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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/10/2022 tarih ve 186 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Alaca ilçesi, Altıntaş köyünde, 102 ada, 64 parselde bulunan 

taşınmazlar üzerine Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 5543 sayılı 

İskan Kanununun 16. maddesi kapsamında hazırlanan İmar planı ve eklerine ait plan 

müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

ve Plan Açıklama Raporunun, 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince görüşmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İdaremize Çorum 

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 5543 sayılı İskan Kanununun 

kapsamında sunulan revizyon plan teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın 

Alaca İlçesi, Altıntaş Köyü kadastro sınırlarında bulunan 102 ada 64 nolu parselin bir kısmı 

üzerinde, Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 

Altıntaş köyü sakinlerine ve hak sahiplerine yönelik olarak 5543 sayılı İskan Kanunu’nun 16. 

Maddesi (kırsal Alanda Fiziksel Yerleşim Düzenlemesi) kapsamında “Köy Gelişme Alanı” 

yapılmış ve İl Genel Meclisi’nce 06.01.2022 tarih ve 19 karar no ile onaylanmıştır.  

06.01.2022 yılında İl Genel Meclisince onaylana planlarda yapılan incelemeler 

doğrultusunda planın uygulanmasında teknik açıdan sıkıntılar ve jeolojik-jeoteknik etüd 

raporunda yapılan sehven hatalardan dolayı Çorum Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl 

Müdürlüğünce planın yeniden revize edilmesi istenmiştir. 

İmara esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporu Çorum Çevre, Şehircilik ve iklim 

Değişikliği İl Müdürlüğünce 02.12.2021 tarihinde onaylanmıştır. Raporda söz konusu alanda 

eğim %0-10 aralığında belirlenirken, yerleşime uygunluk açısından ise Ö.A.5-1 (Önlemli 

Alanlar 5-1) ve Ö.A.1-2 (Önlemli Alanlar 1-2) olarak belirlenmiştir. Ancak daha sonrasında 

rapor revize edilmiş ve alan Ö.A.5-1 (Önlemli Alanlar 5-1) olarak belirlenmiş ve revizyon 

imar planı bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. 

 Planlamaya konu Çorum İli, Alaca İlçesi, Altıntaş köyü sınırları içerisinde 

bulunan 102 ada 64 nolu parsel konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmıştır. Bahse 

konu alanın kırsal yerleşme birimi olması nedeniyle konut ile birlikte tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapıların da inşa edilebilmesi ve tarımsal üretime katkı 

sağlanabilmesi için yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:040, KAKS:0.80 

olarak belirlenmiştir.  

 Alanda planlama ile yaklaşık olarak 13.365 metrekare alan gelişme konut alanı 

olarak düzenlenmiştir. Alanda minimumu parsel büyüklüğünün 400 metrekare 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 31 adet konut parseli 

oluşturulabilmektedir.  

Altıntaş Köyü’nün nüfus yapısına baktığımızda ortalama hane halkı 

büyüklüğünün 2.60 kişi olduğu bilinmektedir. Buna göre planlama yapılacak alanda 

31 adet konut parselinde toplamda yaklaşık 81 kişinin (31 parsel x 2.60 hane halkı 

büyüklüğü) yaşayacağı varsayılmaktadır.  

Planlamaya konu alanda yaklaşık 81 kişinin yaşayacağı varsayıldığında 

planlama alanı içerisinde kişi başı 10 metrekareden az olmamak koşulu göz önüne 
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alınarak yaklaşık 810 metrekare büyüklüğünde açık-yeşil alan planlanması 

gerekmektedir. Yapılan planda ise yaklaşık olarak 1.245 metrekarelik kısım park 

alanı olarak düzenlenmiştir.   

 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il 

sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki 

alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara 

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz konusu imar plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 
                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                Süleyman ATEŞ               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                       Üye                                       Üye                      Üye                           Üye   
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 171 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimize, İlçelerimize bağlı köylerimizde köy imar içerisine 

alınmış fakat bu yerlerin hala tarım arazisi olarak işlenen ekilen biçilen tarla olarak kullanılan 

yerler vardır. Köylerdeki bu tür yerlerin köy imar içinde olduğu aynı zamanda tarım arazisi 

olarak işlendiğinden köydeki vatandaş buralara ev depo mandıra gibi yapı yapması 

durumunda imar yönünden tarım ve imar ruhsat bakımından ruhsatın alımında tarımdan izin 

gerekmekte mi? Bu tarım arazisi olduğu için tarlanın ne kadar kısmı kullanılmaktadır? Bu 

durumda olan yerlerin ruhsatlandırılması bakımından bu güne kadar karşılaşılan sorunlar var 

mı? Varsa çözüm önerileri nelerdir? Tarımla imarın karşılaştıkları ortak sorunlar var mı? İl 

özel idaresi ruhsat başvuru sırasında tarla vasfı olan arazilerdeki şartlar nelerdir? Köy 

içerisindeki ekilen bu arazinin vasfı nedir? Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresi 

Yapı Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 

Soru 1-Köylerimizde köy imar içerisine alınmış (köy yerleşik alan ve civar sınırı 

içerisinde kalmış) fakat hali hazırda tarım arazisi olarak kullanılan yerlere ev, depo, mandıra 

vb. gibi yapıların yapılması için izin aşamasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin 

alınması gerekir mi? 

Cevap 1- Köy yerleşik alan ve civar sınırı içerisinde kalan taşınmazlar kapsamında 

yapılacak yapılar için izinler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi, Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliği’nin 63. Maddesi ve Çevre Düzeni Planı’nın 1.5.7 nolu ‘Kırsal Yerleşim Alanları’ 

başlıklı plan hükümleri doğrultusunda verilmektedir. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinin ‘Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 

03/07/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri 

uygulanmaz.’ Hükmü verilecek izinler için İl tarım ve Orman Müdürlüğünden izin 

alınmamaktadır. 

 

Soru 2-Bu alanlar tarım arazileri oldukları için ne kadar kısmı kullanılabilir? 

Cevap 2- Yapılaşma koşulları için köy yerleşik alan ve civar sınırı içerisinde kalan 

plansız taşınmazların vasfı fark etmeksizin taban alanı olarak taşınmaz yüzölçümünün 0,40’ı, 

inşaat alanı olarak da taşınmaz yüzölçümünün 0,80’ni kullanılabilmektedir. 

