-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 06/08/2021 tarih ve 133 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilen, Köylerimizde adrese dayalı kayıt sisteminde Nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ile
köylerimizdeki kapı numaralı arasında uyuşmazlık farklılık vardır? Bu nedenle köylerimizde
tebligatların geri dönmesine adres yanlışlığı adres de bulunamadı gibi posta tarafından geri
dönmektedir? İl özel idaremiz tarafından imar düzenine göre verilen kapı numaraları Nüfus
müdürlükleri ile birlikte bir çalışma yapılarak yeniden güncelleme yapılarak hatalı veya mükerrer
olabilecek numaralar varsa düzeltilebilir mi? İl özel idaremiz tarafından verilen numaralar köydeki
vatandaş tarafından numaralar nüfusa bildiriliyor mu? İl Özel İdaremiz tarafından kapı numaraları
posta tebligat yönünden köydeki yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından imar
komisyonu ile imar müdürlüğümüzün birlikte bir çalışma yaparak yeniden güncelleme yapılması ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada,
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda; Yukarıda bahsi geçen araştırma önergesinde belirtilen;
Adres kayıt sistemi İlimizde ilk defa 2006 yılında TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
hazırlanmıştır. Hazırlanan adres kayıt sistemi sözel verilerden oluşmasından dolayı adres kayıtlarında
karışıklıklar yaşanmıştır. Adreslerin konumsal doğrulaması yapılamamıştır. Ancak İçişleri
Bakanlığımızca bahse konu eksikliklerin giderilmesi amacı ile İlimizde 2020 yılı içerisinde Mekansal
Adres Kayıt Sistemi Projesine başlamış ve İlimizdeki tüm yapıların adres kayıtları konumsal ve
yapılara ait kat yükseklikleri ile bağımsız bölüm sayı verileri ile birlikte yeniden toplatılmış ve proje
2021 yılı haziran ayında tamamlanmıştır. Bu nedenle;
1- Köylerimizin adres kayıt sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Müdürlüğü verileri
ile köylerimizdeki kapı numaraları arasında yapılan sistem değişikliğinden sonra herhangi bir
farklılıklar bulunmamaktadır. Çünkü Nüfus Müdürlükleri ve İdaremiz tek sistem üzerinden
çalışmaktadır.
2- Köylerimize giden tebligatların iletilememesi gibi sorunların ortadan kalkması amacı ile
yapılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi sayesinde yapılara ait konum verilerinin toplanması ve
wep tabanlı servisler üzerinde yayınlanması hizmetleri gerçekleştirilmiş ve bu servisler bahse konu
sorunların giderilmesi amacı ile Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.
3- Eğer hatalı numarataj var ise Nüfus Müdürlükleri ile birlikte çalışma yapılarak düzeltilip
düzeltilemeyeceği konusunda yapılan incelemede İçişleri Bakanlığımızca yapılan Mekansal Adres
Kayıt Sistemi projesi 2021 yılı içerisinde yapılmış olup; sorumluluk sahamızda tespit edilen tüm
yapıların adres kayıtlarının güncelleme işlemleri yapılmıştır.
4- İdaremiz tarafından verilen numaratajların Nüfus Müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği
konusunda yapılan incelemede İdaremizce oluşturulan adres bileşenleri Nüfus Müdürlüklerinin
çalışmakta olduğu sistemle aynı olması sebebi ile ayrıca bildirim yapılmamaktadır.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı
Hacı BOLAT
Üye

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Ünal NALÇACI
Üye

Engin DEMİR
Üye

Osman GÜNAY
Üye
Yavuz AYKAÇ
Üye

-RAPOR(Plan ve Bütçe Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 132 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Bayat Belediye Başkanlığı tarafından toplanan evsel katı
atıkların da İskilip Transfer İstasyonundan, Karapürçek Düzenli Depolama ve Bertaraf
Tesisine taşınması ve söz konusu taşıma bedelinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar ton başına
41,01 TL (KDV dahil) idaremizce yerine getirilebileceği, taşıma bedelinin 2022 ve müteakip
yıllar için bir önceki yılda hesaplanan bedele TÜFE fiyat artışları kadar artış yapılarak
güncellenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İskilip, Uğurludağ ve Bayat ilçesi
köylerinden toplanan evsel katı atıklar, 3 adet çöp kamyonu ile İskilip Transfer İstasyonunda
İdaremize ait semi treylerde toplanarak Merkez Karapürçek Düzenli Depolama ve Bertaraf
tesisine getirilmektedir.
Bayat Belediye Başkanlığı tarafından toplanan evsel katı atıkların da 2 adet çöp
kamyonu ile İskilip Transfer İstasyonundan Karapürçek Düzenli Depolama ve Bertaraf
tesisine taşınması gerçekleşmektedir. Çöplerin kış aylarında haftada 2 kez, yaz aylarında
haftada 3-4 kez sıklıkla semi-treylere dökümü gerçekleşmektedir. Söz konusu taşınma
bedelinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar ton başına 41,01 TL (KDV dahil) idaremizce yerine
getirilebileceği taşıma bedelinin 2022 ve müteakip yıllar için bir önceki yılda hesaplanan
bedele TÜFE fiyat artışları kadar artış yapılarak güncellenecektir.
Bu sayede CO2 salımı azaltılarak, görüntü, gürültü kirliliğinin önüne geçilip, trafik
yükü azaltılarak yakıt, işgücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Evsel atık transfer hizmeti
ile herhangi bir çıkar amacı güdülmeden kurumlar arası dayanışma sağlanmış olur.
İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Fehmi YAĞLI
Komisyon Başkanı

Mehmet BEKTAŞ
Üye

Alaettin TOSUNDEREOĞLU
Komisyon Başkan V.

