler tarafından nasıl karşılanmaktadır? 

Ödüller Türkiye Güreş Federasyonunun önceden belirlemiş olduğu Güreşler Sınıflaması ve ödül 

çizelgeleri doğrultusunda Güreşi Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. 

Güreşlere konulan ödüller ne kadar yüksek olursa katılım ve ilgi o derece fazla olmaktadır. Ayrıca 

konulan ödüllerin sporculara büyük katkılarının da olduğu görülmektedir. 

 

8- Güreş Panayırları için İl Özel İdaresinden yardım destek alınmakta mı? 

Güreşi düzenleyen Kurum ve Kuruluşların İl Özel İdaresine yapmış oldukları talep doğrultusunda genel 

olarak Güreşin yapılacağı alanın hazırlanması ve güreş alanına giden yol güzergâhının yapılması ve 

düzenlenmesi gibi konularda yardımların alınabildiği görülmektedir. 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, İlimiz merkez, ilçe ve 

köylerinde ata sporumuzu da içinde barındıran panayır ve şenlikler düzenlenmektedir. Bunlardan, Kargı 

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan  “Geleneksel Kargı Panayırı Şenlikleri”, Dodurga Belediye 

Başkanlığı tarafından yapılan “Dodurga Kaynaşma Dayanışma ve Kültür Şenlikleri” ile Osmancık İlçesi 

Tekmen Bölgesel Kalkınma Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Gençlik ve Spor Derneği tarafından yapılan 

“Geleneksel Çaldağ Yayla Festivali” etkinliklerinde ata spor’umuza mutlaka yer vermektedirler.  

  2021 yılı içinde Geleneksel Kargı panayırı Şenlikleri yapılacak olup, Dodurga Kaynaşma ve 

Dayanışma ve Kültür Şenlikleri ile Geleneksel Çaldağ yayla Festivali önümüzdeki seneden itibaren 

yapılacaktır. 

Belediyeler tarafından yapılan Festival bünyesi içinde yer alan güreşlerin organizasyonu, güreşçilerin 

katılımlarının sağlanması, derecelendirilmeleri, hakemler ve ödüllerin karşılanması gibi hususları 

Belediyelerin Encümen Kararı ile aldıkları Festival Komitesince yapılmaktadır. Bizzat Güreş Federasyonu 

ile irtibata geçip belli sayıda ve kilo kategorisinde güreşçi temini, hakem temini gibi işlemleri yapan 

Belediyelerimiz yanında, direk güreşçilerle irtibata geçen onların yolluklarını ve ödüllerini karşılayan 

derneklerimizde mevcuttur. Hem Belediyelerimiz hem de derneklerimiz bu maliyetleri Belediye bütçesinden, 

Dernek bütçesinden, hazırlamış oldukları projelerden ve de sponsorlardan karşılamaktadırlar.    

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

               Ahmet TUNA                        İbrahim ÇİFTÇİ                         Duran BIYIK  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Suat ATALAY                           Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  
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-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 95 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizin katılımıyla birlikte Hitit festivali düzenlenmekte idi? 

İlimiz ve ilçelerimizin tanıtımı yapılmakta iken bu festival etkinliğine ara verilmiştir? Çorum Hitit 

festivalinin 2021 yılı içerisinde yapılması düşünülüyor mu? Festival yapılacak ise zamanı ve yeri 

belli mi? Festival için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bir çalışması var mı? Festivalin 

organizesi kimler tarafından yapılmaktadır? Festival öncekinden farklı ne gibi etkinlikler 

yapılabilir? Hitit festivali ile ilgili İl Özel İdaremiz ile ilgili kurumların ortak bir çalışması 

yapılabilir mi? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Çorum Hitit 

Festivali, ilimizin, ilçe ve köylerimizin tanıtılması bakımından oldukça önemli bir organizasyon 

olup 1981 yılından itibaren 2015 yılına kadar her yıl düzenlene gelmiştir. Ülkemizin farklı 

yörelerinden ve Uluslararası bir festival olduğundan Özellikle Türk Cumhuriyeti Devletlerinin de 

içinde bulunduğu yabancı devletlerden de katılımlar olmaktadır. Hitit Festivali programı 

hazırlanmış ve ihalesi yapılmış olmasına rağmen 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör 

olayları nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Sonraki yıllarda yine çeşitli nedenlerle ve son iki yılda 

pandemi nedeniyle olmak üzere  yapılamamıştır. 

