-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/06/2022 tarih ve 127 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde köylerimizde imar alanları içerisinde
büyük ve küçük ölçekli dereler mevcuttur. Bu derelerimizin imar yönünden bazılarının
DSİ’ne bazılarının il özel idaremize ait olduğu gözükmektedir. Bu tür derelerin ıslahı
temizlenmesi yapılamadığından aşırı yağışların olduğundan taşkın sel felaketi ile
karşılaşılmaktadır. Bu tür derelerin temizlenmesi ve ıslah edilmesi için Çorum Merkez
köylerinden başlanılmak üzere köylerdeki temizlenecek ıslah edilecek derelerin, imar
yönünden köy içerisindeki derelerin tespit edilerek temizlenmesi, ıslah edilmesi, DSİ ile Özel
İdaremizin birlikte çalışma yapabilmesi için, Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
üyelerin katılımıyla toplandı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, DSİ 54.Şube
Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Çorum il sınırları içerisindeki tüm dereler
DSİ 54. Şube Müdürlüğü (Çorum) görev alanı içerisinde yer almaktadır. Kurumumuza
yapılan başvurular sonucu ya da personellerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler
sırasında, il sınırlarımız içerisindeki herhangi bir derede taşkın riski oluşturabilecek
durumların tespit edilmesi halinde kurumumuzca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Taşkın
riskinin
ve
derenin
durumuna
göre,
taşkın
kontrol
duvarları,
malzeme tutucu bentler vb. yapılar yapılabileceği gibi, duruma göre makineli çalışma ile dere
ıslah çalışmaları da Kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Taşkın kontrol duvarları, malzeme
tutucu bentler vb. yapısal çalışmalar kurumumuzun Yatırım Proğramı dahilinde
yapılmaktadır. Makineli çalışmalar ise Bölge Müdürlüğümüzden Makineli Çalışma Olur’u
alındıktan sonra 54. Şube Müdürlüğümüz (Çorum) makineli çalışma proğramı dahilinde
mevsim şartlarına ve makine parkı durumuna bağlı olarak yürütülmektedir. Afet
durumlarında, iş makinesi desteği gerektiği durumlarda başta Çorum İl Özel İdaresi olmak
üzere birçok kurum ile ortak çalışmalarımız olmaktadır.
Bazı derelerde ıslah çalışması yapılamamaktadır. Bunun en önemli ve en sık rastlanan
sebeplerinden biri kadastro problemleridir. Bazı derelerde derenin geçtiği bölgenin
kadastrosunda, derenin geçişi için kadastro boşluğu bulunmamakta, kadastro boşluğu bulunsa
dahi
dere
yatağının
sorunsuz
geçebileceği
genişlikte
olmamaktadır.
Bu gibi durumlarda çalışma yapılabilmesi için 20.02.2010 tarihli 27499 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı konulu 2010/5 sayılı
Başbakanlık Genelgesinin 9. maddesi (DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı
ıslahlarınınprojesine göre yapılabilmesi için; bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları
içinde bulunanlar, ilgili belediyelerce DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek, bu alanların
dışında kalan yerlerin ise DSİ'ye tesliminin sağlanması hususunda gerekli çalışmalar valilerin
koordinasyonunda yürütülecektir.) gereği dere güzergahının kurumumuza ihtilafsız
şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapılarak özel proje firmalarına yaptırılan,
İlçe merkezleri ve köy yerleşim alanlarından geçen bazı derelerde yapılması planlanan taşkın
kontrol tesisi projeleri mevcuttur. Ayrıca birçok derede makineli çalışma ile yatak ıslahı işi,
Şube
Müdürlüğümüz
makineli
çalışma
proğramında
yer
almaktadır.
Gerek duyulması halinde tüm kurumlarla irtibat sağlanacaktır.
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İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Mehmet YÜCEL
Komisyon Başkanı

Alaettin TOSUNDEREOĞLU
Üye

Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkan V.

Vahit KABAKCI
Üye
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Mehmet BEKTAŞ
Üye

Sadettin AKGÜL
Üye

Sadık AŞIK
Üye

-RAPOR(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/06/2022 tarih ve 121 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve
Alt Yapı Komisyonuna havale edilen, İlimize İlçelerimize bağlı köylerimizin yolları soğuk
asfaltla kaplıdır. Soğuk asfalt maliyetlerinin çok yükseldiğinden bozulan soğuk asfalt
yollarımızın beton asfalt olarak yapılabilmesi için beton asfaltın yapılmasında zeminin uygun
olup olmadığına, beton asfalt için kış şartlarına göre nasıl hazırlandığına, köy yollarımızın
beton asfalt yapabilmemiz için beton asfalt yapan çevre il ve ilçelerden gerekli araştırmaların
yapılmasına, beton asfalt maliyetinin soğuk asfalta göre uygun olup olmadığı araştırılması ile
ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Öncelikle devlet yollarında kullanım yoğunluğu itirabiyle yüksek standartlı Bitümlü Sıcak
Karışım kaplama uygulanmaktadır. Ancak ilimizde I. ve II. Derece köy yollarında sathi
kaplama ve bazı grup yollarında Bitümlü Sıcak Kaplama kullanılır. Beton yol uygulaması
şuanda ilimiz sınırları içerisinde, Çorum Belediyesine ait bazı yollarda ve Hitit Üniversitesi
Kuzey Yerleşkesi yolunda uygulanmıştır. Çevre illerde ise beton yol deyince akla ilk Samsun
Büyükşehir Belediyesi gelmektedir. Sadece 2020 - 2021 yıllarında 371 km beton yol
yapmıştır.
Günümüz enflasyonu düşünüldüğünde artan maliyetlere göre çimento maliyetlerinin
artışı nakliye masrafları vb giderlere göre haliyle beton yol maliyeti de artmıştır. Ancak
Ülkemiz yer altı zenginlikleri bakımında petrol ürünlerince çokta zengin olmayan bir
konumda olduğundan, yapılacak yolların dışa bağımlığını azaltmak üzere bitümlü sıcak
kaplama yerine, Avrupa da üretimde 1. Sırada olduğumuz çimentoyu en iyi şekilde
kullanarak, çimento bazlı beton yol uygulaması maliyet ve kazanç bakımından daha isabetli
olacaktır.
Kış şartlarında ise beton yol, rijit(sert) bir kaplama çeşidi olduğundan dayanımı
olacaktır. Yine de donma ve çözülme olaylarına karşı beton yolun yüzeyinde pütürlenme yer
yer kopma görülebilir. Beton Yol taban zemininin donma çözülme şeklinde iklimsel olaylara
maruz kalması halinde taşıma gücünde azalma meydana gelebilir. Bu durumda ilk ve en
önemli tedbir yeraltı ve yüzey sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla drenaj
tedbirlerinin alınmasıdır. Suyun bulunmadığı ortamda donma etkisi ile taban zemininde
taşıma gücü kaybının olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
KÖY İŞLERİ YOL ULAŞIM ALT YAPI KOMİSYONU
Duran BIYIK
Komisyon Başkanı

Ahmet TUNA
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Mehmet KAPLAN
Üye