Abdurrahman KARAGÖZ
Üye

Mehmet YÜCEL
Üye

Suat ATALAY
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye

-RAPOR(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 129 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, Son bir haftadır ciğerlerimiz yanıyor. Bu durumda;
gelmeden geleceğe önlem olmak, ilimizde ormanlarımızı korumak adına yapılan çalışmaları
ya da bundan sonra yeni önlemleri tüm kamuoyuyla paylaşmak için aşağıdaki maddelerin
araştırılması için komisyonumuzun çalışmasını bilgilerinize sunarız. 1-Orman gözetleme
kulelerimiz var mı? 2-Orman yangınını söndürmede eğitilmiş personelimiz ve yeterli
teçhizatımız var mı? 3-Ormanlık alanlarımızda su havuzlarımız ve su vanalarımız var mı?
İşlevsel mi? 4-Yedaş ormanlık alanlarda elektrik tellerine yeterli bakımı yapıyor mu?
Yapıyorsa hangi aralıklarla yapılıyor? 5-Herhangi bir orman yangınında acil olarak nereye
başvurulmalı ve bu konuda orman yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızı bilgilendirme
eğitimleri yapılıyor mu? 6-6831 sayılı Orman kanununda yazılı olan, orman giriş çıkış
yasakları her sene uygulanabiliyor mu? (Haziran-Temmuz-Ağustos ayları) Konu ile ilgili
Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre;
1- İşletme Müdürlüğümüz ormanlık alanlarında 5 adet yangın gözetleme kulesi
mevcuttur.
2- Müdürlüğümüz bünyesinde orman yangın söndürmede eğitilmiş olan 41 Yangın işçisi
bulunmakta olup yeterli techizatımız vardır.
3- İşletme Müdürlüğümüz Zeytin Orman İşletme şefliği sorumluğunda bulunan ormanlık
alanda 1 adet, Çampınar Orman İşletme şefliği sorumluğunda bulunan ormanlık
alanda 1 adet, Koyunbaba Orman İşletme şefliği sorumluluğunda bulunan ormanlık
alanda 1 adet, Hitit Orman İşletme Şefliği sorumluğunda bulunan ormanlık alanda 1
adet olmak üzere Ormanlık alanlarımızda 5 adet su havuzumuz mevcut olup ayrıca
Sungurlu Şefliği görev alanında bulunan ormanlık alanda 3 adet gölet bulunmaktadır.
4- Ormanlık arazilerde bulunan elektrik tellerine Yedaş tarafından yeterli bakımlar
yapılmaktadır.
5- Herhangi bir orman yangınında acil olarak nereye başvurulacağı konusunda orman
yerleşim alanlarında yaşan insanlarımıza bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır.
6- 6831 Sayılı Orman Kanunu ve yönetmeliklere göre her yıl İl Orman Yangınlarıyla
Mücadele Komisyonu toplanmakta ve yangın sezonunda ( 1 Haziran – 31 Ekim
tarihleri arası) orman giriş çıkış yasakları ve diğer tüm konularda gerekli yasaklar ve
önlemler uygulanmaktadır.
Kargı İlçesi Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre;
Soru 1- Orman gözetleme kulelerimiz var mı?
Cevap 1: Kargı Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde Erenlerkös Orman İşletme
Şefliği-Çalca Yangın Gözetleme Kulesi ve Dursuntepe Orman İşletme Şefliğinde-Dursuntepe
Yangın Gözetleme Kulesi olmak üzere 2 adet yangın gözetleme kulemiz bulunmaktadır.

Soru 2- Orman yangınını söndürmede eğitilmiş personelimiz ve yeterli teçhizatımız var
mı?
Cevap 2:Kargı Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 34 yangın işçisi olmak üzere
toplam 104 personel bulunmaktadır. Personele her yıl Mart-Nisan aylarında Orman
Yangınlarıyla mücadele ve İş güvenliği ve sağlığı eğitimi verilmektedir. İşletmemizde 2adet
ilk müdahale aracı, 2 adet arazöz, 1 adet su ikmal aracı, 15 adet hizmet aracı bulunmaktadır.
Soru 3- Ormanlık alanlarımızda su havuzlarımız ve su vanalarımız var mı? İşlevsel mi?
Cevap 3:Kargı Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 10 Adet yangın havuzu ve su
toplama çukuru bulunmaktadır. Yangın sezonu boyunca dolu ve kullanıma hazır olarak
tutulmaktadır.
Soru 4- Yedaş ormanlık alanlarda elektrik tellerine yeterli bakım yapıyor mu?
Yapıyorsa hangi aralıklarla yapılıyor?
Cevap 4:Verilen enerji nakil hattı izin alanları her yıl ihtiyaç olan yerlerde Yedaş tarafından
ilgili bakımları yapılmaktadır.
Soru 5- Herhangi bir orman yangınında acil olarak nereye başvurulmalı ve bu konuda
orman yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızı bilgilendirme eğitimleri yapılıyor
mu?
Cevap 5:Orman yangını görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezine yada 0364 651 20 11
numaralı telefona bilgi verilmelidir. Her yıl yöre halkına yangınla mücadele eğitimi verildiği
sırada yangın söndürme merkezleri hakkında bilgi verilmektedir.
Soru 6- 6831 sayılı orman kanununda yazılı olan, orman giriş çıkış yasakları her sene
uygulanabiliyor mu? (Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları).
Cevap 6:6831 sayılı Orman kanununun 74. ve 76. Maddeleri gereği, bu durum olağanüstü
durumlarda uygulanmaktadır.
İskilip İlçesi Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre;
Soru 1- Orman gözetleme kulelerimiz var mı?
Cevap 1: İskilip Orman İşletme Müdürlüğü hudutlarında Köserelik ve Deveci mevkiinde iki
adet aktif Yangın Gözetleme Kulesi mevcuttur.
Soru 2- Orman yangınını söndürmede eğitilmiş personelimiz ve yeterli teçhizatımız var
mı?
Cevap 2: Heryıl eğitimleri tamamlanan 7 adet kadrolu 24 adet mevsimlik olmak üzere toplam
31 adet işçimiz vardır.
Soru 3- Ormanlık alanlarımızda su havuzlarımız ve su vanalarımız var mı? İşlevsel mi?
Cevap 3:Hudutlarımız sınırlarında muhtelif yerlerde yangın havuzları mevcut olup bakımlı ve
çalışır durumdadır.
Soru 4- Yedaş ormanlık alanlarda elektrik tellerine yeterli bakım yapıyor mu?
Yapıyorsa hangi aralıklarla yapılıyor?

Cevap 4:Elektrik dağıtım şirketi ile yapılan protokol kapsamında tel altı temizlikleri devamlı
takip edilerek yapılmaktadır.

Soru 5- Herhangi bir orman yangınında acil olarak nereye başvurulmalı ve bu konuda
orman yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızı bilgilendirme eğitimleri yapılıyor
mu?
Cevap 5:Orman yangın ihbar hattı 112 (177) acil aranmaktadır. Her yıl çeşitli etkinlik ve
reklamlar ile tanıtımı yapılmaktadır.
Soru 6- 6831 sayılı orman kanununda yazılı olan, orman giriş çıkış yasakları her sene
uygulanabiliyor mu? (Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları).
Cevap 6:6831 sayılı Orman kanun kapsamında yasaklar yerel halktan olmayan (gezgin,
kampcı, avcı vb.) kişiler için izinli hale getirilmek suretiyle takibi yapılmaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU

Arif ÇAMİÇİ
Komisyon Başkanı

Özcan ÇETİN
Üye

Vahit KABAKCI
Komisyon Başkan V.