 

Soru 3-Bu durumda olan yerlerin ruhsatlandırılması bakımından bugüne kadar 

karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

Cevap 3- Bu alanlarda yapılaşma aşamasında kullanım alanları veya tarım arazisi 

olarak kullanılması açısından sıkıntılar yaşanmaktadır. Yaşanan sıkıntılar, taşınmazların 

kadastro yoluna cephe sağlamamaları, kurumun görüşlerinin (DSİ 54. Şube Müdürlüğü) 

olumsuz gelmesi, mülkiyet gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 
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Soru 4-İl Özel İdaresine ruhsat başvuru sırasında tarla vasıflı olan arazilerde şartlar 

nelerdir? 

Cevap4- Yapılaşma koşulları için köy yerleşik alan ve civar sınırı içerisinde kalan 

plansız taşınmazların vasfının bir önemi bulunmamaktadır. Taşınmaz vasfı köy yerleşik alan 

ve civar sınırı dışında kalan taşınmazlar için farklılıklar arz etmektedir. Köy yerkleşik alan ve 

civar sınırı dışındaki taşınmazların yapılaşma koşulları ise 5403 sayılı Toprak Koruma 

Kanunu gereğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. 

      İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 
                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                Süleyman ATEŞ               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                       Üye                                       Üye                      Üye                           Üye   
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-RAPOR- 

(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 164 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve 

Alt Yapı Komisyonuna havale edilen, İlimize, İlçelerimize bağlı köylerimizde DSİ tarafından 

yapılması için projelendirilen Su ölçümleri devam eden baraj yapımı için çalışmaları devam 

eden köylerimizin ve barajların tespiti için Çorum ilimiz merkezden başlamak üzere kaç tane 

köyümüz vardır? DSİ tarafından çalışması devam eden barajların yapımı öncelik arz eden 

kriterler nelerdir? Baraj yapımı için su debi ölçüm süresi ve su miktarı ölçüleri nasıl neye göre 

ve hangi aralıklarda ne ile yapılmaktadır? Barajların yapılmadan önce yapılışı amaç ve ne için 

nasıl nerelerde kullanılacağı gibi belirlenen şartları var mı? Konu ile ilgili  Köy İşleri Yol 

Ulaşım Alt Yapı Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; DSİ 54 

Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Genellikle yöre halkından gelen talepler doğrultusunda, Baraj/Gölet Planlama 

çalışmalarının yapılmasındaki amaç, projenin teknik, ekonomik ve çevresel olarak 

yapılabilirliğinin ortaya konulması ve söz konusu tesislerin nihai projelerinin ve/veya inşaatı 

ile ilgili yatırım programına teklif edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi ve pompajlı veya 

pompajsız sistemli sulamaların ülke ekonomisine katkı sağlayıp sağlayamadığının 

belirtilmesidir. İdaremizce öncelik cazibeli sulamalara verilmektedir. Ancak projelerin 

Yatırım Programına alınıp alınmayacağının kararı Bakanlık ve Genel Müdürlük 

Makamlarınca verilmektedir. 

Göletin/barajın aktif hacmi belirlenirken hidrolojide farklı yöntemler (Münferit Akım 

Ölçümleri, Hidrolojik Benzeşim Yöntemi (Yakın bir AGİ’den alan oranı ile taşıma), Turc 

yöntemi (Ampirik Yöntem), Coutang Yöntemi (Ampirik Yöntem) çalışılmakta olup, bu 

yöntemlerin hepsi birer tahmindir. Sonrasında proje bütünlüğü, sulama alanı varlığı ve 

geçmişten günümüze elde edilen Mühendislik tecrübeleri doğrultusunda, Genelgelerde 

dikkate alınarak aktif hacim seçilebilmektedir. 

Yapılan Hidrolojik hesaplamalar neticesinde bulunan değerler, tahmini değerler 

olduğundan emniyetli/emniyetsiz olarak sınıflandırılmamakta olup, proje bütünlüğü göz 

önünde bulundurularak en uygun tahmini (  hesaplanan yıl için gerçeğe yakın ancak ileriki 

yıllar için tahmini) aktif hacim değeri seçilmektedir. Gölete gelebilecek su miktarı 

belirlenirken en güvenli suyu veren neticeyi elde edebilmek amacıyla, İdaremiz proje 

başlangıcındaki ilk aşamada gölet ön inceleme seyahatinin hemen ardından, muhtemel proje 

geliştirebilecek yerlerde öncelikle müteferrik akım ölçümleri başlatılmaktadır. İhtiyaca binaen 

değerlendirilmek üzere ön inceleme aşamasında, idaremizce başlatılan su ölçümleri planlama 

çalışmaları tamamlansa dahi bir süre daha devam ettirilmektedir. 

2020/3 Gölet Kriterleri Genelgesi, “Madde:4-Planlama aşamasında akımlarda 

düzensizlik olduğu düşünülüyorsa göletler için minimum iki yıl, barajlar için minimum beş 

yıllık akım ölçümüne göre proje tasarımı yapılacaktır.” Hükmüne göre çalışmalar 

yürütülmektedir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

KÖY İŞLERİ YOL ULAŞIM ALT YAPI  KOMİSYONU 

                       Duran BIYIK                               Ahmet TUNA             Mehmet KAPLAN    

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

                                         İlhami TÜRKSAL                               Doğan UÇAR    

                       Üye                                                 Üye              
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 161 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İş Kanununa göre 50 ve üstü İşçi çalıştıran özel sektör 

işyerlerinin % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamda işverenlere 

teşviklerinin olduğu bilinmektedir. Engellilerimizin meslek edinmeleri yapılan çalışmalar ve 

meslek edinme kursları hakkında İşkur Müdürlüklerimizin çeşitli illerimizde engelli 

istihdamında önemli artışlar olduğu görülmektedir. Bu kapsamda son beş yılda İlimizde 

engellilere ne kadar istihdam sağlanmıştır? Engellilerimize meslek edinme kursları açılmış 

mıdır? Engellilerimizin iş istihdamında işverenlere ne gibi teşvikler verilmiştir? 

İşverenlerimiz ve işçilerin yaşadıkları sorunlar var mı? Engelli kadrosu olup engelli 

çalıştırmayan iş yerleri var mı? Engelli vatandaşların kamuya yerleştirmeleri nasıl 

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

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Aile ve 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan  bilgiler doğrultusunda, 

İl Genel Meclisi tarafından 02.09.2022 tarihinde yapılan oturumda alınan 161 no'lu kara

r ile ilgili 

konularda  İş  Kanunu  kapsamında  sağlanan  destekler  Çalışma  Bakanlığı  ile  koordineli  b

ir  şekilde Bakanlığımız Merkezinden sağlanmakta, engelli vatandaşlarımızın devlet 

memurluğuna istihdamı eğitim 

durumlarına  göre  sınav  veya  kura ile  2  yılda  bir  başvuru  süreci  ve atama  döneminde ter

cihler  sonrası 

yerleştirmeleri  yapılmakta  olup  diğer  hususlarla  ilgili  bilgiler  İş  Kurumu  İl  Müdürlüğün

den edinilebilecektir. 