Doğan UÇAR
Üye
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-RAPOR(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 117 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimizde elektrik
direklerinin yatık olduğu tellerin aşağı doğru sarktığı büyük tehlike arz edip insan sağlığını
etkilemekte ve hatta rüzgarlı havalarda yangına sebebiyet vermektedir. Köylerimizdeki yeni
yerleşim yerleri olan köy içi imarında olup elektrik direklerinin olmadığı yerlerde elektrik
hatlarını çektirebilmek için en az altı ay veya daha fazla bir zaman beklemektedirler. İlimiz
ilçelerimize bağlı olarak köylerimizde genel olarak elektrik direkleri hatları ile ilgili
çalışmalar en son ne zaman yapılmıştır? Tüm köylerimizdeki elektrik direkleri hatları telleri
ile ilgili yeni bir çalışma yapılacak mı? Yapılacaksa tüm köylerimizdeki sorunlar giderilecek
mi? Tedaş tarafından sorunların giderilmesi için görüş ve öneriler nelerdir? Konu ile ilgili
Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
YEDAŞ’dan alınan bilgiler doğrultusunda,
Şirketimize ulaşan tüm talepler can ve mal güvenliği kriteri başta olmak üzere aciliyet
sırasına göre sınıflandırılarak bakım-onarım çalışmaları yürütülmektedir. Çorum il sınırları
içerisinde Bakım-Onarım kapsamında 2022 yılı içerisinde 3 seviyeden oluşan bakın
planlarımız bulunmaktadır. 1.Seviye bakım planı kapsamında envanterimizde enerji
kesilmeden gözle fiziki olarak muayene yapılarak, 2. ve 3.Seviye bakım planlarının
oluşturulması ve ölçüm cihazları ile ölçüm yapılarak olası arızaların önüne geçilmesi
planlanmaktadır.
2.Seviye bakım planı kapsamında enerji kesintisi yapılarak (sehim alma, izolatör
değişimi vb.) envanterin iyi durumda kalması ve arızaya sebebiyet vermeden enerjinin
sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.
3.Seviye bakım kapsamında 2.Seviye bakım ile fayda sağlanamayacak ekonomik
ömrünü doldurmuş ve değiştirilmesi gereken envanterin değiştirilerek, şebekedeki spesifik
noktaların yenilenerek şebekenin sağlıklı çalışması planlanmaktadır.
Bu kapsamda Çorum ilinde 2022 yılı içerisinde;
784 adet 1.seviye Trafo, DM Bakımı
1360 adet 2.seviye Trafo, DM Bakımı
6231 km 1.seviye HAT Bakımı
2840 Km 2.seviye HAT bakımı,
3.seviye bakım kapsamında ise yaklaşık 47,5 milyon TL yatırım yapılarak
şebekelerimizde kısmi yenileme yapılması planlanmaktadır. 15 adet Trafo Binamızın ise
tadilat yaptırılması planlanmaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU
Abdullah TİRYAKİ
Ahmet DEVREZ
Hacı BOLAT
Komisyon Başkanı
Komisyon Başkan V.
Üye
Özcan ÇETİN
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye
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-RAPOR(Gençlik ve Spor Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 114 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Komisyonuna
havale edilen, İlimizde İlçelerimizde Köylerimizde Eğitim öğretime ara verilerek
öğrencilerimiz yaz tatiline girmektedirler. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün öğrencilerimiz
için yaz tatilinde spor yapmaları için bir spor etkinlik projesi var mı? Gençlik ve Spor
Müdürlüğümüzün öğrenciler arası futbol voleybol ve diğer etkinliklerle ilgili müsabakalar
yapılıyor mu? Öğrencilerimizin yaz tatili boyunca spor yaptıkları spor tesislerinde sürekli
yararlanma imkanları oluyor mu? Öğrencilerimizin spor tesislerinde karşılaştıkları sorunlar
var mı? Yaz tatilin boyunda bu yıl hangi spor dalında yarışmalar düzenlenecektir? Yarışmalar
hangi düzeyde olacaktır? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla
toplandı.
Gençlik ve Spor Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği
bilgilere göre; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
İl Müdürlüğümüz bünyesinde GSB Spor Okulları ve GBS Engelsiz Spor Okulları yaz
kurslarımız 05- 18 yaş aralığını kapsamaktadır.
GSB Yaz spor okulu çalışmalarımız 01 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında
yapılmakta olup, çalışmalarımızda Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bocce, Güreş,
Jimnastik, Curling, Dart, Hokey, Futbol, Judo, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, İzcilik, İşitme
Engelliler, Bedensel Engelliler, Görme Engelliler, Özel Sporcular, Karate, Kick Boks, Masa
Tenisi, Muay Thai, Oryantiring, Okçuluk, Tenis, Taekwando Yüzme, Voleybol ve Wushu
branşlarında sözleşmeli ve fahri antrenörlerimiz nezaretinde kurslarımız açılmaktadır.
Söz konusu kurslarımız talepler doğrultusunda ilçelerimizde de açılmaktadır. Faaliyet
gösterdiğimiz branşlarda turnuvalar düzenlenmektedir.
İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Erdoğan KÖROĞLU
Komisyon Başkanı

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Engin DEMİR
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye
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Osman GÜNAY
Üye