  2021 yılı içinde de etkinliklerle ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çorum Belediyesi tarafından 

herhangi bir planlama yapılmamıştır ancak önümüzdeki yıl yapılması düşünülmektedir.   

  Çorum Hitit Festivalinin organizesi Çorum Belediye Encümen kararı ile Festival Komitesi 

tarafından yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda Belediye Başkanlığı, hazırlamış olduğu proje ile 

Müdürlüğümüze müracaat etmiş olup Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğünden Kültürel Etkinlikler için ödenek talebinde bulunulmuştur.  Müdürlüğümüze 

müracaat edildiği sürece Bakanlığımız kanalıyla kültürel etkinlik ödeneği tahsis edilebilmektedir. 

Çorum Belediyesi tüm kamu kurumları ile beraber İl Özel İdaresi’nin de  işbirliği ile festival 

organizasyonunu hayata geçirmektedir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

         Gürbüz ÖZEL                     Abdullah UYSAL                                 Dursun KAYA         

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                                 Üye             

 

   

                              Yıldız BEK                                    Sadık AŞIK           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 92 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen,  İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde Arıcılık faaliyeti var mı? 

Arıcılık potansiyeli ne kadardır? Arıcılık teşvik ve desteklemeleri yeterli mi? Arıcıların 

karşılaştıkları sorunlar var mı? Arıcıların arı bal ve polen Pazar konusunda ilimiz potansiyeli ne 

durumdadır? Arıcılara ait birlik var mı Birliğin arıcılara sağladığı destekler nelerdir? İlimizdeki 

arıcılar bölgesel olarak coğrafi işaretleme yapılarak kaliteli bal üretimi yapılıyor mu? Çorum balı 

olarak vitrinlerde satış yapabilmemiz için neler yapılabilir? Kaliteli bal üretimi ve vitrinlerdeki balı 

satışına katkı sağlamak adına İl Özel İdaremiz tarafından neler yapılabilir? Konu ile ilgili Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

İLİMİZDE ARICILIK 

Arıcılık, Anadolu insanının bir geleneği olarak ülkemizde eski dönemlerden beri 

yapılmaktadır. Çok eski bir geleneğe sahip olmasına karşın arıcılığın gelişmesi bilim ve 

teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak son yüzyıllarda olmuştur. Bugünkü teknik anlamıyla, başlı 

başına tarımsal bir uğraş ve üretim dalı olan arıcılık belli amaçlar doğrultusunda “bal arılarını 

kullanabilme ve yönetebilme sanatı” olarak tanımlanabilir. Diğer üretim dallarında da olduğu gibi 

arıcılıkta amaç en az masrafla en yüksek gelirin sağlanmasıdır. Bal arıları; bal, bal mumu, arı sütü, 

arı zehiri, polen, propolis gibi insan sağlığı ve bağışıklık sistemi için özellikle pandemi döneminde 

daha da önemi artan ürünleri üretmesi ve toplaması yanında doğal ve tarımı yapılan bitkilerde 

sağladığı tozlaşma hizmetleri ile de doğal denge ve tarımsal üretimde hayati öneme sahiptir.                                                                                                     

Arıcılık,  bir tarım ülkesi olan ve nüfusunun bir bölümü köylerde yaşayan ülkemiz için ayrı 

bir önem arz eder. Toprağı olmayan veya az topraklı, orman içi ve kenarı köylerde yaşayan 

vatandaşlara en kolay iş ve kazanç imkanı yaratmanın yolu arıcılıktan geçmektedir. Çünkü arıcılık 

toprağa bağımlı değildir, başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan bay-bayan,  genç-yaşlı, 

eğitimli-eğitimsiz gibi toplumun her bireyi tarafından yapılabilir ve bir yıl gibi kısa bir süre 

içerisinde gelir getirmeye başlar. Bu özellikleri ve tarımda en ucuz istihdam yaratması nedeniyle 

arıcılık günümüzün en önemli tarımsal faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Diğer yandan, 

ülkemizin çok zengin bir bitki örtüsüne ve farklı iklim kuşaklarına sahip oluşu arıcılığımızın 

gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.  