Ekrem YILDIRIM
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

-RAPOR(Gençlik ve Spor Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 122 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Komisyonuna
havale edilen, İlimizde ve ilçelerimizdeki Okul sporunun önemi ve amaçları nelerdir? Öğrenci
yaşamındaki yeri nedir? Öğrenci üzerinde zihinsel, fiziksel ve duygusal rolü nedir? Okullardaki spor
mekanları ve spor malzemeleri yeterli midir? Okullardaki spor malzeme temininde sıkıntılar var mı?
Köylerimizdeki okullarımızın spor malzemeleri ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Okullarımızın spor
malzeme temininde nasıl ve kimlerden destek almaktadırlar? Okullardaki spor malzeme temininde İl
Özel idaremizin desteği ne ölçüdedir?
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Okul sporlarının
temel amacı bireylerin hareket kabiliyetlerinin arttırılması yoluyla zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı
bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin fiziksel etkinlikler yani hareket yoluyla
gelişim ve eğilimlerinin sağlanarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına
yardımcı olmaktır. Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenci
yaşamında spora katılım ile bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirir. Öğrenciler spor
etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir ve sorumluluk bilincini kazanabilir. Öğrencilerin
birbirleriyle iletişim kurma becerisini geliştirir. Kendine güven duyma ve kendini gerçekleştirme
imkânı sağlar. Akademik başarısına katkı sağlar. Spor ve fiziksel aktivite, öğrencinin psiko-motor
becerilerini geliştirmesinin yanında fiziksel, zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. Spor yapan
öğrencilerin yaşıtlarına göre eklem, kas ve kemik gelişimleri hızlı olur. Günümüzde teknolojik
gelişmelerin artmasına bağlı olarak hareketsiz bir yaşam tarzı hâkim olmaktadır. Çocuklar da maalesef
bu yaşam tarzından etkilenmektedir. Onun için öğrenciler mutlaka spora yönlendirilmeli ve onlar için
spor alanları oluşturulmalıdır. Öğrencilerin spor yapması için okullarımızdaki mekânlar yetersizdir.
Çoğu okulumuzda spor salonu bulunmamaktadır. Spor malzemesi sıkıntısı da yaşanmaktadır.
Okulların, spor malzemesi ihtiyacı okul-aile birlikleri tarafından karşılanmaktadır. Liselere zaman
zaman belirli bir miktarda spor malzemesi alımı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenek
gönderilmektedir. İl Özel İdaresinin okullara spor malzemesi yardımında bulunması, okullardaki spor
faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. Önceki yıllarda bu tür yardımlar tüm okullara yapılmış olup her yıl
sene başında yapılırsa spor faaliyetlerine büyük katkısı olacaktır. Köy okullarımız da kendi
imkânlarıyla spor malzemesi ihtiyacını karşılamaktadırlar. Bütçeleri kısıtlı olduğu için az miktarda
almakta ya da alma imkânı bulamamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı da okullara herhangi bir spor
malzemesi desteğinde bulunmamaktadır. Okullar kısıtlı imkânları ile spor faaliyetlerine devam
etmektedirler. İl Özel İdaresinin okullara yapacağı spor malzemesi desteği okullardaki spor etkinlikleri
için büyük önem arz etmektedir.
İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Ahmet TUNA
Komisyon Başkanı

İbrahim ÇİFTÇİ
Komisyon Başkan V.

Suat ATALAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

Duran BIYIK
Üye

-RAPOR(Turizm Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 126 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna
havale edilen, Eko turizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara
karşı duyarlı bir seyahattir. İl genelinde İlçelerimiz ve köylerimiz dahil bu konu ile ilgili
yapılan araştırma ve çalışmalar hangi aşamadadır? Turizmle ilgili böyle bir çalışma yapıldı
mı? Yapıldı ise en son ne zaman yapıldı? İlimizde kaç bölge belirlenmiştir? Turizmi teşvik
yasası ile bu konuda neler yapılabilir? Yerel yöneticilerin eko turizmle ilgili projeleri
nelerdir? Eko turizmle ilgili İl Özel İdaremizin yapmış olduğu ortak bir çalışma var mı? Varsa
nerelerde nasıl bir çalışma yapılmıştır? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla
toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; Son yılarda
adını sıkça duymaya başladığımız ekoturizm, kırsal bölgelerde yaşayan halkın ekonomik
refahını artırmak için gelir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yaşam biçimini ve
halkın kültürünü görmek, tanımak, belki bir parça yaşamak için turist halkın ayağına kadar
gider. Çok fazla bir yatırım maliyeti de gerektirmediğinden kırsal bölgelerde yeni iş
fırsatlarının oluşturulması için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca hem turistlerin doğal kaynaklar hakkında bilinçlenmesi hem de kırsal bölgede
yaşayanların sahip olduğu değerlerinin farkına varması, koruma ve yaşatma çabası içine
girmesi ekoturizm sayesinde sağlanabilir.
Ekoturizm faaliyetlerinde doğal dokunun bozulmasına sebep olabilecek aşırı
yapılaşmalardan ve yapaylıktan kaçınmak gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Doğal
dengeleri değiştirecek ve bölge insanının yaşamını olumsuz etkileyebilecek, kaynak israfı ve
çevre tahribatları oluşturabilecek çalışmalar içerisinde olunmamalıdır.
Ekoturizm faaliyetleri, kırsal bölgede kapasite aşımına sebep olmayacak şekilde ve
çevresel etkileri göz ardı edilmeden uzun dönem için bölge bazında, yerel yönetimler ve ilgili
kamu kuruluşları tarafından ortaklaşa planlanmalıdır. Ekoturizmin bölgesel etkisinin
ölçülmesi amacıyla sosyo-kültürel ve doğal çevreye yönelik uzun vadeli takip ve
değerlendirmelerde yapılmalı, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynaklar korunmalı
ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmaktır.
Ekoturizm adı altında yapılan faaliyetleri ve model planlar incelendiğinde ekoturizmin
dört ana eyleminin olduğu görülür. Bunlar gezmek, görmek, öğrenmek ve belgelemektir.
Bunların yanında müsait olan alanlarda birçok doğa aktivitesi de yapılabilmektedir. Doğa
turizmi kapsamında, yapılan başlıca etkinlikler şu şekilde sıralanabilir:Dağcılık, Mağara
Turizmi, Yön Bulma (Oryantiring), Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi, Botanik Turizmi,
Kamp Karavan Turizmi, Yayla Turizmi, Doğa Yürüyüşü (Trekking), Yön Bulma
(Oryantiring), Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi, Botanik Turizmi, Kamp Karavan
Turizmi, Yayla Turizmi.