RAPOR
(Turizm Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 111 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna
havale edilen, İlimiz ilçelerimiz köylerimizin tanıtımına katkı sağlayan mutfak lezzetleri
bulunmaktadır. Yemek tanıtımları konusunda ilimiz genelinde bir koordinasyon yapılıyor
mu? Bu güne kadar yemek lezzetlerimiz konusunda nasıl bir çalışma yapılmıştır? Yapılan
çalışmalarda tescillenen yemeklerimiz nelerdir? Yerel mutfağımızın turizme katkısı var mı?
Turistler için yerel mutfağımızdan tattırılacak yerlerimiz var mı? Yöresel damak tadı ve
yemek çeşitlerimizi zenginliklerini tatmak tanıtmak amacıyla Bayat ilçemizin yöresel yemek
çeşitleri ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
ÇORUM MUTFAĞI
1. İlimiz tanıtımına katkı sağlayan mutfak lezzetleriÇatalaşı Çorbası, Helle Aşı, Kıtırlı
Düğün Çorbası, Gedik köftesi, Osmancık Irgat Böreği, Kaz Dolması, İskilip Ramazan
Keşkeği, Tepsi (Kirli Saç), Kuru Mantı, Masaf Mantısı, Tandır Kebabı, Omaç,
Pancarlı (Kapalı Ispanaklı Pide), Kargı Sırık Kebabı, İskilip Dolması, İçli Pilav,
Madımak, Söbelek Dolması, Su kabağı, Yırtma Aşı, Çiğdem Aşı, Mimbar, Hamur
Köftesi, Arabaşı, Malak, Hasıda, Kara Çuval helvası, Has Baklava, Leblebili
Kurabiye, Şekerleme, Nar Ekşili Kuzu Budu, Parzaki, Minda Lal, Meşa, İskilip Çileği,
Kapari, Oğuzlar Cevizi, İskilip Elması, Kargı Tulum peyniri, Çorum Leblebisi, İskilip
Turşusu, Osmancık ve Kargı pirinci olarak yer alır.
2. Çorum’a ait coğrafi işareti bulunan tescilli ürünler; Kargı Tulum Peyniri, Oğuzlar
Cevizi, Çorum Kuru Mantısı,Çorum Leblebisi,İskilip Dolması, İskilip Ramazan
Keşkeği, İskilip Turşusu olup Alaca Mor Soğanı, Kışlacık Pırasası ve İskilip Çileğinin
tescil değerlendirme süreci devam etmektedir.
3. Yerel mutfağın Turizme etkisi gastronomi kavramıyla birlikte yöresel yiyecek ve
içeceklere yönelik ilgi de artmış bu ilginin bir sonucu olarak mutfağıyla ün yapmış
bölgelere seyahatler düzenlenerek yeni destinasyonlar oluşturulmuştur. Sektördeki bu
talep ve gelişim yeni bir turizm çeşidi olan ve son yıllarda adından sıkça bahsettiren
gastronomi turizminin doğuşunu sağlamıştır. Mutfak, bir ilin kültürünü yansıtan en
önemli kültürel miraslardan biridir ve pek çok destinasyon için önemli bir çekicilik
olarak algılanmaktadır. Yöresel gastronomi sunumları ile turistlerin özellikle "farklı ev
sahibi kültürler hakkında bilgi sahibi olma", "otantik ve değişik tecrübeler yaşama" ve
"değişik yiyecekler tatma" şeklindeki beklentileri tatmin edilmektedir. Günümüzde
gastronomi kültürü nedeniyle ziyaret edilen ve marka haline gelmiş ülkeler ve şehirler
yer almaktadır.
4. İlimizde Çorum ve Hitit mutfağının ön plana çıkarılması için kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları;
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Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu:Türkiye'de bir ilk olarak doğa, tarih ve
mutfak kültürünü buluşturan bir eko turizm çalışması ile saklı kalmış güzellikleri ortaya
çıkaran, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yaşatmayı hedefleyen ve Çorum'un aslında bir
lezzet durağı olduğu iddiasını ortaya koyulmuştur. 190 kilometre boyunca işaretlenen rotalar
ile ilimizde doğaya dayalı alternatif turizm çeşitliliğinin gelişimine önemli katkı
sağlanmıştır. "Gastronomi Turları" ile yürüyüş, bisiklet, manzaralı araç yolu, kültür ve jip
safari
rotalarıyla
alternatif
programların
uygulanmasına
imkan
sağlanması
amaçlanmıştır.“Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu” çalışmalarına ilişkin
rehber kitap yayınlanmış olup, rotalarla ilgili bilgilere ve parkurların GPS koordinatlarına
http://www.gastronomiyolu.com/ adresinden ulaşılmaktadır.
Çorum Mutfağına Güzelleme: Söz konusu kitap hazırlanırken ilçelere ve köylere özgü
mutfağa giren ürünler envanter altına alınmış, öne çıkan yemekler geleneksel pişirme
yöntemleri anlatılarak gelecek nesillere aktarılmıştır.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması: Anılan yarışma için yapılan çalışmalarla
yöresel yemekler kaynağından araştırılarak kayıt altına alınırken, ülkemizin ileri gelen gurme
ve yemek ustaları Çorum’a davet edilerek projeye katkıları sağlanmıştır.
Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı:Türkiye’deki ilk mutfak kültürü
dergisi olan Metro Gastro’nun yanı sıra Türk ve dünya mutfak kültürü üzerine özel olarak
hazırlanmış çalışmalarını kitap haline getirip yayınlama hedefiyle yola çıkan Metro Kültür
Yayınları’nın ikinci kitabı Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı kitabını
hazırlayan gıda mühendisi ve arkeolog olan Dr. Ahmet Uhri, Hitit tabletlerinde bugünkü
anlamda bir reçete bulmak olası olmadığından, bir yemek tarifini anımsatan ya da içinde bir
tarif üretebilmek için kullanılabilecek malzeme adı ve benzeri bilgilerin yer aldığı tabletlerin
çözümlemelerini temel almış, biretnoarkeoloji çalışması yürüterek olası tarifleri üretilmiştir.
Hititlerden Günümüze Çorum Mutfağı Yemek Yarışması:Söz konusu yarışma bir çok
kategoride yapılmış olup amacı yöresel mutfak kültürümüzün tarihsel yolculuğunda bugünden
geleceğe nelerin kalacağını görmek, bunları kayıt altına alabilmek, yarışma sonucunda ortaya
çıkan çok sayıdaki değerli tarif ve bilginin sonraki nesillere en sağlıklı biçimde aktarılmasını
sağlamak olmuştur.
1.Çorum Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası: Türkiye’deki aşçılar ve pastacılar ile
Çorum’da meslek hayatına devam eden aşçılar ve pastacılar arasında mesleki ve sosyal
dayanışmayı artırmak, hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş
birliği yapmak ve destek olmak amacı ile yapılan yarışmalara yoğun katılım sağlanmıştır.
Çorum’da Uluslararası Kadeş, Barış, Eşitlik Ve Kardeşlik Sempozyumu Yemeği:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası
Kadeş, Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu vesilesi ile Çorum’a gelen milletvekilleri,
ülkelerin büyükelçileri, profesörlerin katılım gösterdiği akşam yemeği organizasyonu Çorum
Valiliği’nin talebi üzerine Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından organize edilmiştir.
Karışık Ot Çorbası, Kargı Aş Peyniri, Narlı Kuzu, Bulgur Pilavı ve Pekmezli Meyve Pelte
gibi misafirlerden tam not alan yöresel yemeklerin sunumunun yapılmıştır.
Basında Çorum Mutfağı: İlimize ait yöresel lezzetler yerel ve ulusal basında sık sık konu
edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı fuarlar, yarışma, sempozyum, seminer gibi özel
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programların yanı sıra yemek programlarında da Çorum’a özgü ürünler ön plana
çıkarılmaktadır.
İlimize gelen yabancı turistlerin özellikle geçmişi, bir hikayesi ve geleneği olan yöresel
lezzetlere ilgi gösterdiği tespit edilmiştir.
DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ
Veli Paşa Hanında Türk Mutfağı Atölyesi Kurulması:2021 yılında restore edilerek turizme
kazandırılan Osmanlı dönemine ait 157 yıllık Velipaşa Hanı’nda;yöresel yemeklerimizin
ikram edileceği büyük bir restoran, Meşhur Çorum leblebisini geleneksel yöntemlerle
üretecek bir iş yeri ile Çorum su böreği, baklavası, mantı gibi yöresel ürünlerin satışının
yapılacağı bir iş yeri de bulunması için çalışmalar devam ettirilmektedir.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi Alanında Başvuru: Hatay, Gaziantep ve
Afyon’un bulunduğuprograma Çorum’un da dahil edilebilmesi için gerekli çalışmalar
yürütülmekte olup önümüzdeki dönemlerde adaylık sürecine ilişkin Afyon İlinin ziyaret
edilmesi planlanmaktadır.
Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi-Kadın Kooperatifleri: Valiliğimiz ve
S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hazırlanan, İl
Müdürlüğümüz tarafından desteklenen «Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi” 2.4
Milyon TL’lik projesi ile 7 kadın kooperatifinin pazarlama süreçleri, tek çatı altında organize
edilerek
kadın
üretiminin
ve
girişiminin
güçlendirildiği
bir
model
oluşturulmuştur.Müdürlüğümüzce ilimizde bulunan 7 kadın kooperatifinde üretilen yöresel
ürünlerin sunumu ve pazarlanabilmesi için, HEM’ler ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile
görüşmeler yapılmış olup il merkezinde belirlenecek yerlerde hediyelik eşya satış üniteleri
oluşturulması için yerel yönetimlerle çalışmalara devam edilmektedir.
Kadın kooperatiflerine Valiliğimizce de destek verilmek üzere kurulan Hitit Güneşi Kadın
Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi web sitesi www.hititgunesim.com üzerinden
yurtdışına satış yapılması planlanmış, bu çerçevede 12 ülkeyle anlaşma sağlanmış, kadın
üreticilere e-ticaret eğitimi verilmiş, İl Müdürlüğümüzce de el sanatlarının turizm için önemi
kalite, nitelik ve doğru pazarlama konularında katılımcılara bilgi verilmiştir.
İlimizdeki kadın kooperatiflerinin ürün yelpazesini zenginleştirmek ve geliştirmek için
Giresun ve Merzifon’da bulunan kadın kooperatifleri ile atölyeler ziyaret edilerek incelenmiş,
ildeki el sanatları, yöresel gıda üretimi ve bu ürünlerin pazarlanması için bir yol haritası
çıkarılması çalışmaları devam etmektedir.
Türk Mutfağı Haftası 21-27 Mayıs 2022:Bu yıl ilk kez kutlanan hafta kapsamında, “Asırlık
Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı doğrultusunda, İlimizde Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar
Federasyonu Çorum temsilciliği ile birlikte Meşhur Çorum Leblebisini ve kullanım alanlarını
tanıtmanın yanı sıra UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi Alanında adaylık
sürecinde altyapı oluşturulması amacıyla, kitapta da yer verilen “Leblebi Helvası” yapımı ile
500 kişilik “Leblebi Helvası” ikramından oluşan bir etkinlik yapılmıştır. Etkinlik kapsamında,
tanıtıcı materyaller hazırlanmış, civarda bulunan esnafa ve Tanyeri İlkokulu öğrencilerine
helva ikram edilmiş, hafta ve Çorum mutfağıyla ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca,
Hitit Üniversitesi işbirliğinde “Gençler Ustaların İzinde/Müzikli Hikayelerimiz 27 Mayıs
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2022” adlı müzik şöleni gerçekleştirilmiş, davetli ve katılımcılara Çorum Mutfağından
yöresel lezzetler ikram edilmiştir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