            Genel bilgilerden sonra ilimizde de Arıcılık faaliyetleri günden güne gelişmekte ilgi duyan 

yetiştiricilerimizin sayısı giderek artmaktadır.2020 yılında Arılı Kovan Desteklemeleri nedeniyle 

yaptığımız çalışmada;                                                                                                                        

-Alaca ilçemizde 22 işletmede 1290 kovan                                                                     

- Bayat ilçemizde 32 işletmede 1488 kovan                                                                                                                

- Boğazkale ilçemizde 5 işletmede 330 kovan                                                                                                           

- Dodurga ilçemizde 10 işletmede 417 kovan                                                                                                          

- İskilip ilçemizde 32 işletmede 2102 kovan                                                                                                               

- Kargı ilçemizde 15 işletmede 1156 kovan                                                                                                                
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- Laçin ilçemizde 7 işletmede 259 kovan                                                                                                                      

- Mecitözü ilçemizde 35 işletmede 2514 kovan                                                                                                         

- Merkez ilçemizde 120 işletmede 6930 kovan                                                                                                             

- Oğuzlar ilçemizde 5 işletmede 191 kovan                                                                                                                

- Ortaköy ilçemizde 7 işletmede 389 kovan                                                                                                              

- Osmancık ilçemizde 40 işletmede 1451 kovan                                                                                                           

- Sungurlu ilçemizde 77 işletmede 5353 kovan                                                                                                           

- Uğurludağ ilçemizde 18 işletmede 1100 kovan tespit edilmiştir.                                                                                                     

- Toplamda 425 işletmede 24.970 kovan varlığımız vardır.  

Bunun yanında amatörce bu işi yapan 5-10 kovan sahibi olup kaydı olmayan işletmelerimiz 

de mevcuttur.  Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de kovan başına bal üretimi mevsime bağlı 

olarak değişmekle birlikte 13-16 kg arasındadır. 

           İlimizde Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bal Üreticileri Birliği olmak üzere iki birliğimiz 

mevcuttur. Aktif olarak Arıcılar Birliğinin üye sayısı 282, Bal Üreticileri Birliğinin üye sayısı 130, 

Birliklere üye olmayan kişi sayısı 52 dir. 2020 yılından önce Arılı Kovan Desteği ve Damızlık Ana 

Arı Desteklemelerinden yararlanabilmek için Birliklere üye olmak ve en az 30 kovana sahip olmak 

gerekiyordu. Ancak 2020 yılında Birliklere üye olma şartı kaldırıldı ve 30 kovan altına da İl/İlçe 

Müdürlüğümüze başvurulması halinde destek verildi. 2020 yılı baz alındığında kovan başına 15 TL. 

Sertifikalı üretim yerlerinden almak şartıyla Damızlık Ana Arı alımına 80 TL. Destekleme ödemesi 

yapıldı.  

 Arıcıların en büyük problemi ürettikleri balı değerinde satamamaları ve pazar sorunudur. 

Bal en çok taklit edilen, istismar edilen bir gıda maddesi olduğu için bu durum ilimizin değil ülke 

genelinin bir problemi haline gelmiştir. Merdiven altı üretimle piyasaya bal sürenler gerçek 

üreticilerin en büyük rakibidir. Gıda terörünün önüne geçebilmek için yasal yaptırımların 

uygulamaya konması bir zorunluluk halini almıştır. Yetiştiricilerimiz ürettikleri balları kendi 

çevrelerine, büyük şehirlerde akrabalarının bulunduğu bölgelerde satmaktadır. Arı Yetiştiricileri 

Birliği üretilen balları,  patentini aldığı Hattuşa etiketiyle pazarlamaktadır. Ama bu yeterli değildir. 

Bu konuda diğer illerdeki üreticileri de kapsayacak bir pazarlama çalışmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca 

il içinde diğer birliklerimizin de ( Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Manda Yetiştiricileri Birliği, 

Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği)  katkı verdikleri üreticilerin ürünlerini hak ettikleri bir değerde 

satmaları için ortak bir çalışma yürütülebilir. 

            Arıcılık sektörünü etkileyen en önemli konulardan bir tanesi de zirai mücadeledir. Kimyasal 

ilaç kullanımı oldukça yaygınlaştığı için bundan en büyük zararı Arıcılık sektörü görüyor. Bala 

geçen bu kimyasal kalıntılar bal ihracatında da sorunlara neden oluyor.  Bu konuda 

yetiştiricilerimizin de bilinçli hareket etmesi zorunludur. İlimizde arı ürünleri konusunda coğrafi bir 

işaretleme yapılmamıştır. 