 

Çorum İşkur İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Türkiye İş Kurumu 

tarafından engelli istihdamı 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesine istinaden 

yapılmaktadır.50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri %3 oranında engelli işçiyi, 

kamu işyerleri ise %4 oranında engelli işçiyi istihdam etmek zorundadırlar. İşyerlerinin 

toplam işçi sayıları tespitinde aynı il sınırları içerisinde bulunan bütün işyerlerindeki çalışan 

işçilerin hepsi dikkate alınmaktadır. Kamu ve özel sektör işyerleri engelli istihdamı 

yükümlülükleri doğduğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde kendi imkanları veya Türkiye İş 

Kurumu aracılığıyla kapatmak zorundadırlar. İşyerleri engelli işçileri meslek, beden ve ruhi 

durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.  

 

4857 sayılı İş Kanununa göre zorunluluk dahilinde istihdam edilen işçilerin SSK işveren 

hisselerinin %100 hazine tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca belirlenen oranın üstünde 

istihdam edilen kontenjan fazlası engelli işçiler ve çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde 

çalıştırılan engelli işçiler ile çalışma gücünün %80’ini fazla kaybetmiş engelliyi çalıştıran 

işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları engellilerin SGK işveren pirim hisselerinin %50’si 

hazine tarafından karşılanmaktadır. İşverenler belirtilen SGK teşviklerinden faydalanabilmesi 

için istihdam ettikleri engelli işçileri Türkiye İş Kurumuna tescil ettirmek zorundadırlar. 

Türkiye İş Kurumuna tescili yapılmış işçiler adına SGK pirim teşvikleri İŞKUR ile SGK 

arasında kurulan otomasyon bağlantısından otomatik olarak SGK’ya bildirilmektedir. 
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657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre ise kamu kurum ve kuruluşları taşra 

teşkilatları dahil memur kadrolarında çalışanların %3’ü oranında engelli memur çalıştırmak 

zorundadırlar. 657 sayılı kanun kapsamındaki engelli memur istihdamları kamu kurumları ile 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi sorumluluğunda yürütülmektedir. 

 

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılından itibaren 2833 

engelli işçi ile 9036 defa bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu bireysel 

görüşmelerde engelli işçilerin iş arayan kayıtları ve engelli raporları güncellenmiştir. Ayrıca 

bireysel ve toplu görüşmelerde engelli işçilere özgeçmiş hazırlama, iş başvuru formlarının 

doldurulması, başarılı bir iş görüşmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirmeler 

yapılmıştır. Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğü olarak 2018 yılından itibaren 617 

engelli işçi işe yerleştirilmiş olup engelli açığı olan iş yerleri sürekli takip edilerek engelli açık 

kontenjanı kapatılması için çalışılmaktadır. 

 

2022 yılı Ağustos sonu itibariyle Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kayıtlarında işsiz, daha iyi şartlarda iş arayan, emekli olup iş arayan şeklinde toplam 1652 

aktif kayıt bulunmaktadır. İŞKUR kayıtlarında engelliler bir yıl süreyle aktif statüde 

kalmaktadır. Bir yılın sonunda işlem görmeyen kayıtlar pasif statüye düşmektedir. Engelli 

kayıtlarının 1652 kişiye ulaşması 2022 yılı içerisinde kamu kurumlarının engelli işçi ve 

memur taleplerinden kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki bir yıl içerisinde kayıtların pasife 

düşmesi sonucunda aktif engelli iş arayan sayısı 650-700 kişiye düşeceği tahmin edilmektedir. 

 

2018 yılından itibaren aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki işbaşı eğitim programlaına 

334 engelli işçi dahil edilmiştir. Bu engelli işçilerden 214 kişisi işbaşı eğitim programlarını 

tamamlayarak işyerlerinde istihdam edilmiştir. 

 

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi 

ve Zihinsel Engelli Derneği iş birliği ile Nevresim Dikişçisi mesleğinde 10 kişilik meslek 

edindirme kursu düzenlenmiştir. Ayrıca Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

tarafından diğer meslek edindirme kurslarına ise 58 engelli iş arayanımız dahil edilmiştir. 

2018 yılından itibaren toplamda 68 engelli iş arayanımız düzenlenen kurslarımızdan 

faydalanmıştır. Kursiyerlere katıldıkları her bir gün için katıldıkları belirlenen miktarda 

kursiyer cep harçlığı ödenmiş ve iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin SGK primleri 

yatırılmıştır. 

 

Kaynağı ‘Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para 

Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik’ kapsamında oluşturulan fondan 

2018 yılından itibaren 19 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Bu projeler ile kendi işini 

kurma hayali olan engelli vatandaşımızın hayali gerçekleştirilerek toplamda 804.837,42 TL 

ödeme yapılmıştır. 

 

2022 yılı Temmuz ayı sonunda engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olan 50+ istihdamlı 

kamu işyeri sayısı 11, özel sektör işyeri sayısı 89’dur. Bu işyerlerinde toplamda kamu 152 

özel sektör 347 engelli işçi istihdam edilmesi gerekmektedir. Hali hazırda 50+ istihdamlı 
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kamu işyerlerinde 124, özel sektör işyerlerinde 281 engelli işçi çalışmaktadır. Temmuz 2022 

sonu itibariyle kamu sektörü işyerleri 41, özel sektör işyerlerinde 84 engelli işçi açığı 

bulunmaktadır. Özel sektör işyerlerindeki 84 kişilik engelli işçi açıklarının büyük bir 

çoğunluğu tuğla kiremit imalatı yapılan işyerleri ile inşaat sektörü işyerlerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu işyerlerinin engelli istihdamını kapatmaya yönelik sürekli talepleri 

olup engelli iş arayanlar tarafından bu işyerleri tercih edilmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü bulunmayan 

kamuda 4, özel sektörde 35 iş yeri engelli işçi istihdam etmektedir. Ayrıca kamu işyerlerinde 

%4’lük kontenjan dahilinde 13 engelli işçi, özel sektör işyerlerinde %3’lük kontenjan 

dahilinde 18 engelli işçi kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır. Toplam olarak Çorum’da işçi 

statüsünde ve İŞKUR’a tescilli kamu sektörü işyerlerinde 128, özel sektör işyerinde ise 316 

engelli işçi istihdam edilmektedir. 

 

Çorum ilimiz engelli istihdamında duyarlı illerden bir tanesidir. Yükümlüğü bulunan iş 

yerlerinden engelli istihdamından kaçınan işyeri bulunmamaktadır. Engelli istihdam 

yükümlülükleri Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. 