TURİZM KOMİSYONU

Gürbüz ÖZEL
Komisyon Başkanı

İsmail KEŞLİKTEPE
Komisyon Başkan V.

Yıldız BEK
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye
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Ekrem YILDIRIM
Üye

-RAPOR(Çevre ve Sağlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 115 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde Köylerimizde Çölyak hastalığı var mı?
Çölyak hastalığının sebepleri nelerdir? Çölyak tedavisi mümkün mü? İlimizde Çölyak tanısı
kapsamında yapılan tedaviler ne gibi sonuç vermekte? Çölyak hastalığının insan üzerinde ne
gibi etkiler yaratmaktadır? Çölyak hastalığı en çok hangi yaş oranlarında görülmektedir?
Çölyak hastalığının bulaşıcılığı var mı? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği
bilgilere göre; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,

ÇÖLYAK HASTALIĞI (GLUTEN ENTEROPATİSİ)
Çölyak hastalığı (ya da GlutenEnteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi
sağlayan villus [tüysü oluşumlar] denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da
yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan
bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların
içerisinde bulunan gluten isimli bir protein neden olmaktadır.
Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Ailevi kalıtım söz konusudur. Hastalık
yaşamının her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Çölyak hastalığının literatürde;
çocukluk, ergenlik, orta yaş ve yaşlılıkta ortaya çıktığı görülmüştür. Ancak çocukluk
çağında görülme sıklığı daha yüksektir.
Çölyak hastalığı, vücutta immunolojik cevabı tetikleyen çevresel (gluten tüketimi) ve
genetik faktörlerin birlikte rol oynaması sonucunda ortaya çıkar. Çölyak hastalığın oluşması
için hem genetik yatkınlık hem de çevresel faktör olan glutenli gıdalar tüketmekle kendini
gösterir.
ÇÖLYAK BELİRTİLERİ, TANISI VE KOMPLİKASYONLARI
Hastalık bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermez veya çok hafif seyredebilir ve kişi çölyaklı
bir hasta olduğunu uzun süre fark etmeyebilir. Hastalık tipik belirtilerle başlayabileceği gibi
çok hafif belirtilerle de seyredebilir.
Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal,
huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama
ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda
hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır.
YETİŞKİNLERDE GÖRÜLEN BELİRTİLER ŞUNLARDIR:




Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik
Yaşa göre kilo azlığı
Kas zayıflığı
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Kansızlık
Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması
İshal
Kusma
Bezginlik
Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları
Büyüme geriliği
Ağız içinde oluşan aftlar
İştahsızlık, gaz şikayetleri
Eklem ve kemik ağrıları
Sinirlilik
Ciltte kaşıntılı döküntüler

Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan
biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Örneğin
erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilmemiş laktoz alerjisi gibi hastalıklarla benzer belirtiler
gösterdiğinden karıştırılabilir.
Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden
olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel
testler (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile
konmaktadır.
Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Çölyak hastalığı yaşam boyu süren gıda alerjisidir.
Günümüzde insanoğlunun en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilmektedir.
Çölyaklı bireylerin doğuştan genetik bir yatkınlığa sahip olduğu ve bunun uygun çevresel
koşullar altında hastalığa dönüştüğü kabul edilmektedir. Çölyak bulaşıcı bir hastalık
değildir
Çölyak hastalığı (ÇH) yaşam boyu süren tek gıda alerjisidir. Günümüzde insanoğlunun en
sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilmektedir. Olgular asemptomatik olabildiği
gibi, tanı gecikmesinde ölüme kadar varabilen geniş bir klinik yelpaze ile karşımıza
gelebilmektedir. Çölyak hastalığı tanı öncesi yüksek morbidite ve mortaliteye neden olurken,
tanı konulduktan sonra hastalık olmaktan çıkarak bir yaşam biçimi haline gelmektedir.
Görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte olup Türkiye’de 250 bin ile 750
bin arasında çölyak hastası tahmin edilmekte iken ancak yüzde 10’nuna tanı konulduğu
dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta beklenmektedir. Toplumda tanı
almamış hastalar buz dağının görünmeyen kısmıdır.
Çorum il merkezi, ilçeler ve köylerde de çölyak tanısı almış bireyler mevcuttur. Yaklaşık
700 kişi olduğu tahmin edilmekle beraber kesin sayıya ulaşabileceğimiz bir sistem olmadığı
için net bir sayı verilememektedir.
Çölyak Hastalığı ICD kod sisteminde diğer sindirim sistemi hastalıklarında yer
almaktadır. 2003 hastalık yükü çalışmasında da bu başlık altında tanımlanmış olup ayrıca
çalışılmamıştır.
ÇÖLYAK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahılları ve
bunlardan üretilen besinlerde bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir.
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TEDAVİ EDİLEMEZSE ÇÖLYAK HASTALIĞININ KISA VE UZUN VADEDEKİ
RİSKLERİ NELERDİR?