            İl Müdürlüğümüz olarak Arı Yetiştiricilerimize sadece bal değil diğer arıcılık ürünlerinin de 

( arı sütü, arı zehiri, propolis, polen) üretilmesi konusunda telkinlerde bulunulmaktadır. Bu 

bağlamda 2020 yılında İl Özel İdaresinin 100.000 TL. Katkı vermesiyle 1924 adet polen tuzağı 

alınmış ve yetiştiricilerimize ücretsiz dağıtılarak polen üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

Yine Valiliğimizin uhdesinde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “ “OKA Kalkınma Ajansı” nın 

katkılarıyla “Güçlenen Kooperatifler, Güçlenen Kadınlar” ismi altında arı sütü üretiminin 
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artırılması ve bayanların istihdam edilmesi konusunda örnek bir çalışma başlatılmıştır. Ayrıca 

Bakanlığımızın % 50 hibeli arı malzemeleri alımının desteklenmesi kapsamında 8 adet 

yetiştiricimiz faydalandırılmıştır. 

              Sonuç olarak arıcılık diğer tarımsal faaliyetlere göre daha az sermaye ile yapılabilen ve 

kısa sürede kazanç sağlayan bir faaliyettir. Arıcılığı yapmak için kapalı bir alan yapımına veya arazi 

satın alınmasına gerek yoktur. Ayrıca tarla, bağ-bahçe ve hayvancılık gibi tarım işletmelerinde 

ikinci üretim dalı olarak yapılabilir. Bu yolla işletmenin kazancı artırılmış olur. Daha da önemlisi 

doğal denge için mutlaka arılara ihtiyaç vardır. Arıcılığın istihdama olan katkısı ve polinasyon yolu 

ile çevresel sürdürülebilirlik açısından önemi dikkate alındığında ihmal edilmemesi desteklenmesi 

gereken bir tarımsal faaliyettir. Kırsal kesimden kente göçü engellemenin tek çözümü gelir 

kalemlerinin artırılması ve gelir seviyesinin yükseltilmesidir. Arıcıların büyük bölümü orta yaş ve 

yaşlı yetiştiricilerden oluşmaktadır. Bu durum eski yöntemlerin devam ettirilmesine dolayısıyla 

düşük verim elde edilmesine neden olmaktadır. Yüksek verim için genç arıcıların desteklenmesi en 

büyük hedef olmalıdır. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 
 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 Mehmet TURHAN                      İsmail KEŞLİKTEPE                   Erdoğan KÖROĞLU     

 Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                              Üye                                              

 

 

 

                              Sadettin AKGÜL                                     Selim DÖLCÜ 

                                        Üye                                                        Üye  
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 93 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

havale edilen, Toplum sağlığı merkezinin görevleri nelerdir? Toplum sağlığı köylere ne gibi 

hizmetler yapmaktadır? Toplum sağlığı ile aile hekimleri arasında bağlantı var mı?  İlçelerde ve 

merkezde toplum sağlığını tehdit eden etkenler nelerdir? Ne gibi önlemler alınıyor? Toplumun 

karşılaştıkları sağlık sorunlarına müdahale anında yapılıyor mu? Bu güne kadar toplum sağlının 

karşılaşmış olduğu büyük sıkıntılar var mı? Sağlık sorunlarını tehdit eden yerlerin kontrolleri ve 

ilaçlaması yapılıyor mu? Toplum sağlığı açısından sorunların çözüm noktasında İl Özel İdaremizce 

katkı sağlanabilir mi? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Bölgesinde yaşayan toplumun 

sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu 

sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak 

koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize 

eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde 

bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık 

kuruluşuna toplum sağlığı merkezi denir. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerimizin örgütlenmesindeki çok parçalı yapı, sağlık ocakları 

gibi yatay örgütlenme modellerinin yanında AÇSAP merkezleri, verem savaş dispanserleri gibi 

dikey örgütlenmelerin olması sağlık hizmeti sunmada belirsizliğe, karmaşaya ve israfa yol açtığı, 

AÇSAP merkezlerince üstlenilen aile sağlığı ve aile planlaması hizmetleri sağlık ocaklarının görev 

alanı dışına çıkmaları ve bu konuda zayıflamalarıyla sonuçlandığı için bu gibi hizmetlerin entegre 

yürütülmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İlçe sağlık idaresinin yönetiminde, 

merkez ilçeler dahil her ilçede en az bir adet olmak üzere toplum sağlığı merkezi oluşturulmuş ve 

bu merkezler aile hekimliği uygulamasında gerekli tetkik ve tahlilleri yapmanın yanı sıra, aile 

hekiminin görevi dışında kalan diğer temel  sağlık hizmetlerini yürütülmektedir. Bu sayede, bireye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetleri dışında 

kalan temel sağlık hizmetleri tek çatı altında toplanarak, daha etkili ve verimli hizmet sunulması 

sağlanmıştır. 