İlimizde turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve ülke sathına yaygınlaştırılması, değişik
yörelerin mevcut turizm potansiyelinin geliştirilerek harekete geçirilmesi yönünde başlatılan
çalışmalar neticesinde doğa yürüyüşü ve bisiklet yolları alanında önemli yatırımlar
yapılmıştır.
Sahip olduğumuz bu kültür mirasının ve doğal güzelliklerimizin tanıtımına katkı
sağlayacak kültür yollarımızın tespit ve işaretleme çalışmaları tamamlanmıştır.
Tarih ve arkeoloji ile birlikte doğaya da tutkun olan seyyahların tercihi olabilecek,
Hitit Yürüyüş Yolu”nda ; 17 yürüyüş yolu ve 7 bisiklet yolundan oluşan parkurlarda
hazırlanmıştır.
Farklı bir tema ile; kaybolmaya yüz tutan Anadolu halk ve yemek kültürünü yakından
tanımak isteyenler için ise, “Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu” nda
işaretlemeleri tamamlanan 25 yürüyüş parkuru ve 7 bisiklet parkuru hizmete sunulmuştur.
Ancak bugün Türkiye genelinde baktığımızda ekoturizm daha çok “Yayla Turizmi” ile
birlikte anılmaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de ekoturizm ve yayla turizmine ilişkin
stratejilere göre, bu turizm türlerinin geliştirilmesi için turizm altyapısının geliştirilmesi ve
niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır.
İlimizde bu bölgelerden başka doğa turizmi bakımından öncelikli bölgeler
belirlenmeli ve ekoturizm yapılmaya müsait yerlerin gerekli altyapı eksikleri
giderilmelidir.
Özellikle Hattuşa bölgesinde var olan arkeolojik mirasın meydana getirdiği
turizm hareketliliğine katkı sağlayacak yayla turizmi ve kamp karavan turizmi
yapılabilecek bölgelerin tespit edilmesi ve gerekli altyapı eksikliklerinin giderilmesi,
bölgede turizmin çeşitlenmesine olumlu katkı sağlayacaktır.
Belirlenen alanların ulaşım imkanları iyileştirilmeli, gerekli görülen asfaltlama işleri
programlanmalı, bu alanlarda ziyaretçilerin WC, İçme suyu, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri
için düzenlemeler yapılmalıdır.
Çorum’da Yayla Turizmi Yapılan Önemli Alanlar
-Kargı Yaylası ( Eğinönü ) : İlimiz Kargı ilçesinin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede
yer almaktadır. Çorum’a 140 km, Kargı’ya 26 Km uzaklıktadır. Bu bölgede birbirine
bağlantılı; Eğinönü, Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoğan yaylaları
mevcuttur. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine uygun yayla evleri geleneği halen devam
etmektedir.
Üzerlerinde sonradan yapılan Aksu ve Gökçedoğan göletlerinde yetiştirilen
alabalıkları, yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bir doğa harikası
görünümündedir.
İstanbul'u Doğu Karadeniz'e bağlayan yol güzergâhından 12 km içeride bulunan Kargı
İlçesinden 8 km kuzeydoğu yönüne gidildiğinde Kargı Yaylası ve ona bağlı olarak Aksu,
Çobanlar, Örencik, Göl; Çetni, Doğluca ve diğer yaylalara ulaşmak mümkündür.

-Abdullah Yaylası: İlimiz Kargı ilçesinde ve ilimizin en yüksek dağı olan Köse Dağı
(2050) üzerinde yer almaktadır. Çorum’a uzaklığı 114 km, ilçe merkezine 26 km’dir.
İstanbul’u Samsun’a bağlayan ve Osmancık İlçemizden geçen karayoluna 12 km mesafededir.
Geliş yerlerine göre, iki farklı güzergâh izlenebilir. Bunlardan ilki İstanbul – Samsun
Karayolunu izleyerek Osmancık Yolu üzerinden, ikincisi Ankara-Çorum Karayolunu
izleyerek yine Osmancık yolu üzerinden bölgeye ulaşmaktır.
Temiz ve bol suyu bozulmamış doğası yanında, sarıçam, karaçam gibi diğer kendine
özgü bitki örtüsü ile görülüp; konaklamaya değer yaylalarımızdandır. Bünyesinde 22 yataklı
konaklama ünitesi, 120 kişilik restaurant ve 1000 kişilik piknik alanı bulunmaktadır.
Bölgede trekking ve atlı doğa turizmi yapılabilecek parkur güzergahı, Abdullah
Yaylası’ndan başlamakta, Büklü Yolu ve Otuziki Çatal Çam diye bilinen yerlerden geçtikten
sonra Oynar Yaylasında tamamlanmaktadır. Söz konusu parkur, 12 km uzunluktadır.
Özellikle, Oynar Yaylasında bulunan yangın gözetleme kulesinden dürbünle etrafı
seyretmenin zevkine doyum olmamaktadır. Parkur güzergâhında bulunan Otuz İki Çatal Çam
diye bilinen ağacı görmek de oldukça ilginç olacaktır.
Çorum-Osmancık-Kargı yolunu takip edip, Hacıhamza Beldesini geçtikten sonra sola
dönülerek ve 12 km daha gidildikten sonra Abdullah Yaylasına ulaşmak mümkün olacaktır.
-Bayat Kunduzlu ve Kuşcaçimeni Yaylaları: Çorum İli Bayat İlçesi sınırları içerisinde
ve ilçenin kuzeyinde dağlık Karatepe mevkiinde yer almaktadır. İl Merkezine 100 km. İlçe
Merkezine 25 km. uzaklıktadır. Yöre halkı yayla geleneğini bu yaylalarda sürdürmektedir.
Özellikle Kuşcaçimeni yaylasında yaz aylarında kamp amaçlı çadırlar kurulmaktadır. Zengin
bitki örtüsü ile kaplı olan yaylalarda sarıçam, karaçam ve köknar ağaçları dikkati
çekmektedir. Bol su kaynakları ve bozulmamış doğa yapısı ile yayla turizmine elverişli
alanların başında gelir.
Ulaşım özel araçların yanı sıra; yaz aylarında Cumartesi ve Pazar günleri Belediye
otobüsleri ile sağlanmaktadır.
Yaylalara 3 alternatif yoldan ulaşmak mümkündür:
- Bayat İlçemiz Çerkeş Beldesinden
- Bayat İlçemiz Kunduzlu Beldesinden
- İskilip –Tosya Karayolu güzergâhından 8 km gidilip Elmabeli Mesire yerinden sola
dönülecek ve Elmalı-Göl-Ahacık grup köyleri güzergâhı takip edilerek 17 km daha
gidildikten sonra Kuşcaçimeni, Kunduzlu, Demirbükü ve Yalak Yaylalarına ulaşmak
mümkün olacaktır.
-İskilip Yaylaları: İlimiz İskilip İlçesinin kuzeyinde yer alan ve sarıçam, karaçam,
köknar, meşe gibi yöreye özgü bitki örtüsü ile kaplı yüksek dağ silsilesi üzerinde birbiri ile
irtibatlı doğal güzellikleri ile dikkati çeken birçok yayla yer almaktadır.
Bunlardan İskilip-Tosya karayolu üzerinde bulunan Elmabeli-Beşoluk ve Çiçekli
yaylaları, aynı güzergâhın 8.inci km.’sinden sola 17 km. gidildiğinde Demirbükü ve Yalak
yaylaları piknik ve mesire alanlarından iç turizmde yoğun şekilde yararlanılmaktadır.
Elmabeli yaylasının alt yapısı büyük ölçüde tamamlanmış alt katı restaurant, üst katı
otel olarak kullanılan bir bina ile futbol ve voleybol oyun sahaları mevcuttur.
Ulaşım özel araçların yanı sıra; İskilip-Tosya arasında çalışan ticari minibüsler, yaz
aylarında Cumartesi ve Pazar günleri Belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır.