Malabsorbsiyon
Büyüme geriliği
Hipokrommikrositer anemi
Megoblastik anemi
Kalsiyum ve K vitamini eksikliği
Otoimmün hastalıkların prevelansında artış
Osteoporoz
Kısırlık, düşük
Depresyon
Lenfoma
Kalın ve ince bağırsak kanserleri

Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan
glutenden uzak sıkı bir diyettir.
Çölyak hastaları, buğday, arpa, çavdar, yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca marketlerde
satılan hazır gıdaların içeriklerine dikkat etmelidirler. Mutlaka gluten içermeyen gıdalar tüketmeliler.
Doğal glutensizlerin dışında glutensiz olarak tanımlanan bir gıda tam anlamı ile glutensiz değildir.
Diğer bir deyişle sıfır glutenli bir yaşam olanaksızdır. WHO (World HealthOrganization-Dünya Sağlık
Örgütü) ve FAO (FoodandAgricultureOrganization- Amerikan Gıda ve Tarım Örgütü) 1998’de
kilogramında 200 mg dan daha az gluten içeren gıdaları glutensiz gıda olarak ilan etmiştir. Ancak
2007 yılında bu sınır 20 miligrama çekildi. Günümüzde de kilogramında 20 mg’dan daha fazla
gluten içermeyen gıdalar glutensiz gıda olarak kabul edilmektedir. Ülkemizdeki glutensiz ürün
tebliğ uygulamalarda da 2007 yılında kabul edilen değer kullanılmaktadır.
ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GÜVENLİ YİYECEKLER:










Tüm sebzeler,
Tüm meyveler,
Tüm bakliyatlar,
Tüm katkısız katı ve sıvı yağlar,
Yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, zeytin,
Et, balık, tavuk, (Bu ürünler katkılı olmadıkları gibi daha önce unla kızartılmış bir yağda
kızartılıp işleme tabi tutulmamalıdır.)
Una batırılmamış konserve çeşitleri,
Mısır, pirinç, patatesin hem kendileri hem de unları besin hazırlamada kullanılabilir. Ayrıca
kestane unu, nohut unu, soya unu, üzüm çekirdeği unu da kullanılabilir.
Evde çekilmiş güvenli baharatlar.

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA DİYET TEDAVİSİNDE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN
BESİNLER:








Buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü ürün. (un, bulgur, bulgur pilavı, irmik,
makarna, şehriye, kuskus, ekmek, kek, pasta, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, gofret, simit,
kraker, dondurma külahı, unlu tatlılar, gluten içeren hazır salça, ketçap, un ilave edilen
çorbalar, soslar, tarhana, yarma gibi).
Galeta ununa, una batırılarak kızartılmış tavuk balık gibi et ürünleri.
Malt kullanılan içecekler, bira votka cin v.b.
Guten içeren hazır çorbalar, köfte, pane harçları gibi hazır çeşniler.
Sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma gibi gıdaların bazılarında gluten
bulunabilmektedir. Bunlar yenilmeden önce muhakkak ürün hakkında bilgi edinilmelidir.
Tuzlu, soslu kuruyemişler, glutenle yapıştırıldığı için yasaktır. Ancak bunların glutenle işlem
görmemiş hali, gluten içermeyen kuruyemişler serbesttir.
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GLUTENSİZ DİYETTE AYRICA NELERE DİKKAT EDİLİR?







Doğal gıdalara önem verilmeli. (süt-et-balık-yumurta-sebze-kurubaklagil-pirinç-mısır-patates)
Okul ve dışarıda yemek yerken dikkatli seçimler yapılmalı.
Buğday unu karışık mısır unu, pirinç ununa dikkat edilmeli.
Etiketsiz gıda tüketiminde çok dikkatli olunmalı.
İlaçlar, kozmetik ürünleri, şampuan, kremler vb. gluten içerikleri yönünden dikkatli
kullanılmalı.
Pişirme ve hazırlık aşamasında güvenli gıdaların glutenli gıdalarla bulaş olmamasına dikkat
edilmeli.

Çölyak hastaları tanı alıp tedavilerine yani glutensiz diyete başladıklarında haraplanmış olan ince
bağırsak yapısında düzelmeler meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak şikayetlerinde azalmalar
görülür. Ancak kişi bu düzelmelerden sonra diyetten taviz verip tekrar glutenli ürünler tüketmeye
başlarsa aynı sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle çölyak tedavisi ömür boyu taviz verilmeden
yapılan sıkı bir glutensiz diyettir. Yani glutensiz beslenme artık çölyaklı birey için tedaviden ziyade
bir yaşam şeklidir.
TEDAVİ İÇİN BAŞVURULACAK MERKEZLER:
- Üniversite Hastaneleri Endokrinoloji, Gastroentroloji ve Metabolizma anabilim dalları
ÇÖLYAK VE YASAL DÜZENLEMELER
Çölyak hastalığında;gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin
bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince 3 yıl
süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve
özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret
vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir
aylık;
*0-5 yaş için 98,43 TL,
*5-15 yaş için 150 TL,
*15 yaş üstü için 135,93 TL, tutar ödenir şeklindedir.

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Kemal ÖZÖNAL
Başkan

Erdoğan KÖROĞLU
Başkan V.

Engin DEMİR
Üye

Osman GÜNAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye
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-RAPOR(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 112 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde köylerimizde devam etmekte
olan eğitim öğretim için seferber olduğumuz geleceğimiz olan çocuklarımız için matematik
derslerini daha iyi sevdirebilmek için daha başarılı olmaları için eğitim öğretim için neler
yapılabilir? Nasıl destek olunabilir? Çocuklarımızın başarılı olmaları için neler yapmaktayız?
Matematik dersleri için eğitim öğretime ek olarak seminer ve kaynak temin ediliyor mu?
Matematik dersleri için özel bir çaba harcanmakta mı? İlimiz bünyesinde son beş yıl içersin
de Matematik yarışması düzenlendi mi? Yarışmada derece yapan öğrencimiz var mı?
İlköğretim Ortaöğretim Liseler arası matematikle ilgili bir proje çalışması var mı? Bu güne
kadar yapılan veya kabul edilen proje var mı? Varsa proje uygulanmış mı? Konu ile ilgili
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar
sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
-Öğrencilerimize Matematik derslerini daha iyi sevdirebilmek ve daha başarılı
olmaları için okullarımızca her seviyede destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü için “Matematik Seferberliği” başlatmıştır. Bu kapsamda
matematik dersini sevdirmek ve başarı oranının artırmak için(öğretmenler-okullar) tarafından
“Küp Ustası Oyunu” projesi oluşturularak Bakanlık İzni alınmış ve okullarımızda tanıtımı
yapılacaktır.
-Öğrencilerin matematik ders düzeylerini ölçmek amacıyla deneme sınavları ve sınav
analizleri yapılıp yetersiz görülen öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır.
Öğrencilere başarı seviyelerine göre ek performans görevlendirmesi yapılmıştır.
-Matematik dersleri için eğitim öğretime ek olarak seminer ve kaynak temin edilmiştir.
Kaynaştırma öğrencilerinin durumları ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) toplantılarında
değerlendirilmiş ve sınıflar bazında BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) toplantısı
yapılmıştır. Öğrenci veli görüşmeleri yapılmaktadır.
-DYK kurslarında yapılan sınav analizlerini ve öğrenci başarı durumlarını velilerle
paylaşabilmek için öğrenci haberleşme grupları kurulup öğrencilerin genel durum
değerlendirmeleri anlık yapılmıştır. Kaynaştırma öğrencilerine performans düzeylerine göre
pekiştirmek amacıyla bireysel eğitim çalışmaları kapsamında performans ödevlendirmeleri
yapılmıştır.
-Matematik öğretmenlerince her öğrenciye bireysel çalışma planı hazırlanmış ve plan
doğrultusunda çalışmaları kontrol edilmiştir.
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-Öğrencilerimize
Milli
Eğitim
Bakanlığımızın
hazırladığı
http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ (yardımcı kaynaklar meb sitesi) hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.