Toplum Sağlığı Merkezleri, aile hekimlerine aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması 

gibi öncelikli hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık programına uygun olarak ücretsiz 

lojistik destekte bulunmaktadır. Bu merkezlerde halk sağlığı uzmanlarının istihdamına önem 

verilmektedir. Mevcut  sağlık ocaklarından uygun ve yeterli olanlar toplum sağlığı merkezi olarak 

hizmet görürken, diğerleri kamuda kadrolu aile hekimlerinin görev alanı olan aile sağlığı 

birimi/merkezi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Mevcut olan ve fiilen birinci basamak sağlık hizmeti 

veren sağlık ocakları, sağlık merkezleri, AÇSAP merkezleri, verem savaş dispanserleri (VSD), 

kurum hekimlikleri bir araya getirilerek bölgede mevcut bulunan en uygun bir veya daha fazla 

mekan toplum sağlığı merkezi, diğerleri ise aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri olarak 

kullanılmaktadır. Toplum sağlığı merkezleri aynı zamanda eğitim ve planlama merkezleri olarak 

hizmet vermektedir. Uygun olan mekanlarda ilçe sağlık idaresi, toplum sağlığı merkezi ve 112 ilk 

ve acil yardım istasyonları aynı bina bünyesinde hizmet vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezleri 

Sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak 

suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur.  
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Aile Hekimliği Birimlerinin lojistik ihtiyaçları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Toplum 

Sağlığı Merkezlerince karşılanmakta, Toplum Sağlığı Merkezlerince aile hekimliği birimleri ile İl 

Sağlık Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlamakta ve ayrıca Toplum Sağlığı Merkezlerinin aile 

hekimliği birimlerini denetleme yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. 

İlçelerde ve Merkezde toplum sağlığını tehdit eden etkenler ve buna karşılık Toplum Sağlığı 

Merkezlerince yapılan iş ve işlemler; 

 Çorum merkezde yoğun olmak üzere tavuk çiftliklerinin prosesinden çıkan tavuk gübrelerinin gelişi 

güzel tarlalara ve boş arazilere dökülmesi ile çevreye kötü koku ve karasinek üremesine sebebiyet 

vermektedir. 

Yapılan İşlem: Gelen şikâyetler yerinde değerlendirilerek ilgili kurumlara gereği için bildirim 

yapılıyor. 

 İlimizde yapılan hayvancılığa bağlı olarak oluşan hayvan gübrelerinin tarlalara, boş arazilere, yol 

kenarlarına ve köy içlerinde biriktirilmesi sonucu kötü koku, kötü görünüm ve karasinek oluşumuna 

neden olmaktadır.  

Yapılan İşlem: Gelen şikâyetler yerinde değerlendirilerek ilgili kurumlara gereği için bildirim 

yapılıyor. 

 Özellikle köy yerleşim yerlerinde kanalizasyon sistemi olmayan veya kanalizasyon sistemi olup da 

evsel sıvı atıkların fosseptik çukuruna ya da kanalizasyon sistemine bağlanmaması, köy yerleşim 

yerlerinin fosseptik çukurlarının dolması sonucu oluşan çevre sorunları. 

Yapılan İşlem: Gelen şikâyetler yerinde değerlendirilerek ilgili kurumlara gereği için bildirim 

yapılıyor. 

 İlkbahar mevsiminde kavakların ürettiği polenlerin havada uçuşarak insanlarda alerjik şikâyetlere 

sebep olması. 

Yapılan işlem: Geçmiş yıllarda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun polen üretmeyen kavak 

ağaçlarının dikilmesi yönünde tavsiye kararı mevcuttur. 

 İlimiz merkez ve İlçe Köy yerleşim yerlerinin bir kısmında içme kullanma suyunun yetersizliği. 