-Osmancık Başpınar Karaca Yaylası: Başpınar beldesine 8 km. uzaklıkta olup,
altyapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çadırlarda konaklama mevcuttur. Osmancık ilçemize
bağlı Başpınar beldemizde bulunmaktadır. Çorum-Osmancık yoluna 20 km, Çorum’a 50 km
mesafededir. Bölgeye İstanbul-Samsun Karayolu ve Ankara-Çorum-Osmancık Karayolundan
ulaşmak mümkündür.
Karaca Yaylasında altyapı büyük ölçüde tamamlanmış olup, bölge kamp kurmak için
oldukça uygun özellikler taşımaktadır. Ayrıca, il ve ilçe merkezinde konaklama imkânı
bulunmaktadır.
Bölgede trekking yapılabilecek parkur güzergahı, Karaca Yaylası’ndan başlamakta,
Çiçekli düz Tepesi ve Cinci Tepe mevkinden geçtikten sonra, Köklen Mesire yerinde
tamamlanmaktadır. Sözkonusu parkur tamamı ormanlık alan olmak üzere, 15 km
uzunluktadır.
Çorum-Lâçin-Osmancık yol güzergâhı üzerinde Osmancık İlçemize 15 km kala
Başpınar Beldesine dönülecek ve Beldeden 8km daha gidilerek Karaca Yaylasına ulaşmak
mümkün olacaktır.
Çorum İli Doğa Turizmi master planında “ Yayla turizmini geliştirmek” amacı ile şu
faaliyetler planlanmıştır.
Hedef 12: Çorum ilinde yayla turizmi yapılabilecek alanların geliştirilmesini sağlamak.
Strateji 12: Yayla turizmi yapılabilecek alanların tanıtımın yapılması, yerel yönetimler,
üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak yayla turizmini geliştirecek
projelerin yapılmasını sağlanması.
Proje 12.1: Bayat ilçesi Kuşçacimen yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
yapılması.
Proje 12.2: İskilip ilçesi Elmabeli yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.3:Kargı ilçesi Abdullah yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.4: Kargı ilçesi Eğinönü yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.5: Kargı İlçesi Aksu yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.6: Kargı ilçesi Karandu yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.7: Kargı ilçesi Göl yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.8:Kargı ilçesi Karaboya yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.9: Kargı ilçesi Gökçedoğan yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması.
Proje 12.10: Laçin ilçesi Alagöz yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılması
Proje 12.11: Osmancık ilçesi Başpınar-Karaca yaylası için yayla turizmi projelerinin Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
yapılması.

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
TURİZM KOMİSYONU
Gürbüz ÖZEL
Komisyon Başkanı

Yıldız BEK
Üye

Abdullah UYSAL
Komisyon Başkan V.

Sadık AŞIK
Üye

Dursun KAYA
Üye

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

İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 121 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde Hububat hasadı başlamış
ve bazı köylerimizde hasat bitmiştir? Hububat hasat esnasında dane kayıplarının en aza
indirilmesi çiftçimizin en az dane kaybı ile hasat yapabilmesi için İl Gıda ve Tarım
Müdürlüğü nasıl bir çalışma yapmaktadır? Hasat sonrasında anızların değerlendirilmesi
yakılmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır? Hasat yapan biçerdöverlerin kullanıcılarında
operatör kurallarına uyuluyor mu? Hasar esnasında şikayetler konusunda yaptırımlar nelerdir?
Zarar ziyan konusunda anlaşmazlıklar çıkabiliyor mu? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, Hububat hasat
hasat esnasında dane kayıplarının en aza indirilmesi, çiftçimizin en az dane kaybı ile hasat
yapabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 20.04.2021 ve sayı:E-68138470-155.011251716 yazısı ile 2021 Yılı Biçerdöver Kontrolleri Valilik Makamının Onaylı yazısını 13
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Bu yazımız ekinde aşağıdaki evraklar mevcuttur.
1-Uygulama Talimatı (12 sayfa)
2-Valilik Tebliği (3 sayfa)
3-Kontrolör Yetki Belgesi (2 sayfa)
4-Hasat Kontrol formu (2 sayfa)
5-Hukuki geçerliliği olan sözleşme (1 sayfa)
6-İdari yaptırım Karar Tutanağı (2 sayfa)
7-İdari Yaptırım Karar Tutanağı (1 sayfa)
8-Biçerdöver Kontrol Listesi
Ayrıca Çorum İl Mülki Hudutları dahilinde 2021 Yılı Biçerdöver Kontrol
Hizmetlerinin Yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliği.
Tebliğ Tarihi:20.04.2021
Tebliğ No:2021/01
İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne)
Ziraat Odası Başkanlıklarına
Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarına
Belediye Başkanlığına
İl Defterdarlığına
İl Jandarma Komutanlığına
İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Ayrıca Çorum ili 2021 Yılı Biçerdöver Hasat Kontrollerinde görevlendirilen
Merkez İlçede: 10 Teknik Personel
Alaca İlçesi: 10 Teknik personel
Bayat İlçesi: 6 Teknik Personel
Boğazkale İlçesi: 4 Teknik Personel
Dodurga İlçesi:4 Teknik Personel
İskilip İlçesi:8 Teknik Personel
Kargı İlçesi: 5 Teknik Personel

Laçin İlçesi: 4 Teknik Personel
Mecitözü İlçesi: 11 Teknik Personel
Oğuzlar İlçesi: 2 Teknik Personel
Ortaköy İlçesi: 5 Teknik Personel
Osmancık İlçesi: 7 Teknik Personel
Sungurlu İlçesi:11 Teknik personel
Uğurludağ İlçesi:5 Teknik Personel
Olmak üzere ilimizde 92 teknik personel Valilik Olurlarıyla görevlendirilmiştir.
Yukarıda sayılan ilçeler ve teknik personeller biçerdöver ve anız yangınlarını da kontrol
ekipleri olarak ilçelerimizde hasat sezonu boyunca görev yapmaktadırlar.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

Mehmet TURHAN
Komisyon Başkanı

İsmail KEŞLİKTEPE
Komisyon Başkan V.