Ayrıca işyerlerinin bizzat kendileri tarafından da takip edilerek yükümlülükleri yerine 

getirilmesi için çaba gösterilmektedir. Mevcut engelli kontenjan açıkları engelli işçilerin işten 

ayrılması, emekli olması vb. sebeplerden kaynaklanmakta olup, Çorum işçi sirkülasyonu az 

olan illerdendir. 

    

 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                             Selim DÖLCÜ   

                                              Üye                                           Üye     
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 165 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,   Türkiye’de gençlerin intiharıyla bağlantılı olduğu ifade edilen 

internetteki tehlikeli oyunlar gençlerimize zarar vermektedir. İlimizde, ilçelerimizde, 

köylerimizde bu tür olayların kontrolleri nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır? Gençlerimizi bu 

oyunlardan uzak tutmak ve aileleri ile birlikte bilinçlendirmek adına neler yapılmaktadır? 

İlgili kurum ve kuruluşlar ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Konu ile ilgili gençlik spor 

müdürlüğümüz ve özel idaremizin ortak bir çalışması var mı? Gençlerimiz için internet 

kullanımının faydaları ve zararları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor mu? İnternet bir 

bağımlılık mı? İnternet bağımlılığından gençlerimizin korunması veya tedavi şekli ile 

kurtulma yolları nelerdir? 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,   

Türkiye'de gençlerin intiharıyla bağlantılı olduğu ifade edilen internetteki tehlikeli 

oyunların gençlerimize zarar vermemesi konusunda İl Müdürlüğümüzce il ve ilçelerimizde 35 

spor branşında, 148 antrenör eşliğinde spor kursları yapılmaktadır. Belediye Başkanlığı, Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde spor faaliyetleri ve spor 

müsabakaları düzenlenmektedir. Çocuk ve gençlerimizi spora kanalize etmek ve lisanslı 

sporcu olmaları konusunda yönlendirmek internet bağımlılığından kurtulmalarına yardımcı 

olacaktır. 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

         Erdoğan KÖROĞLU                Kemal ÖZÖNAL                        Osman GÜNAY   

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Engin DEMİR                          Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  
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RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 163 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, İlimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin tanıtımı için fotoğraf ve katalog 

çalışması var mı? Bu güne kadar böyle bir çalışma yapıldı mı? Böyle bir çalışma yapıldı ise 

bir kitapçık haline getirilmesi için bir çalışma yapılabilir mi? Bu çalışmaların yapımı ve 

tanıtımı kimler ve hangi kurumlar tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir? Fotoğraf ve 

katalog çalışmaları ile ilgili il özel idaremizin nasıl ve ne gibi katkıları olabilir? Konu ile ilgili 

Turizm  Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

İlimizin tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fotoğrafların temin 

edilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından çekim ve arşiv çalışmaları 

yapılmaktadır. İlimizin tanıtım çalışmalarında kullanılacak fotoğrafların çekimleri, herhangi 

bir telif hakkı doğurmaması için Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve personeli ile 

gerçekleştirilmektedir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Müdürlüğümüz arşivine Çorum'un tarihi değerleri, 

doğal güzellikleri, kültürü ve sosyal hayatı ile ilgili konularda 20 bine yakın fotoğraf 

kazandırılmıştır.  

Müdürlüğümüz arşivinde bulunan fotoğraflar; yapılan tanıtım çalışmalarında, 

hazırlanan broşürlerde, internet sayfalarında, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının ilimizle 

ilgili yaptığı haber ve çalışmalarda kullanılmaktadır.  

Arşivimizdeki fotoğraflar başta Çorum Belediyesi Kent Arşivi olmak üzere tüm kamu 

kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından ilimize ait görseller 

kullanılarak hazırlanan Prestij kitap mevcut olup ihtiyaç duyulduğunda fotoğraflar 

güncellenerek tekrar basımı yapılmaktadır. 

İlimize ait fotoğrafların sanatsal bakış ile ve farklı kişiler tarafından çekilmesi için 

farklı kurumlar tarafından fotoğraf gezileri, foto safariler ve fotoğraf yarışmaları 

düzenlenmektedir. 

2017 Yılında Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından “Barış ve Medeniyetin 

Başkenti Çorum” konulu foto safari düzenlenmiştir. Fotoğraf Sanatı aracılığı ile İlimizde 

bulunan tarihi yapıların, turistik yerlerin, kültürel öğelerin ve doğal güzelliklerin fotoğraf 

sanatının görsel gücüyle anlatarak İlimizin tanıtımına katkıda bulunmak; sahip olduğumuz bu 

zenginliklerle ilgili bir arşiv oluşturmak ve fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak 

amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Boğazkale, Hattuşa, Yazılıkaya ve Alacahöyük’e 2 

gün foto safari düzenlenmiştir. Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı kataloğun İl 

Özel İdaresi tarafından basımı yapılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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Son olarak 2022 yılı Eylül ayı içerisinde Osmancık Belediyesi tarafından “Her 

Yönüyle Osmancık Fotoğraf Yarışması” adlı fotoğraf yarışması düzenlenmiş, yarışmaya 69 

kişi 254 fotoğraf ile katılım sağlamıştır.  

Çorum Belediyesi tarafından hemen her yıl benzer yarışmalar düzenlenmektedir. Yine 

İskilip Belediyesi, Boğazkale Belediyesi gibi kurumlar tarafından yakın zamanda fotoğraf 

yarışmaları düzenlenmiştir. Düzenlenen bu fotoğraf yarışmalarının ilimizin tanıtımına katkısı 

büyük olmaktadır. 

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                          İsmail KEŞLİKTEPE                      Ekrem YILDIRIM         

       Komisyon Başkanı                     Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Selim DÖLCÜ           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 168 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde Köylerimizde arıcılık hangi şartlarda 

yapılmaktadır? İlimiz sınırları içerisinde Organik arıcılık yapan var mı? Organik arıcılık hangi 

bölgelerinde yapılmaktadır? İzole edilmiş alanlar var mıdır? Devlet desteği ne orandadır? 