Yapılan işlem: Yetersiz içme kullanma suyu olan yerleşim yerleri için yeterli içme kullanma suyu 

temini için İl Özel İdaresinden talep edilmektedir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

  Abdullah UYSAL                  Dursun KAYA                    Gürbüz ÖZEL  

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

                                         Yıldız BEK                           Sadık AŞIK     

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 91 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilen,  Çorum merkez ve ilçeler ile köylerde yaşayan işitme engelli kaç kişi 

var? İşitme engelliler ile aramızdaki engeli kaldırmak adına kamu kurumlarında yürütülen herhangi 

bir çalışma var mı? Çorum’daki kamu kurumlarında işaret dili bilen personel var mı? Var ise sayısı 

ne kadar? Kamu kurumları işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için, personeline meslek içi 

kurslar açarak işaret dili öğrenmelerini sağlıyor mu? Çorum ve ilçelerde işaret dili öğreten kurumlar 

ve kurslar var mı? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

1-Çorum merkez İlçeleri ile köylerimizde yaşayan işitme engelli kaç kişi var? 

Çorum Merkez’de yaşayan yaklaşık 400 civarında işitme engelli vatandaşın olduğu, 

ilçelerde de yaklaşık 600 civarında işitme engelli vatandaşın olduğu bilinmektedir.  

2-İşitme engelliler ile aramızdaki engeli kaldırmak adına kamu kurumlarında 

yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleri ile birlikte engelli ortadan kaldırmak 

amacıyla “Sessiz Dil Projesi, Empati ve Engelleri Kaldırıyoruz ve Sessiz İşletmeler” gibi projeler 

yürütülmektedir.  

3-İlimiz ve İlçelerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında işaret dili bilen 

personel var mıdır? 

Çorum’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 1 İşaret Dili Tercümanı 

bulunmaktadır. Başka kurumlarda resmi olarak tercüman yoktur.  

4-Kamu kurumları işitme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için 

personellerinin işaret dili öğrenmelerini sağlıyor mu? 

Birçok kurumda hizmet içi eğitim kapsamında işaret dili eğitimleri düzenlenmiştir. 

5-Çorum ve ilçelerimizde işaret dili öğreten kurumlar ve kurslar var mı? 

 2013 yılından beri de Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitimleri ve kursları devam 

etmektedir. 

 

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

                        Ahmet DEVREZ                 Mehmet KAPLAN               Abdullah TİRYAKİ    

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                               İlhami TÜRKSAL                      Doğan UÇAR    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 97 nolu kararı ile Aile ve Engelliler Komisyonuna 

havale edilen, İlimizde ilçelerimizde engellilere ait dernek var mı? Varsa derneğin kuruluş amacı 

hizmet esasları nelerdir? Derneğin faaliyet alanları nelerdir? Derneğin sosyal faaliyetleri var mı? 

Derneğin hizmetleri köydeki engellileri kapsamak tamı ve ne gibi bir katkı sağlamaktadır? Derneğin 

belirli gelir kaynakları nelerdir? Derneğe üyelik kaydı var mı? Derneğin idari şekli nasıl ve kimler 

tarafından idare ediliyor? Engelliler dernekten yararlanma şartları var mı? Konu ile ilgili Aile ve 

Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Çorum İl ve İlçelerinde toplam 11 engelli derneği bulunmaktadır. Bu engelli derneklerinden 

9’u Çorum Merkezde, Alaca ve İskilip’te 1’er dernek bulunmaktadır. 

Çorum Merkezde faaliyet gösteren dernek isimleri, 

1-Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi. 

2-Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi. 

3-Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneği. 

4-İlk Umut Engelliler ve Kimsesizler Derneği. 

5-Türkiye Beyazay Derneği Çorum Şubesi. 

6-Gönül çemberi Engelli ve Ailesini Destekleme Derneği. 

7-Doğuştan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 

8-Çorum Engelsiz Yaşam Derneği. 

9-İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği. 

Çorum merkezde 9 adet dernek bulunmakta olup bunlardan Türkiye Sakatlar Derneği, Altı 

Nokta Körler Derneği, Türkiye Beyazay Derneği olmak üzere toplam 3 dernek aktif olarak faaliyet 

göstermektedir. Diğer 6 dernek pasiftir. 

İskilip İlçesi, İskilip Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 

Alaca İlçesi, Alaca Engelliler Derneği. 

Engelli derneklerinin kuruluş amaçları ve faaliyetleri engelli bireyleri toplumla 

kaynaştırmaktır. 