Sadettin AKGÜL
Üye

Erdoğan KÖROĞLU
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye

-RAPOR(Çevre ve Sağlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 127 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonuna havale edilen, Havaların ısınması sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine
çıkması nedeniyle İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizdeki çöplerin kokuları ve haşerelerin
üremesi nedeniyle insan sağlığını etkilemektedir? Çöpler hangi aralıklarla toplanmaktadır?
Çöpler haşereler için ilaçlama yapılmakta mı? Köylerdeki haşere mücadelesine karşı çevre
sağlık müdürlüğünün çalışması var mı? Köylerdeki haşere mücadelesinde İl Özel İdaremizin
katkıları nelerdir? Çevre ve sağlık açısından köylerdeki çöplerle ilgili sıkıntı ve şikayet var
mı? Çevre sağlık müdürlüğü tarafından çöplerden bulaşan hastalık haşere ısırması gibi tespit
etmiş olduğu hastalık türü var mıdır? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Çöplerin toplanması, haşare
ilaçlaması ve çöplerden bulaşan hastalıklar ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden bilgi
istenmektedir. Bilindiği gibi, çöplerin toplanması, ilaçlanması il/ilçe merkezlerinde belediye
başkanlıklarının, köylerde ise il özel idarelerinin sorumluluğundadır. Ayrıca çöplerle ilgili yıl
içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan bir şikayet ve çöplerin sebep olduğu herhangi bir
bulaşıcı hastalık vakası bulunmamaktadır.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiler doğrultusunda; İlimiz Merkez ve ilçe köylerinde
evsel katı atıklar köylerin nüfus yoğunluğuna göre haftada en az bir defa ya da 10 günde bir
araçlarda arıza olmadığı müddetçe program dahilinde alınmakta. Araçlar arızalandığı
durumda sıkıntılar ve yoğun şikayetler yaşanmaktadır. Çöpler ve haşereler için ilaçlama
yapılmamaktadır. Çünkü Karasinek ve haşarelere karşı ilaçlama yapılabilmesi için 04.07.2019
tarihli ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği Sağlık Bakanlığından izin alınması ve bu iş
için bir ekip kurulması gerekmektedir.
İlaçlama için birim oluşturulması ve birimde yer alacak personeller;
1-Mesul Müdür: Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis
(Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya
entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip kişilerden
oluşur.
2-Ekip Sorumlusu: Tıbbi Teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda
eğitim almış Sağlık Memuru, Hemşire, Kimya Teknisyeni, Kimya Teknikeri, Veteriner Sağlık
Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Laboratuar Teknikeri, Ziraat

Teknisyeni Çevre Teknikeri, Ziraat Teknikeri unvanlı kişilerden oluşur. Mesul müdür aynı
zamanda ekip sorumlusu olabilir.
3-Uygulayıcı personel: Astım hastalığı, ASYE, ÜSYE, alerjik rahatsızlığı, cilt
hastalığı, nörolojik rahatsızlığı olmayanlardan seçilmeli, yasal olarak 12 ayda bir sağlık
kontrolünden geçmeleri ve kan değerlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Uygulayıcı olarak
çalıştırılacak personel için çalışma saatlerine uyulması ve sağlık kontrollerinin sürekli
yapılması gerekir.
Mesul Müdür ve Uygulayıcı personellerin; Sağlık Bakanlığından veya yetki verdiği
kurum ve kuruluşlardan eğitim almış olması ve eğitimde başarılı olduğuna dair belgesinin
olması gerekmektedir.
Biyosidal ürün kısaca zehir demektir. Eğitim ve belge alınmadan makine ve ilaç alıp
eğitimsiz işçilerce bu iş yapılması halinde işçilerin hastalanması veya zehirlenmeleri halinde
İdaremiz yasal olarak maddi ve manevi tazminat ödemek durumunda kalır.
İlaçlama yapacağımız alan köy yerleşim yerleri olduğundan köylerin genelinde de
arıcılık yapıldığından; arıların zehirlenmesi ve ölümleri gerçekleşecektir.
İlimiz Merkez ve 13 ilçesinde bulunan köy ve mahalle sayısı 1000 olup köy ve mezra
yerleşim yerlerin dağınık ve geniş alana sahip olması ve köylerde karasinek ve larvalarının
ana kaynağı gübreliklerin açıkta bulunması nedeniyle bu ilaçlamaların yetersiz kalacağı aşikar
olup ilaçlama işlemi pahalı bir işlem olduğundan İdaremize hem ölü yatırım hem de
bütçemize aşırı yük binecektir.
İdaremize ve Müdürlüğümüze çöplerden bulaşan hastalık, haşere ısırması gibi tespit
edilmiş hastalık türü ulaşmamış ve bildirilmemiştir.

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Abdullah UYSAL

Dursun KAYA

Gürbüz ÖZEL

Başkan

Başkan V.

Üye

Yıldız BEK
Üye

Sadık AŞIK
Üye

-RAPOR(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 123 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Yaygın eğitim, Örgün Eğitim sistemine hiç girmemiş
veya bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademeden ayrılmış olan kişileri
kapsar. Yaygın eğitim merkezlerinde nasıl bir eğitim uygulanmaktadır. Eğitim süreleri ne
kadardır? Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hangi alanlarda kurslar düzenlemiş? Kaç
kişi katılmış? Kaç kişi belge almış? Merkez ve ilçelerde Köylerde Halk Eğitimi Hayat Boyu
öğrenme komisyonu hangi işleri planlamış ve ne gibi çalışmalar yapmıştır? Hayat boyu
öğrenme bilgi merkezimiz var mıdır? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;
Yaygın Eğitim Merkezlerinde nasıl bir eğitim uygulanmaktadır? Eğitim süreleri
ne kadardır?
Yaygın eğitim merkezlerinde yetişkinlere ve öğrencileri yönelik yüz yüze yaygın
eğitim kursları düzenlenmektedir. Belli bir süresi ve programı olan, katılımcılara öngörülen
bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran, doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
halinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen her türlü yüz yüze ve uygulamalı (pratik)
eğitim faaliyetleri uygulanmaktadır.
Eğitim süreleri, açılacak olan kursların kursun niteliğine bağlı olarak eğitim
modülleri belirlenerek modülde belirlenen süre kadardır. Her bir kursun eğitim süresi
birbirinden farklıdır. Günlük 2 saat ile 8 saat aralığında kurs eğitim süresi
planlanabilmektedir.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hangi alanlarda kurslar düzenlemiş?
Kaç kişi katılmış? Kaç kişi belge almış?
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 72 alanda, 2738 i
Mesleki Kurs, 963 ü Genel Kurs olmak üzere, toplam 3701 kurs düzenlemektedir. 20202021 eğitim öğretim yılında Çorum il genelinde 1298 kurs açılmış olup, bu kurslara 5427 si
erkek, 12287 si bayan olmak üzere toplam 17714 kursiyer katılmıştır. Bu kursiyerlerden
6951 i sertifika. 10763 ü katılım belgesi almıştır.
Merkez ve ilçelerde köylerde halk eğitimi hayat boyu öğrenme komisyonu
hangi işleri planlamış ve ne gibi Çalışmalar yapmıştır.
İl ve ilçe hayat boyu öğrenme komisyonları, Vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda kursların planlanması ve açılması, Ceza İnfaz Kurumundaki bireylere
yönelik mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel alanda bilgi ve beceri sahibi yapmak, onları
topluma kazandırmak, üretken bireyler haline getirmek amacıyla kurs açılması, Özel
gereksinimli (engelli) bireyleri mesleki ve teknik ile sosyal ve kültürel alanda bilgi ve
beceri sahibi yapmak onları topluma kazandırmak, üretken bireyler haline getirebilmek
amacıyla talepler doğrultusunda kursların açılması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil
toplum örgütleriyle iş birliği yapılacak Okuma Yazma Seferberliği kapsamında okuma-

yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik olarak Yoğunlaştırılmış Temel Düzey ve 2. kademe
okuma yazma kurslarının açılması, okuma yazma bilen ama belgesi olmayan vatandaşlar
için seviye tespit sınavları düzenlenmesi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından
vatandaşların ihtiyaç doğrultusunda istihdama yönelik kurs açması. İlîmizde bulunan
yabancı uyruklulara yönelik Okuma Yazma ve Mesleki ve Teknik kursların açılması vb.
işleri planlamış ve açılacak olan kursların vatandaşlara duyurulması ile ilgili alan taraması,
duyuru (kurumun resmi web sitesi, reklam panoları, yerel yayın yapan internet tv kanallan),
anket ve toplantılar yaparak çevrenin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik
çalışmalar yapmıştır.
Hayat boyu öğrenme bilgi merkezimiz var mıdır?
Hayat boyu öğrenme ile ilgili işlemleri îllerde ve ilçelerde il ve ilçe hayat boyu
öğrenme şube müdürlükleri yapmaktadır. Halk eğitimi merkezlerinin web sitesi, sosyal
hesaplarından vatandaşlara kurslarla ilgili bilgi verilmektedir. Halk eğitimi merkezlerinde
açı lan kurslarla ilgili istatistiki bilgili e- yaygın sistemi üzerinden alınmakta olup, ayrıca
özel bir merkez yoktur.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
Ahmet DEVREZ
Komisyon Başkanı

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Abdullah TİRYAKİ
Üye

Doğan UÇAR
Üye

-RAPOR(Aile ve Engelliler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 124 nolu kararı ile Aile ve Engelliler
Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde yaşayan her zaman
karşılaştığımız engelli özürlü olarak yaşamını devam ettiren bir çok engelli özürlü
vatandaşımız vardır? Engelli ve özürlü bakıma muhtaç olan herkese devletimiz tarafından
sosyal hizmet müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak şartları uyduğu takdirde her ay
bakan bireye bakım ücreti olarak maaş ödenmektedir? Bu engelli ve bakım ücreti alan birey
engelli ve özürlü vatandaşımıza mevzuata uygun olarak bakılıyor mu? Engelli ve özürlü
vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olanları var mı? Bu şekilde mağduriyet varsa yaptırımlar
nelerdir? Bu güne kadar evde bakım ücreti alıp mağduriyet yaşayan engelli ve özürlü
vatandaşlarımız var mı? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla
toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “ Özürlülerin Bakımı ve Rehabilitasyonu ve Aile
Danışma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında 4161 aileye aylık 1797,97 TL tutarında engelli
evde bakım yardımı ödemesi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yapılan bu yardımdan
faydalanması için hanede yaşayan kişi başı getirin asgari ücretin 2/3’ünden az olması (2021
yılı için 1705,06) ve bakıma muhtaç engellinin bulunması gerekmektedir. Ailelerin bu
koşulları sağladıktan sonra Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bakım hizmetleri
değerlendirme heyeti tarafından engelli ve bakıcısı yerinde incelenerek gerekli destek
sağlanmaktadır. Evde bakım hizmetinden yararlanan aileler yılda en az 1 defa oluşturulan
heyetler tarafından bakım hizmetinin şartlara uygun olarak verilip verilmediği yönünden
denetlenmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüze yapılan ihbar ve şikayetler ivedi olarak
değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şartlara uygun olarak bakımı yapılmayan
veya ihmal edilen engellinin olması durumunda, yardımın sonlandırılması, bakıcının
değiştirilmesi veya bakıcı olmaması durumunda engellinin her hangi bir özel veya resmi
bakım merkezine yerleştirilmesi hususunda işlemler yapılmaktadır. Engelli bakım
yardımından yararlanıp mağdur durumda kalan bir engelli bulunmamaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU
Ekrem YILDIRIM
Komisyon Başkanı

Arif ÇAMİÇİ
Komisyon Başkan V.