Sahte ballarla ilgili hangi önlemler alınmaktadır? Güvenli bal alırken nelere dikkat 

edilmelidir? Arıcılığın geliri nasıldır? İlimizde arıcılar birliği olarak arıcılarla neler 

yapmaktadırlar? Arıcıların ürettikleri balın Pazar konusunda sorunları var mı? Arıcıların en 

son yapmış olduğu projeler nelerdir? Arıcılar birliğinin İl özel idaremizce ortak bir çalışması 

var mı? Arıcıların çiftçi kayıt sistemine kayıt işlemleri yapılıyor mu? Desteklemeler Çks 

sisteminden mi ödeniyor? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda, İlimiz İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

İLİMİZDE ARICILIK 

Arıcılık, Anadolu insanının bir geleneği olarak ülkemizde eski dönemlerden beri 

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

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

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

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

olduğu gibi arıcılıkta amaç en az masrafla en yüksek gelirin sağlanmasıdır. Bal arıları; bal, bal 

mumu, arı sütü, arı zehiri, polen, propolis gibi insan sağlığı ve bağışıklık sistemi için özellikle 

pandemi döneminde daha da önemi artan ürünleri üretmesi ve toplaması yanında doğal ve 

tarımı yapılan bitkilerde sağladığı tozlaşma hizmetleri ile de doğal denge ve tarımsal üretimde 

hayati öneme sahiptir.                                                                                                     

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

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

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

Çünkü arıcılık toprağa bağımlı değildir, başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan 

bay-bayan,  genç-yaşlı, eğitimli-eğitimsiz gibi toplumun her bireyi tarafından yapılabilir ve 

bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde gelir getirmeye başlar. Bu özellikleri ve tarımda en ucuz 

istihdam yaratması nedeniyle arıcılık günümüzün en önemli tarımsal faaliyetleri  içerisinde 

yer almaktadır. Diğer yandan, ülkemizin çok zengin bir bitki örtüsüne ve farklı iklim 

kuşaklarına sahip oluşu arıcılığımızın gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.  Ülkemiz 

84.000 işletme sayısı, 8.000.000 yakın kovan sayısı ve 110.000 bin ton üretimiyle dünyada 

Çin’ den sonra ikinci sıradadır. 

        Genel bilgilerden sonra ilimizde de Arıcılık faaliyetleri günden güne gelişmekte ilgi 

duyan yetiştiricilerimizin sayısı giderek artmaktadır. 

2019 yılı 354 işletme 24.327 kovan 364.905 TL destek (kovan başı 15 TL) 
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2020 yılı 425 işletme 24.970 kovan 374.550 TL destek (kovan başı 15 TL) 

2021 yılı 486 işletme 27.411 kovan 548.220 TL destek(kovan başı 20 TL.) 

2022 yılı Eylül ayı itibarylaAKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) de aktif kovan sayılarımız ise 

-Alaca ilçemizde 36 işletmede 1585 kovan   

- Bayat ilçemizde 40 işletmede 1961 kovan                                                                                                                

- Boğazkale ilçemizde 10 işletmede 525 kovan                                                                                                           

- Dodurga ilçemizde 11 işletmede 527 kovan                                                                                                       

- İskilip ilçemizde 59 işletmede 3006 kovan                                                                                                               

- Kargı ilçemizde 14 işletmede 1018 kovan                                                                                                               

- Laçin ilçemizde 6 işletmede 238 kovan                                                                                                                      

- Mecitözü ilçemizde 46 işletmede 3195 kovan                                                                              

- Merkez ilçemizde 161 işletmede 9139 kovan                                                                                                             

- Oğuzlar ilçemizde 8 işletmede 257 kovan                                                                                                                

- Ortaköy ilçemizde 15 işletmede 673 kovan                                                                                                              

- Osmancık ilçemizde 48 işletmede 2481 kovan                                                                                                           

- Sungurlu ilçemizde 96 işletmede 6038 kovan                                                                                                           

- Uğurludağ ilçemizde 34 işletmede 1903 kovandır. 

Toplam İşletme Sayısı:584  

Kovan Sayısı:32.546 

Rakamların da gösterdiği gibi kovan sayımız her yıl artmaktadır. Bunun yanında 

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

mevcuttur.Yaklaşık 35.000 kovan sayısına yaklaşmış bulunmaktayız.Ülke genelinde olduğu 

gibi ilimizde de kovan başına bal üretimi mevsime bağlı olarak değişmekle birlikte 13-16 kg 

arasındadır. Ama özellikle 2022 yılı mevsim şartlarının uygunluğu nedeniyle arıcılarımız çok 

bereketli bir yıl geçirmişlerdir. 600 ton civarında bir bal üretimine ulaşacağımız 

düşünülmektedir. 

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

mevcuttur.  Arıcılar Birliğinin üye sayısı 567, Bal Üreticileri Birliğinin üye sayısı 180dir. 

2022 eylül ayı itibarıyla Birliklere üye olmayan işletme sayısı 221dir. 2020 yılından önce 

Arılı Kovan Desteği ve Damızlık Ana Arı Desteklemelerinden yararlanabilmek için Birliklere 

üye olmak ve en az 30 kovana sahip olmak gerekiyordu. Ancak 2020 yılında Birliklere üye 

olma şartı kaldırıldı ve 30 kovan altına da İl/İlçe Müdürlüğümüze başvurulması halinde 

destek verildi. Bu durum kayıtsız kovanların da kayıt altına alınmasında büyük bir etken 

oldu.Sertifikalı üretim yerlerinden almak şartıyla Damızlık Ana Arı alımına da  80 TL. 

destekleme ödemesi yapıldı. Kovan ve Damızlık Ana Arı desteklemeleri Hayvancılık Bilgi 

Sisteminin içinde yer alan AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Kovanlara 

plaka numarası verilerek kayıtlar oluşturulmaktadır. 

          İlimizde arıcılık bağlamında izole edilmiş alanlar yoktur. Merkeze bağlı Babaoğlu 

köyünde Hüseyin SALMAN organik arıcılık yapmaktadır. Arılı Kovan Desteği dışında bu 

yetiştiricimiz 101 kovan için 1515 tl. Organik arıcılık desteği almıştır. 

           Arıcıların en büyük problemi üretttikleri balı değerinde satamamaları ve pazar 

sorunudur. Bal en çok taklit edilen, istismar edilen bir gıda maddesi olduğu için bu durum 
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ilimizin değil ülke genelinin bir problemi haline gelmiştir. Merdiven altı üretimle piyasaya bal 

sürenler gerçek üreticilerin en büyük rakibidir. Gıda terörünün önüne geçebilmek için yasal 

yaptırımların uygulamaya konması bir zorunluluk halini almıştır. Yetiştiricilerimiz ürettikleri 

balları kendi çevrelerine, büyük şehirlerde akrabalarının bulunduğu bölgelerde satmaktadır. 

Arı Yetiştiricileri Birliği üretilen balları,  patentini aldığı Hattuşa etiketiyle pazarlamaktadır. 