-12. sınıf öğrencilerine eba akademik destek https://akademikdestek.eba.gov.tr
hakkında bilgilendirmeler yapılarak kullanmaları önerilmiştir.
-Öğrencilerimize https://www.eba.gov.tr/ den matematikle ilgili testler, anlatım
videoları ve animasyonlar paylaşılarak ödev ve görevlendirmeler yapılmaktadır.
-Geometrik şekillerin somut olarak anlaşılabilmesi için sınıflarda geometri cisimler
üzerinde konular anlatıldı. İlkokul 3. ve 4.sınıfta olup dört işlem becerisi kazanamayan
öğrencilere İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) uygulanmaktadır.
-Temel işlem becerileri günlük hayata uygun olarak somutlaştırılıp anlatılmıştır.
-Problemler günlük yaşam becerileri ile ilişkilendirilmiştir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Abdurrahman KARAGÖZ
Komisyon Başkanı

Mehmet TURHAN
Komisyon Başkan V.

Yıldız BEK
Üye

Ünal NALÇACI
Üye

Sadık AŞIK
Üye
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-RAPOR(Aile ve Engelliler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 113 nolu kararı ile Aile ve Engelliler
Komisyonuna havale edilen, Şiddet İzleme ve Önlem Merkezleri (Şönim) nedir? Faaliyetleri
nelerdir? Hangi illerde bulunmaktadır? Amacı kapsamı nedir? Kadınların ve çocukların
şiddete karşı korunmaları nasıl sağlanmaktadır? Şiddete ve korunmalarına karşı yürütülen
çalışmalar nelerdir ve nasıl yapılmaktadır? Şönim’in hangi kurum bünyesinde hizmet
vermektedir? Şönim’in bulunmadığı yerlerde bu görev hangi kurumlar tarafından
yürütülmektedir? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği
bilgilere göre;
ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA BİLGİ
NOTU
1. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) nedir? Amacı, kapsamı nedir?

Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına
yönelik olarak, şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin
başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları
konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren, izleme çalışmalarını yedi gün yirmi
dört saat esası ile yürüten merkezlerdir.
2. Faaliyetleri nedir?

Tedbirlerin Alınması, İzlenmes,i Değiştirilmesi veya Kaldırılması: 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli işlemler
Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Şiddet mağduru hakkında önleyici ve koruyucu tedbir
kararları (evden uzaklaştırma, yüksek can güvenliği riski bulunan şiddet mağduru hakkında
gizlilik kararı ve işyeri değişikliği kararının talep edilmesi, şiddet uygulayan hakkında
elektronik kelepçe kararın alınması, şiddet uygulayana öfke kontrol seminerlerin verilmesi
vb.) Müdürlüğümüz tarafından adli merciden talep edilmektedir.
Eğitim ve Farkında/ık Çalışmaları: Şiddetin önlenmesine ilişkin toplumsal
bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılmaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerine
(kamu personeli, kolluk görevlileri, muhtarlar, öğrenciler, bedelli askerler ve vatandaşlar)
kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri
düzenlenmektedir.
Kadın Konukevi Başvuruların Alınması ve Yönlendirme: Konukevleri fiziksel,
duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten
korunması, psiko sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu
dönemde varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle geçici süreyle
kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kadın konukevine kabul hizmeti kolluk
kuvvetleri aracılığıyla veya doğrudan Müdürlüğümüze yapılan başvuralar neticesinde
tarafımızca yerine getirilmektedir.
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Rehberlik, Yönlendirme ve Mesleki Danışmanlık: Şiddet mağduru ve
beraberindeki çocuklar ile görüşme yapılması, raporların hazırlanması, uygun görülen
hizmetlerin sunumu ile sorunun çözümüne ilişkin rehberlik hizmetlerinin ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi
Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Psiko-sosyal destek hizmeti: Şiddet mağdurlarına Müdürlüğümüz tarafından psikososyal destek hizmeti verilmektedir.
Hukuki destek hizmeti: Şiddet mağduruna ve beraberindeki çocuklarına Kanun
kapsamında gerekli hukuki desteğin sağlanması veya baroların ilgili birimlerine
yönlendirme yapılması ile müdahil olunan davaların takibi sağlanmaktadır.
Ekonomik destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuğun ekonomik
olarak güçlendirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin
yapılması ve takibi ile istihdam edilmesi konusunda desteklenmesi ve beraberindeki
çocuklarına kreş hizmeti sunulması sağlanmaktadır.
3.Hangi illerde bulunmaktadır?
ŞÖNİM'ler 81 ilin tamamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından 7 büyük şehre ikinci ŞÖNİM'lerin açılması planlanmaktadır.
4.Kadınların ve çocukların şiddete karşı korunmaları nasıl sağlanmaktadır?
Şiddete ve korunmalarına karşı yürütülen çalışmalar nelerdir ve nasıl
yapılmaktadır?
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında koruyucu/önleyici tedbir kararları alınarak, kadın konukevine yönlendirme
yapılarak ve şiddet mağdurunun başka bir ilde kendisine bağımsız bir yaşam kurması
amacıyla yönlendirme yapılarak şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların korumaları
sağlanır.
5. ŞÖNİM hangi kurum bünyesinde hizmet vermektedir?
ŞÖNİM'ler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne bağlıdır.
6. ŞÖNİM'in

bulunmadığı yerlerde bu görev hangi kurumlar
tarafından yürütülmektedir?

81 ilin tamamından ŞÖNİM bulunmaktadır. İlimizde ŞÖNİM' eve kadın konukevine
başvuruda bulunacak müracaatçıların ŞÖNİM'e ulaşması kolluk kuvvetleri aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. İlçelerde tedbir kararları mahkemeler ve kolluk kuvvetlerinden de
talep edilmektedir. Ayrıca İskilip, Osmancık, Alaca, Sungurlu ilçelerinde bulunan Sosyal
Hizmet Merkezleri aracılığıyla da başvurular alınmaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
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AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkanı

Ahmet TUNA

Duran BIYIK

Komisyon Başkan V.