Özcan ÇETİN
Üye

Vahit KABAKCI
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

-RAPOR(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 128 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler
Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimiz ve köylerimizde 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli birlik günü anma programı kapsamında tüm kamu kurumları bayraklarla donatılarak
açık hava meydanlarında 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller yayınlanmıştır? 15 Temmuz
şehitleri için hatimler okunmuş şehitlikler ziyaret edilmiştir? 15 Temmuz Şehitler müzesi
gezilerek camilerde salalar verilerek herkes anma programına katılmaya çalışmıştır. 15
Temmuz anma programında İl Özel İdaremiz tarafından neler yapıldı? İl özel idaremizin
programa katkıları nelerdir? STK’ların 15 Temmuz için hazırlıkları nelerdi? Şehit ve Gaziler
derneğimizin 15 Temmuz için Özel bir programı oldu mu? 15 Temmuz kutlamalarında
Valilik makamınca Emniyet ve Jandarma tarafından güvenlik açısından güvenlik güçlerimizin
çalışması oldu mu? 15 Temmuz Şehitler adına yapılan sinevizyon görselini CD sini vatandaş
olarak nasıl ve nereden temin edebilir? 15 Temmuz da Çorum İl ilçelerimiz köylerimiz dahil
Şehit ve gazi sayımız ne kadardır? 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,
İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 15 Temmuz Demokrasi ve milli Birlik günü tüm
yurtta olduğu gibi tüm coşkusuyla kutlanmaktadır. Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı İletişim
Daire Başkanlığı Koordinasyonunda İl valilikleri kontrolünde yapılmaktadır. Bugün ile ilgili
tanıtıcı tüm görseller İletişim Daire Başkanlığı tarafından dağıtılıp belediyeler tarafından
şehirdeki muhtelif ilan panolarına bilbordlara asılmaktadır.
15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için İl Müftülüğümüz kuran kurslarımız tarafından
ayrıca vatandaşlarında katılımının sağlandığı hatimler okunmakta 15 Temmuz günü yapılan
mevlüt programı ile dualanmaktadır. Yine aynı gün şehitlikler ve şehit kabirleri ziyaret
edilmektedir.
15 Temmuz günü ve haftası boyunca şehitler müzesi ziyaretçilere açık bulunmakta
ziyaretçilere müze ve 15 Temmuz hakkında açıklama ve görsel tiyatrolar sahnelenerek o gün
anlatılmaktadır. Yine aynı gün gecesi tüm camilerde salalar okunmaktadır.
Tüm kurumlarda olduğu gibi İl Özel İdarede valiliğin vermiş olduğu ikram ve
malzeme dağıtımı ses yayın şehitlik düzeni vb. görevleri yerine getirmektedir.
Şehit ve gaziler, derneği mutad programlara davetli olarak katılmaktadır.
15 Temmuz kutlamalarında valilik makamı Emniyet ve Jandarma Komutanlığı
güvenlik ve asayiş bakımından gerekli talimatlar ve görevler verilmektedir.
15 Temmuz için gerek sinevizyon gerekse konferans faaliyetleri Hitit Üniversitemiz
ve belediyemiz tarafından hazırlanmakta genellikle sosyal medya aracılığıyla tüm kamuoyuna
iletilmektedir.
15 Temmuz şehit sayımız 12, gazi sayımız ise 30 olarak resmi kayıtlara geçmiştir.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiler doğrultusunda,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce,
1- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla gazi ve şehit ailelerine 60
kişilik yemek verildi.
2- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 700 adet etkinlik kitapçığı
bastırıldı.

3- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Çorum Devlet
Tiyatrosunda Çorum belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından “İHANET” adlı tiyatroyu oyunu
sergilendi.
4- 15 Temmuz Demokrasi zaferi ve Milli Birlik günü şehitlerini anma yürüyüşü
yapıldı. (Rota: Merkez Feruz köyü-Laçin Yeşilgöl)
5- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Belediye Bilbordlarına
asılmak üzere 30 adet afiş bastırılıp asıldı.
Destek Hizmetleri Müdürlüğünce,
1-Tören alanlarına çadır kurulması sağlandı.
2-Şehit mezarlarının bakım ve kontrolleri yapılarak, sık sık ziyaret edildi.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında STK'ların faaliyetleri
sorulmaktadır, mevzuatımız gereği ilimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının
faaliyetlerini Müdürlüğümüze bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır. İlimizde faal halde
bulunan Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği adına Galip DENİZ'in ve Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Çorum İl Temsilciliği adına Muharrem GÜL'ün
Valiliğimiz tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma
Programına katıldığı görülmüştür.
İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiler doğrultusunda, kayıtlarda yapılan
araştırma ve inceleme neticesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında “15
Temmuz Şehidi ve Gazisi” bulunmamaktadır.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Çorum Valiliği 15
Temmuz Kutlaması Komitesi tarafından yapılan etkinlikler çerçevesinde, İl Emniyet
Müdürlüğünce gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkanı

Abdullah TİRYAKİ
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Ahmet DEVREZ
Üye

Doğan UÇAR
Üye

-RAPOR(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/08/2021 tarih ve 125 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde İlçelerimizde köylerimizde koruyucu aile var mı?
Koruyucu aile sayısı belli mi? Koruyucu aile nedir? Kimler koruyucu aile olabiliyor? Koruyucu aile
olmak için şartlar ve kriterler nelerdir? Koruyucu aile kapsamında kaç çocuk yararlanıyor? Koruyucu
ailede kaç çocuk şartı var? Koruyucu aile olmak için nereye başvurmak gerekiyor? Koruyucu ailede
çocukların şartları ve kontrolleri nasıl yapılıyor? Koruyu aile konusunda il özel idaremiz ile ilgili
kurumlar arasında bir çalışma var mı? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu
üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Koruyucu aile: Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan
çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun
süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal
sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu aile hizmetinden faydalanmakta olan
çocuklar aile ortamı içerisinde yaşadıkları travmaları atlatabilmekte ve sağlıklı olarak gelişmekte olup
çocuklarımızın psiko-sosyal, akademik başarıları olumlu anlamda etkilenmektedir.
Ülkemizde T.C vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında
bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekar veya çocuklu/çocuksuz herkes
(çocuğun biyolojik anne –babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.
Koruyucu aile müracaatında bulunmak için illerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılabileceği gibi, e-devlet ve ebasvuru.aile.gov.tr adresinden de
müracaat edilebilmektedir.
Koruyucu aile yanına en fazla üç çocuk yerleştirebilmektedir. Kardeş olan çocukların bir arada
büyümelerinin sağlanabilmesi için ise aynı aile yanına yerleştirilmesi tercih edilmektedir. Koruyucu
aile ve yanına yerleştirilen çocuk, görevli sosyal çalışma görevlisi tarafından ilk yıl en az her ay bir
defa olmak üzere düzenli olarak izlenmektedir. Çocuğun koruyucu aile yanında kalmasının uygun
görülmesi durumunda ikinci yıldan itibaren izlemeler yılda en az dört defadan az olmamak üzere
düzenli olarak yapılmaktadır.
İlimizde Sungurlu, İskilip, Osmancık, Dodurga, Oğuzlar ilçelerinde 9 aile yanında, 13 çocuk
koruyucu aile hizmet modelinde faydalanmaktadır. İlimiz genelinde ise toplam 78 aile yanında 96
çocuk koruyucu aile hizmet modelinden yararlanmaktadır. İlimiz koruyucu aile sıralamasında 81 il
sırasında 25. Sırada bulunmakta olup ülke genelinde iyi bir konumdadır.
Koruyucu aile bakım modelinin yaygınlaştırılması amacıyla daha önce İl Özel İdaresi
Müdürlüğünde tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş olup yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle tanıtım
toplantılarına ara verilmiştir. İlerleyen zamanlarda koruyucu aile tanıtımı ile ilgili çalışmaların
gerçekleştirilmesi planlamaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU
Arif ÇAMİÇİ
Komisyon Başkanı

Özcan ÇETİN
Üye

Vahit KABAKCI
Komisyon Başkan V.

Ekrem YILDIRIM
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