Dernek hizmetleri üye olan bütün bireyleri, ailelerini ve üyelerini kapsamaktadır. 

Derneklerin gelir kaynakları üye aidatları ve bağışlardır. 

Engelli derneklerinin amaçları, faaliyetleri, yararlanma şekilleri tüzüklerinde belirtilmiştir. 

 

Engelliler Derneği Altı Nokta Körler Derneğinden alınan bilgilere göre,   

Altı Nokta Körler Derneği görme engellilerin kendine yeterli, üretken ve toplumla 

kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sosyal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına 

çözüm yolları üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş köklü bir dernektir. 

1958 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla, "Kamu Yararına" statüsünü kazanmıştır. Üyelerinin 

ve yöneticilerinin tamamı görme engelli olan dernek, Türkiye Körler Federasyonu'nun etkin bir 

üyesi olup, Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliği ile sıcak ilişkiler içindedir.  
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33 ilde şubesi bulunan, Altı Nokta Körler Derneği 10.000 aşkın görme engelli üyeye sahiptir. 

Bugüne kadar başta eğitim ve istihdam olmak üzere görme engellilere yönelik birçok sosyal ve 

kültürel projeye imza atmıştır.  

Derneğimizin Amacı; 

Altı Nokta Körler Derneği; görme engelli vatandaşlarımızın kendine yeterli ve üretken birey 

olarak toplumla bütünleşmelerini, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı birey olarak yetişmelerini 

sağlamak amacıyla şubesi bulunan tüm illerde halk eğitim merkezleriyle işbirliği halinde mesleki 

eğitim kursları, günlük yaşam becerileri kazandırma eğitimleri, üniversite sınavlarına hazırlık 

kursları, seminer, panel, çalıştay gibi yararlı faaliyetler düzenlemekte olup, sağlayabildiği destek ve 

kaynaklar ölçüsünde bu hizmetlerini sürdürmektedir. Tek amacı engellilerin başı dik, insanca ve 

onurlu bir yaşam standardına ulaşmalarına, diğer insanlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip 

olmalarına katkıda bulunmaktır.  

Çorum Şubemiz; 

6 Haziran 1996 yılında kurulan şuan 150 üyeye aşkın sahip olan derneğimiz yönetim 

odası,toplantı odası, sekreter odası, üyelerin dinlenme odası, kütüphane ve mutfak kısmından 

oluşmaktadır. Dernek üyelerine ait özel  bilgisayar ve braille ile yazılmış kitaplar ile kütüphanemiz 

dizan edilmiştir. Haftanın 6 günü sabah 10.00 ile akşam 18.00 arası derneğimiz üyelerimize aktif 

hizmet vermektedir.  

Adres:Gülabibey Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No 6/2 Çorum  

Tel:225 28 04  

Gelirler ; 

Bağış ve aidatlar( üye aidatı yıllık 6 TL) 

Giderler ; 

Şube kira bedeli 

Şube kira stopaj vergisi 

Muhasebeci gideri  

Muhasebeci stopaj vergisi 

Şubenin doğal gaz, elektrik, su, sabit telefon, internet gideri 

Şubenin meşrubat ( çay, su, kahve vb.) gideri 

Şubenin temizlik gideri  

İhtiyaç sahibi dernek üyelerimize yemek gideri  

Üyelerimizin kullandığı beyaz baston, konuşan saat, görme engellilerin kullandığı 

materyallerin şube tarafından karşılanması  



 20 

Dernek yönetiminin ve üyelerinin tamamının görme engelli olması sebebi ile şubemizin 

yazışma temizlik vb. gönüllü üyelerin bulundurulması ve bu gönüllü üyelerin yemek ve yol 

ihtiyaçlarının karşılanması. 

Not: Kamu yararına sivil toplum kuruluşu olduğumuz için şube adına Çorum Valiliği İl Sivil 

Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne herhangi bir proje sunamamaktayız. Faaliyetlerimiz gezi vb. 

ihtiyaçlarını başta Çorum Belediyesi, Yardım severler ve Kurumlardan yapmaya çalışıyoruz.  

Alaca Engelliler Derneğinden alınan bilgilere göre, 

Bizler engellilere yardım amacıyla 2009 yılında kurulmuş bir derneğiz. Engelli 

kardeşlerimizi evlerinden, yataklarından çıkararak onları derneğimize getirmek, sosyal hayatın içine 

çekmek için çalışıyoruz. Bunun için dernek merkezimizi lokal haline getirdik. İnternet bağlantılı iki 

bilgisayar ve televizyon temin ettik. Tanışmak, konuşmak, dayanışmak için hoş bir ortam 

hazırladık. 