Ama bu yeterli değildir. Bu konuda diğer illerdeki üreticileri de kapsayacak bir pazarlama 

çalışmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca il içinde diğer birliklerimizin de  ( Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Manda Yetiştiricileri Birliği, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği)  katkı 

verdikleri üreticilerin ürünlerini hak ettikleri bir değerde satmaları için ortak bir çalışma 

yürütülebilir. İlimizde böyle bir çalışma başlatılmıştır. 

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

Kimyasal ilaç kullanımı oldukça yaygınlaştığı için bundan en büyük zararı Arıcılık sektörü 

görmektedir.  Bala geçen bu kimyasal kalıntılar bal ihracatında da sorunlara neden 

olmaktadır.  Bu konuda yetiştiricilerimizin de bilinçli hareket etmesi zorunludur. İlimizde arı 

ürünleri konusunda coğrafi bir işaretleme yapılmamıştır. Her yıl çoğunlukla Ordu’lu 

arıcılarımız olmak üzere diğer illerden gelen 97 arıcımız ve yaklaşık 26.000 kovan için İl ve 

İlçe Müdürlüğümüz tarafından uygun görülen bölgelerde konaklamalarına izin verilmektedir. 

Özellikle bu gezginci arıcılarımız ayçiçeği dönemine ilimize gelirler ve eylül ayında ilimizden 

ayrılırlar. 

            İl Müdürlüğümüz olarak Arı Yetiştiricilerimize sadece bal değil diğer arıcılık 

ürünlerinin de ( arı sütü, arı zehiri, propolis, polen) üretilmesi konusunda telkinlerde 

bulunulmaktadır. Bu bağlamda 2020 yılında İl Özel İdaresinin 100.000 TL. katkı vermesiyle 

1924 adet polen tuzağı alınmış ve yetiştiricilerimize ücretsiz dağıtılarak polen üretiminin 

yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Yine Valiliğimizin uhdesinde “Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı “ “OKA Kalkınma Ajansı” nın katkılarıyla “Güçlenen Kooperatifler, Güçlenen 

Kadınlar” ismi altında arı sütü üretiminin artırılması ve bayanların istihdam edilmesi 

konusunda örnek bir çalışma başlatılmıştır. Ayrıca 2021 yılında Bakanlığımızın % 50 hibeli 

arı malzemeleri alımının desteklenmesi kapsamında 7 adet yetiştiricimiz faydalandırılmıştır.  

104.077 TL.lik hibeye esas arıcılık malzemeleri alınmış ve 52.038 TL. lik kısmı Bakanlığımız 

tarafından karşılanmıştır. 

            2021-2022 yıllarında Arı Yetiştiricileri Birliği ve İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla 

oluşan bir projeyle DOKAP ( Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı)’ın 

katkılarıyla Toplam 941.000 TL.lik malzeme alımı ( Arı keki dolum makinası, Bal Süzme 

Makinası, Sır Alma Tezgahı v.b.) alımı gerçekleştirilmiş ve arıcılarımızın hizmetine 

sunulmuştur. 

DOKAP                                      :    658.000 TL. 

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ        :   250.000 TL.             TOPLAM    :    941.000 TL. 

ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ    :    33.000 TL. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  Yozgat ve Kastamonu Şeker 

Fabrikalarından temin edilen şekerler ilkbahar ve sonbahar bakımı için İl Müdürlüğümüzün  

koordinesinde uygun fiyatla  arıcılarımıza ulaştırılmıştır. 
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       Mart Dönemi        :  81 ton ( 1620 çuval )   çuval başına 410TL. 

       Ağustos Dönemi  :   41 ton (  820 çuval )    çuval başına 800 TL. 

 Ayrıca İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı “Orta Anadolu Arı Irkının 

Geliştirilmesi Projesi” Bakanlığımızca kabul görmüş, 653 adet Kaliteli Ana Arı alınıp 

yetiştiricilerimize dağıtımı yapılmıştır. Projenin 69.218 TL. lik maliyeti Bakanlığımız 

tarafından karşılanmıştır. 

               Bal alırken her şeyden önce doğallık gelir. Balı güvendiğimiz bir arıcıdan 

almamızda fayda vardır. Mümkünse balın analiz raporları istenebilir. Bir balın gerçek veya 

sahte olup olmadığı kesin olarak ancak modern cihazlarla yapılan analizlerle anlaşılabilir. 

Petek bal da alınabilir fakat süzme bal tercih etmeniz önerilir. Arılar peteği bal mumundan 

yaparlar. Bal mumu insan bünyesi tarafından zor sindirilen bir maddedir. Ayrıca peteğin 

hiçbir besleyici değeri yoktur. Arılar peteği;  içine bal, polen depolamak ve yavru atmak için 

kullanırlar. Aldığımız balın etiketli ve güvenlik bandı olup olmadığına etiketi var ise gıda 

üretim izni olup olmadığına bakılmalıdır. Etikette üreticisinin işletme numarası adresi ve 

iletişim bilgileri olup olmadığına bakılır. Bal oda sıcaklığında ve doğrudan güneş almayan bir 

yerde ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Bazen tüketiciler satın aldığı balın donduğunu fark 

edince içerisinde ek şeker ilavesi olduğunu düşünebiliyorlar. Fakat bal satın alındıktan sonra 

ürün yetiştirildiği ortamdan yani kovandan dışarı çıkıp uzaklaştığı için koruyucu şartlarından 

ayrılmış oluyor.Böylece kristalleşme meydana gelebiliyor. Eğer aldığınız bal uzun süre 

tüketmeden beklediğinde donmuyorsa ilk günkü gibi duruyorsa o baldan şüphelenmek 

gerekir. 

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

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

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

işletmelerinde ikinci üretim dalı olarak yapılabilir. Bu yolla işletmenin kazancı artırılmış olur. 

Daha da önemlisi doğal denge için mutlaka arılara ihtiyaç vardır. Arıcılığın istihdama olan 

katkısı ve polinasyon (tozlaşma) yolu ile çevresel sürdürülebilirlik açısından önemi dikkate 

alındığında ihmal edilmemesi desteklenmesi gereken bir tarımsal faaliyettir. Kırsal kesimden 

kente göçü engellemenin tek çözümü gelir kalemlerinin artırılması ve gelir seviyesinin 

yükseltilmesidir. Arıcıların büyük bölümü orta yaş ve yaşlı yetiştiricilerden oluşmaktadır. Bu 

durum eski yöntemlerin devam ettirilmesine dolayısıyla düşük verim elde edilmesine neden 

olmaktadır. Yüksek verim için genç arıcıların desteklenmesi bu işi profesyonelce yapanların 

sayısını artırmak en büyük hedef olmalıdır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

                  Abdullah UYSAL                              Dursun KAYA                            Arif ÇAMİÇİ  

Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

Suat ATALAY                                    Nazım ÇETİN  

Üye                                                        Üye 



16 
 

 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 162 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde, Köylerimizde yeni eğitim öğretim yılının 

başlayacağı süreç de öğrencilerin hastalıklardan korunmaları için İl, ilçe sağlık müdürlükleri 

aile hekimlerinin öğrencilerin bulaşıcı hastalıklardan korunmaları için sağlık taraması 

hazırlıkları var mı? Bu sağlık taramaları hangi tür hastalıkların taraması yapılmaktadır? Sağlık 

taramaları tetkik sonuçları öğrenci ve veli tarafına bilgilendirme yapılmakta mı? Hasta olan 

öğrencilere ne tür tedavi uygulanmaktadır? Sağlık taraması sırasında okul idareleri ve sağlık 

müdürlükleri arasında ortak çalışma nasıl yürütülmektedir? Sağlık taraması sırasında karşılan 

sorunlar var mı? Varsa çözüm önerileri nelerdir? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

 

- Soru 1-İlimiz, İlçenizde, köylerinizde yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı süreçte 

öğrencilerin hastalıklardan korunması için  İl, ilçe sağlık kuruluşları ile aile 

hekimlerinin öğrencilerin bulaşıcı hastalık hastalıklardan korunmaları için sağlık 

taraması hazırlıkları var mı  

-Cevap 1-İlimiz ve İlçelerimizde faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin 

bulaşıcı hastalıklara karşı korunması aile hekimlerince sağlık taraması yapılmaktadır. Göz,  

kulak-burun, diş muayenesi yapılmakta olup; salgın hastalıklar için de filyasyon çalışması 

yapılmaktadır.13 yaş öğrencilerine de tetanoz aşısı yapılmaktadır. 

-Soru 2-Hangi tür hastalıkların taraması yapılmaktadır? 

-Cevap 2-Aile hekimlerince, okul çağı işitme, Ağız, diş, göz,diyabet I, diyabet II, çiçek, 

kızamık, tüberküloz, obezite, kan değerlerindeki düşüklük sağlıklı yaşam, genel sağlık 

taraması vb. toplumda görülebilecek hastalıklar ile ilgili tarama  yapılmaktadır., 

-Soru -3 Sağlık taramaları tetkik sonuçları öğrenci ve veli tarafına bilgilendirme yapıldı 

mı?  

Cevap -3-Sağlık taraması sonuçlarından öğrenci ve velilerimiz bilgilendirilmiştir. 

 

Soru -4- Hasta olan öğrencilere ne tür tedavi uygulanmaktadır?  

Cevap- 4-Hasta olan öğrencilerimiz her türlü sağlık kuruluşlarında tedavi imkanına sahiptir. 

Aile hekimlikleri tarafından ilaç tedavisi yapılmaktadır. İhtisas alanı gerektiren hastalıklarda 

ise aileyi bilgilendirerek ilgili poliklinik ve uzman doktora öğrenciler sevk edilmektedir. 

 

Soru  -5-Sağlık taraması okul idaresi ve sağlık kuruluşları arasında ortak çalışma nasıl 

yürütülmektedir? 

Cevap -5-Sağlık taramaları okul idaresi  Sağlık Müdürlüğü ve İlçe  Toplum Sağlığı Merkezi 

Başkanlığınca koordineli olarak ortak yürütülmektedir. , 

Soru  -6-Sağlık taraması  sırasında karşılaşılan sorun var mıdır ? 

Cevap -6 -Sağlık taramaları sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.   
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Soru  -7-Çözüm önerileri nelerdir? 

Tarama süreci daha uzun bir takvime yayılabilir. Pansiyonda kalan öğrencilerin kayıtlı 

oldukları aile hekimi olmadığından yerinde muayene işlemi yapılması  

 

 İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 Bebeklerimiz doğduğu günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 

programlar kapsamında izlenmekte ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunması amacıyla 

aşılanmaktadır. Çocuklar doğumdan 60 aylık olana dek kayıtlı oldukları aile hekimleri 

birimlerince 16 defa izlenmektedir. Bu süreçte Hepatit B, Hepatit A, Suçiçeği, polio, kızamık, 

kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanos gibi hastalıklara karşı 

aşılanmaktadır. Okul çağında çocuklarımızın ilkokul 1. Sınıftan başlamak üzere her sınıfta 

yılda bir defa aile hekimlerince periyodik izlem/muayeneleri yapılmaktadır. 

 Bu izlemler kapsamında, 

 Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü Sınıf öğrencilerine; boy-kilo ölçümü, tansiyon 

ölçümü, fiziksel gelişiminin değerlendirilmesi, sosyal davranışsal değerlendirilme 

 Beşinci sınıf öğrencilerine; boy-kilo ölçümü, tansiyon ölçümü, işitme değerlendirmesi, 

fiziksel gelişiminin değerlendirilmesi, sosyal davranışsal değerlendirilme, HEADSSS 

değerlendirmesi, 

 Altıncı, yedinci, sekizinci sınıf öğrencilerine; boy-kilo ölçümü, tansiyon ölçümü, 

işitme değerlendirmesi, fiziksel gelişiminin değerlendirilmesi, sosyal davranışsal 

değerlendirilme, HEADSSS değerlendirmesi, 

 Dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci sınıf öğrencilerine, boy-kilo ölçümü, tansiyon 

ölçümü, fiziksel gelişiminin değerlendirilmesi, sosyal davranışsal değerlendirilme, HEADSSS 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Her sınıfta hiperlipedi risk değerlendirmesi ve ortaokulda 1 

defa ve lisede 1 defa olmak üzere hemogram kontrolü yapılmaktadır. 

 Ayrıca toplum sağlığı merkezleri/ İlçe Sağlık Müdürlüklerince 1. Sınıf öğrencilerine 

işitme taraması, koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetleri kapsamında diş taraması, 8. Sınıf 

öğrencilerine genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında aşılama yapılmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

   Kemal ÖZÖNAL                 Erdoğan KÖROĞLU              Osman GÜNAY 

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

                                        Engin DEMİR                        Yavuz AYKAÇ      

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 166 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilen, Okulların açılmasına az bir zaman kala Okul kreş gibi eğitim 

kurumlarının çevresinde uygunsuz davranış sergileyen ya da kötü alışkanlık bağımlılık satıcı gibi 

şahıslar gürültü veya çevre kirliliğine oluşum sağlayan şahıslarla ilgili Milli Eğitim okul ve emniyet 

müdürlükleri ne gibi tedbirler almaktadır? Bu okulların güvenliği kamera sistemi güvenlik görevlisi 

var mı? Güvenlikleri nasıl sağlanmaktadır? Bu tür davranış ve kötü alışkanlıklara karşı neler 

yapılabilir? Geleceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabiliriz? Bu tür rahatsızlık veren kişi 

ve kişilere karşı yaptırımlar nelerdir? 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,  

Okullarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda okullarımızdaki öğrencilerin güvenliği emniyet 

güçleri tarafından sağlanmakta olup öğrencilerimiz servisle taşınması ve korunmaya muhtaç olmaları 

nedeniyle sürekli gözetim altında tutulmakta, dolayısıyla okul dışına çıkmalarına ve olumsuz davranış 

sergilemelerine izin verilmemektedir. Ayrıca okullarımızda güvenlik kameraları olup güvenlikle ilgili 

herhangi bir zafiyet yaşanmamaktadır.  