Üye

İlhami TÜRKSAL
Üye

Doğan UÇAR
Üye
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-RAPOR(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/06/2022 tarih ve 120 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler
Komisyonuna havale edilen, Hukukta arabuluculuk ne demektir? Arabulucu kimlerden oluşur,
nasıl olunur? Arabuluculuk, topluma insanlara İnsan hakları açısından faydaları nelerdir?
Toplumsal olarak arabuluculuğu herkes tarafından bilinmekte mi? Kimler Arabuluculuk
yapabilir? Arabulucu olma şartları nedir? Arabuluculuktan nasıl ve kimler yararlana
bilmektedir? İnsan hakları arabuluculuk sonrası itiraz edilebilen sonuçlar var mı? Varsa
sebepleri nelerdir? Konu ile ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu
üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle
seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan
önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Arabulucu; hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az 5 yıllık deneyime sahip olan,
arabuluculuk, iletişim ve görüşme teknikleri konularında uzmanlık eğitimi almış kişidir
(Arabuluculuk Kanunu md. 20)
Arabulucular, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra arabuluculuk faaliyeti ile ile
ilgili temel bilgiler, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, davranış
psikolojisi vb. gibi teorik ve pratik bilgileri içeren bir mesleki eğitim alırlar. Mesleki
eğitimden sonra yapılan arabuluculuk sınavı ile mesleki yeterlilik ölçülür.
Arabuluculuk bürosu kendisine gelen başvuru üzerine uyuşmazlığı çözmek için bir
arabulcu görevlendirir. Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını
kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı
yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu
durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya
teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili
büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro
tarafından taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden
görevlendirilir. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta
içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili
büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, yeniden arabulucu görevlendirir.
Arabulucu, arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular arasında tarafların özgür
iradesiyle seçilir. Taraflar hangi arabulucu ile çalışmak istiyorlarsa, o arabulucu ile
çalışabilirler.
Arabulucu, arabuluculuk sürecine katılan herkese tarafsız ve eşit davranmak
zorundadır. Arabulucu, tarafsızlığı hakkında şüphe doğuracak işlem, tutum ve davranışlarda
bulunamaz (6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu md.8).
Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti başlar başlamaz, tarafları arabuluculuğun ne anlama
geldiği, temel ilkeleri, sürecin nasıl yürütüleceği ve sonuçları hakkında bilgilendirmekle
yükümlüdür (Arabuluculuk Kanunu md.11).
Arabulucu tarafların her biriyle ayrı ayrı görüşebileceği gibi her iki tarafla birlikte de
görüşebilir. Önemli olan tarafların hak ve menfaatlerinin dengelenmesi, uyuşmazlığın
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çözülmesi için en uygun metodla hakemlik yapılmasıdır. Taraflar, bu görüşmelere avukatları
ile birlikte de katılabilirler (Arabuluculuk Yönetmeliği md.11/1).

Mahkemeler tarafından kullanılması gereken yargısal bir yetkinin kullanımı şeklindeki
işlemler arabulucu tarafından yapılamaz (Arabuluculuk Kanunu md.15). Örneğin, tanık
dinleme, keşif yapma, bilirkişi raporu alma gibi işlemler ancak mahkemeler tarafından yerine
getirilebilir, arabulucunun bu işlemleri yapma yetkisi yoktur.
Arabulucu görevini bizzat kendisi yerine getirmek zorundadır. Arabulucu bu görevini
kısmen dahi olsa bir başkasına devredemez, arabuluculuk görevinin başkası tarafından yerine
getirilmesini . Arabulucu, tarafsızlığından şüpheye düşülmesine neden olabilecek durumların
varlığı hallerinde tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Örneğin; arabulucu ile uyuşmazlık
konusu iş arasında sosyal bir ilişki olması, taraflardan birini tanıması vs. gibi sayısız sebeple
tarafsızlık konusunda şüphe doğabilir. Arabulucunun bilgilendirmesine rağmen taraflar,
arabulucunun görevine devam etmesini birlikte talep isterlerse, arabulucu görevine devam
edebilir (Arabuluculuk Yönetmeliği md.12).
Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlık ile ilgili olarak açılan davada, daha
sonra, bilirkişilik veya avukatlık yapamaz.
Arabuluculuk sürecin tarafların özgür iradesiyle başlayan bir süreçtir. Taraflar,
arabulucuya başvurmak veya başvurduktan sonra süreci devam ettirip ettirmemek konusunda
tamamen özgürdür. Taraflar, hiçbir şekilde bu sürece katılmaya zorlanamayacağı gibi
uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten her aşamada vazgeçebilirler. Taraflar, gerek
arabulucuya başvururken gerekse süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Taraflardan biri
arabuluculuk sürecinin dışında bırakılamayacağı gibi söz hakkı da diğerine göre kısıtlanamaz
(Arabuluculuk Kanunu md.5).
Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya
arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu
tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca
imzalanır. Belge taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi
belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır (Arabuluculuk Kanunu m.17/2).
Arabuluculuk neticesinde taraflar uyuşmazlığın çözümü noktasında bir anlaşmaya
varmışsa, arabulucu tarafından bu anlaşmanın tüm unsurları yazılı hale getirilir. Arabuluculuk
yasası, tarafların üzerinde uzlaştığı konuların yer aldığı belgeyi “anlaşma belgesi” olarak tarif
etmektedir. Arabulucu tarafından düzenlenen anlaşma belgesi, taraflar ve arabulucu tarafından
imzalanarak hukuki değer kazanır (6325 sayılı Arabuluculuk Yasası md. 18).
Sonuç itibariyle ; hukukta arabuluculuk Müessesesi’nin düzenleme alanı bulmuş
olması, hem insan hakları açısından hem de hukukta yargısal sürecin daha iyi işleyebilmesi
açısından önem ahzetmektedir.Bunun nedeni ise , arabuluculuk sisteminde arabuluculuk
müessesine başvuran aslında dava açacakken zorunlu olarak dava açmanın ön şartı olan söz
konusu bu başvuruyu yerine getiren tarafın başvurusunu oluşturan söz konusu alacak, henüz
yargı aşamasına gelmeden anlaşma sağlanarak sonuçlandırılarak usul ekonomisi açısından
kamu idaresi adına ekonomik açıdan hukuki yarar sağlanmış olmakta, hem de
değerlendirilecek zaman açısından yani usul açısından kamu idaresi adına hukuki yarar
sağlamakta , hem de sayın mahkemelerimizin iş gücünü azalmaktadır.Ayrıca, arabuluculuk
müessesesi mevcudiyet bulunca iş istihdamı sağlanmıştır.
Son olarak; taraflar uzlaşırlarsa uzlaşma konusu tutanağa geçirilir, bu doğrultuda işlem
yapılır. Ancak uzlaşma sağlanamadığı takdirde, son görüşme tutanağının üzerinden geçen iki
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haftalık bir süre içinde uzlaşma başvurusunda bulunan taraf iki hafta içerisinde dava
açabilme hakkına sahip olmaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederim.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU
Ahmet DEVREZ
Komisyon Başkanı

Hacı BOLAT
Komisyon Başkan V.