Özellikle tekerlekli manuel ve akülü sandalye alanında fiziksel engellilere bağış ve tamir 

hizmeti vermekteyiz. 

Hayırseverlerin ayni ve nakdi yardımlarıyla hizmetlerimiz finanse edilmektedir. 

Sadece Alacaya değil zamanla Çorum, Yozgat, Sungurlu ve zamanla tüm Türkiyeye 

sandalye bağışları yaptık. Hatta Gürcistana  ve Suriyeye de sandalye gönderdik. 

Engelli iki arkadaşımızın ustalığını yaptığı tamir atölyesi ile Çorum çevre illere tamir 

hizmeti de vermeye başladık. 

Derneğimiz engelli üyeler tarafından seçilen beş kişilik yönetim kurulunca idare 

edilmektedir. 

İlginiz için şimdiden teşekkürler.  

                    

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

                Ekrem YILDIRIM                    Arif ÇAMİÇİ                Vahit KABAKCI   

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

                                             Özcan ÇETİN                   Nazım ÇETİN  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/06/2021 tarih ve 90 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ilçelerimiz köylerimize özel şehit ve gaziler adına düzenlenmiş 

kitapçık var mı? Düzenlenmiş kitapçık var ise nereden ve nasıl temin edilebilir? Şehit ve 

gazilerimiz için vatandaşın sürekli ziyaret edeceği müze ve görsel anlamda görebileceği bir sergi 

tanıtım yeri var mı? Şehit ve Gazileri tanıyabilmek onlar hakkında nasıl bilgi sahibi olunabilir? 

Askerlik şubelerinin bu güne kadar böyle bir çalışması var mı? Böyle bir çalışma başlatılır ise İl 

Özel İdaremizin katkıları ne olabilir? Konu ile ilgili Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğinden alınan bilgiler doğrultusunda, İlimiz il, ilçe ve 

köylerimize özel olarak hazırlanmış bir kitapçık bulunmamaktadır. Ancak ilimiz geneline ait olan 

(ilçe ve köylerdeki) 2014 yılında Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan bir şehitler albümü yine 

en son 2015 yılında Çorum Valiliği ve OKA birliği ile bu ilgili bakanlıklarla istişare ile hazırlanan 

geniş kapsamlı bir şehitler albümümüz bulunmaktadır. Hazırlanan albümler ilgili kararı kurum ve 

kuruluşlarına valiliğimiz ve belediyemiz tarafından dağıtılmıştır. Aynı albümler derneğimizin teklif 

ve önerisi ile ilimizde mevcut okul kütüphanelerimize dağıtılmıştır. İlimizde gazilerimize ait 

düzenlenmiş bir kitapçık ya da albüm bulunmamaktadır. Hazırlanmasında mevcut şartlarda çok zor 

olarak değerlendirilmektedir. Şehitlerimiz adına halen ziyarete açık olan Çorum 15 Temmuz 

Şehitler Müzesi bulunmakta Cumartesi günleri de dâhil ziyarete açılı bulunmaktadır. Müzede 

şehitlerimize ait emanetler ve görseller sergilenmektedir. 

Şehit ve gazilerimizi tanıyabilmek ve bilgi sahibi olmak adına mevcut albümlerden başka 

kaynak bulunmamaktadır. Yine derneğimiz tarafından okullarda bu konuda zaman zaman 

katılımcılara bilgi verilmektedir. Ancak tam anlamıyla teferruatlı bir çalışma bulunmamaktadır. 

Özel olarak bilgi ya da belge alınacaksa gerekli doküman gerek derneğimizden gerekse Aile 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden bilgi edinme kanunu çerçevesinde mümkün 

olmaktadır. Böyle bir çalışmada ancak Valilik kanalıyla yapılabilir. Dernek olarak kısmen de bu 

çalışmalar yapılmaya çalışılmaktadır ancak yeterli imkan olmadığı için yetersiz kalmaktadır. 

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

 

                      Mehmet KAPLAN                 Abdullah TİRYAKİ          Ahmet DEVREZ   

                     Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                       Doğan UÇAR  

Üye                                         Üye 

 

              