Özcan ÇETİN
Üye

Abdullah TİRYAKİ
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye
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-RAPOR(Plan ve Bütçe Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 07/06/2022 tarih ve 128 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaremiz bünyesi ve köylerimizin hizmetlerinde
kullanılan araç gereç olarak binek panelvan minibüs otobüs iş makinaları mevcuttur. Bu
araçların bakım onarımı işinin birçoğu il özel idaremiz kademe bölümünde yapılmaktadır. Bu
araçların motor mekanik lastik ve tüm arızadan çıkan parçaların biriktirilip geri dönüşüm
sağlanıyor mu? Bu parçaların satışı yapılıyor mu? Satışı yapılıyorsa nasıl yapılmakta ve özel
idaremize katkısı var mı? Bu çıkan işe yaramayan tüm tamir sonrasındaki biriken parçalardan
gelir sağlanabilmekte midir? Bunların satışları nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır? Satış sonrası
gelir olarak özel idaremizin bütçesine katkısı var mı? Varsa son bir iki yılda ne kadar gelir
elde edilmiştir? Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Çorum İl Özel İdaresi
olarak tüm iş makinesi, binek, panelvan, minibüs, otobüslerin tüm bakımları kurumumuz
atölyesinde kendi çalışanlarımız ile kurumumuzun teknik ve donanım olarak yeterli olan
ekipmanımızla yapılmaktadır.
Arıza yapan parçaların onarımla kullanılamayacak durumda olanlar ve İl Özel İdaresi
diğer müdürlüklerinden çıkan tüm hurda ve dönüşüm niteliğinde olan malzemelerin teslimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülmektedir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08/11/2017 tarih ve E46620203-000-22993 sayılı yazıları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Mahalli İdarelerin ve
Askeri Birliklerin sahip olduğu hurda nitelikli malzemelerini ve ihtiyaç fazlası malzemelerini;
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her altı ayda bir belirlenen fiyat
üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satış
suretiyle devretmek zorunda olduğuna dair yazı ekinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünün 23/10/2017 tarih ve 33518537-120.03-E-160846 sayılı
yazıları kurumumuza bildirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları ile idaremizden
çıkan her türlü hurda niteliğinde olan araç, lastik ve geri dönüşümü olan malzemeleri Makine
Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim edilmektedir. Herhangi bir
hariçten verilen idare para cezaları ve yaptırımlarla karşılaşmamak için gerekli teslimatlar
yapılmaktadır.
MKE’ye teslim edilen malzemelerin icmal dökümü:
2020 YILI İCMAL DÖKÜMÜ
09.04.2020
18.09.2020
27.10.2020
TOPLAM

42.320 Kg Hurda Malzeme =
117.060 Kg Hurda Araç

3.427,92 TL

= 66.312,00 TL

13.320 Kg Hurda Lastik

=

2.397,60 TL

172.700 Kg Hurda

=

72.137,52 TL
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2021 YILI İCMAL DÖKÜMÜ
16.03.2021

22.800 Kg Hurda Malzeme

=

12.925,00 TL

20.08.2021

22.120 Kg Hurda Malzeme

=

21.562,00 TL

09.12.2021

35.160 Kg Hurda Malzeme

= 32.852,80 TL

TOPLAM

80.080 Kg

Hurda

=

67.339,80 TL

2022 YILI İCMAL DÖKÜMÜ
30.05.2022

27.760 Kg

GENEL TOPLAM

Hurda Lastik

280.540 Kg

Hurda

=

8.328,00 TL

=

147.805,32 TL

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Fehmi YAĞLI
Komisyon Başkanı

Arif ÇAMİÇİ
Üye

Abdullah UYSAL
Komisyon Başkan V.

İbrahim ÇİFTÇİ
Üye

Suat ATALAY
Üye
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Dursun KAYA
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

-RAPOR(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 116 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde köylerimizde yaz aylarının başlaması ile
piknik mesire orman alanlarında etkinliklerin yapılması insanların doğada tabiattın güzel
yerlerinde vakit geçirmeleri kaçınılmazdır. İnsanların dikkatsizliği ve bazen de sorumsuzca
davranışlar sebebi ile orman yangınları çıkma ihtimali olduğundan her yıl yüzlerce hektar
ormanların yandığı görülmektedir. Orman müdürlüğümüz yangınlarla ilgili ne gibi tedbirler
almıştır? Yangınla mücadele ekipmanları yeterli mi? Su alma havuzları doluluk oranları ne
kadardır? Yangınların söndürülmesi mücadelesi tatbikatı nasıl, ne tür araç gereçlerle
çalışmalar yapılmaktadır? Yangınların söndürülmesi için çalışan personellerin eğitim almaları
gerekiyor mu? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda, Orman
İşletme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
Orman Yangınlarıyla daha etkin mücadele için yıllık eylem planı hazırlanmakta olup
hazırlanan eylem planı doğrultusunda Orman yangınlarıyla Mücadele çalışmaları
yapılmaktadır. Ayrıca her yıl yangın sezonu öncesinde Çorum ili Orman Yangınlarıyla
Mücadele Komisyonu Çorum Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanarak, orman yangınlarıyla
mücadele için yapılması gereken hususlarla ilgili yangın komisyon kararı alınmakta olup ilgili
müdürlüklere, tüm kaymakamlıklara köy muhtarlıklarına gönderilerek, yangınla
mücadelenin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmaktadır.
Çorum ilinde Çorum Orman İşletme Müdürlüğümüz, İskilip Orman İşletme
Müdürlüğü ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere 3 adet Orman İşletme
Müdürlüğü olmak üzere 3 adet orman işletme müdürlüğü bulunmaktadır. Yangın
mücadele çalışmaları kapsamında yangın sezonu öncesinde ormanlık alanlarda geçen
Enerji
Nakil
Hatlarının
altlarının
temizliğinin
yaptırılması
sağlanmaktadır.
Çıkabilecek
orman
yangınlarının
en
kısa
sürede ilgili birimlerin haberdar edilebilmesi için kullanılan 9 adet yangın gözetleme
kulesi bulunmaktadır. Orman köylerinde yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere
86 adet su tankı verilmiştir. Çorum Orman İşletme Müdürlüğümüzde 50 yangın işçisi, İskilip
Orman İşletme Müdürlüğünde 34 yangın işçisi, Kargı Oman İşletme Müdürlüğünde 49
yangın
işçisi olmak üzere toplam 133 yangın işçisi ile 25 adet İlk
Müdehale Aracı, 7 Arazöz, 2 Adet Su ikmal aracı, 2 adet dozer ile yangınla mücadele
çalışmaları
yürütülmektedir.
Her yıl yangın sezonu öncesinde yangınla mücadele
çalışmalarında görev alacak personellerin kullanacakları ekipmanları kontrol edilmekte olup
Eksikliklergiderilmekte ve yangınla mücadeleye hazır hale getirilmektedir. Yangın
söndürme çalışmalarındakullanılan su alma havuzlarının % 100 dolu olarak hazır halde
bulundurulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Yangınla mücadele için hazırlık olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele tatbik
atı, yangınla mücadele çalışmalarında görevli tüm teknik personel, yangın
işçileri ve yangın gönüllülerinin katılım ile mücadelede kullanılan ilk müdahale araçları ve
arazözler kullanılarak, yangın esnasında yapılması gereken işlemlerle ilgili eğitim verilmek
suretiyle tatbikat yapılmaktadır.
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Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görev alacak olan Teknik personellere, Or
man Genel Müdürlüğünce Antalya Uluslar arası Yangın Eğitim Merkezinde yangınla
mücadele eğitimi verilmektedir. Yangınla mücadele çalışmalarında görev alacak yangın
işçilerine, jandarma, polis ve gönüllülere gerekli eğitimler verilmektedir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

Abdullah UYSAL
Komisyon Başkanı

Dursun KAYA
Komisyon Başkan V.

Suat ATALAY
Üye

Nazım ÇETİN
Üye
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Arif ÇAMİÇİ
Üye