Okul Önlerinde Alkol ve Sigaranın Bulundurulması ve Satılmasının Önüne Geçilecek 

Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "Siberay Projesi" kapsamında yürütülen faaliyetler öğretmen, 

öğrenci ve velilere özel önem verilerek devam edecek. 

Buna göre, aşırı rekabeti ve şiddeti olağan gösteren, yoğunlukla sanal ortamda grup halinde 

oynanan, çocukların ve gençlerin sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek 

oyunların olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri, risklerin 

önüne geçilmesi için çalışmalar yürütecek. 

Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça 

sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün gibi maddeler ile kesici, delici, 

yaralayıcı gibi diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla gerekli 

tedbirler alınacak. 

 Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla diğer 

kurumlarla koordineli bir şekilde okulların çevresinde bar, kahvehane, kafe, internet salonu, market, 

büfe, park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda çocuk, narkotim, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer 

ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimleri yapılacak. 

 Motosikletli asayiş timleri, narkotimler ile ihtiyaç duyulan diğer ekipler okul önleri ve 

çevresinde görevlendirilecek. Narko-rehber eğitimlerinin, başta öncelikli okullarda görev yapan okul 

yöneticileri, öğretmenler ve tüm okul ve kurum çalışanları ile velilere verilmesine yönelik eğitim 

programları hazırlanacak. 

  
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

                    Abdurrahman KARAGÖZ       Mehmet TURHAN             Ünal NALÇACI   

                        Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

                                                  Yıldız BEK                                Sadık AŞIK    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

          İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 169 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen,  İlimizde, İlçelerimizde, Köylerimizde Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı aracılığıyla muhtaç ailelere yapılacak konut yapımının şartları nelerdir? 

İlimiz ve ilçelerimizde muhtaç ailelere konut yapılmakta mıdır? Konut yaptırabilmek için 

nelere dikkat edilmektedir? Muhtaç aileye yapılacak evin büyüklüğü metre karesi bellimi? 

Durumu iyi olmayan vatandaşlara ev yapımı haricinde bakım onarım tadilat için ayrıca 

malzeme veya nakdi yardım yapılıyor mu? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından alınan bilgiler 

doğrultusunda,  

Evi olmayan gelir düzeyi düşük vatandaşlarımız tarafından Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıflarına gelen barınma yardımı talepleri, Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 05/02/2018 tarihli ve 13909 sayılı Barınma 

Yardımları Uygulama Genelgesi doğrultusunda yürütülmektedir. 

Bu kapsamda; 

1- Barınma yardımı talepleri, kişinin yerleşim yerindeki SYD Vakfı Mütevelli Heyetince genelge 

çerçevesinde değerlendirilir ve uygun görülen talepler sisteme girilir. 

2- SYD Vakfınca kişinin talebi değerlendirilirken; 

2.1- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi uyarınca altsoyu, üstsoyu 

ve kardeşleri arasında nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmadığına ya da 

yakınlarının bu yardımı yapacak mali gücü olmadığına dair taahhütname, 

2.2- Talepte bulunan kişilerden yapılacak yahut onarılacak evin bulunduğu yere ilişkin 

başvuru sahibine veya aynı hane içerisindeki bir kişiye ait tam hisseli ev veya arsanın 

onaylı tapu örneği veya hissedarların tamamının aynı hanede yaşaması halinde hisseli ev 

veya arsanın onaylı tapu örneği, 

2.3- Afet ve acil durumlarda bu maddede belirtilen belgelere ek olarak ilgili kurum ve 

kuruluşlardan alınan Hasar Tespit Raporu, 

2.4- Azami 50.000 TL’ye kadar ev onarımı müracaatında bulunan kişilerden tam 

hisseli tapusu olmayanlara ev onarımı yardımı yapılmasının talep edildiği durumlarda, 

onarılacak konutta son beş yıldır kira ödemeden kesintisiz ve fiilen yaşadığını içeren 

taahhütname, talep edilir. 

3- 2 nci maddede belirtilen belgelere ek olarak ev yapımı ile bireysel ev alımına yönelik 

taleplerde SYD Vakfı tarafından yapılacak konutun; 
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3.1- Hanede yaşayan kişi sayısının iki veya daha az olduğu durumlarda azami net 

kullanım alanının 60 m
2’

yi, 

3.2- Hanede yaşayan kişi sayısının üç ila altı olduğu durumlarda azami net kullanım 

alanının 90 m
2’

yi, 

3.3- Hanede yaşayan kişi sayısının altıdan fazla olduğu durumlarda azam net kullanım 

alanının 110 m
2
’yi, aşmayacağına dair alınan Mütevelli Heyet kararı sisteme girilir. 

Belirtilen konut büyüklüklerinin aşılması halinde kaynağın aktarılmayacağına dair 

müracaatçılardan taahhütname alınır. 

4- Vakıflar tarafından inşaatına başlanmış konutlar için kalan inşaat giderlerini karşılamak 

üzere kaynak talep edilmesi halinde, konutun kaba inşaatı bitmiş ise ev onarımı 

kapsamında; kaba inşaatı bitmemiş ise 3 üncü maddede belirtilen konut büyüklükleri esas 

alınarak ev yapı yardımı talebinde bulunulabilir. 

5-Vakıflar tarafından barınma yardımı talepleri hane bazlı olarak değerlendirilir. Vakıf 

tarafından değerlendirme yapılırken müracaatçıların; 

5.1- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında 

muhtaçlık sınırı altında (yoksul) olması ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu 

bulunmaması, 

5.2- SYD Vakfı Mütevelli Heyetince zorunlu görülen durumlar hariç en az son bir 

yıldır Vakfın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşaması, 

5.3- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi uyarınca altsoyu, üstsoyu 

ve kardeşleri arasında nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmaması, 

5.4- Afet ve acil durum kapsamındaki barınma yardımı başvuruları hariç olmak üzere, 

başvuran hane tarafından Genel Müdürlüğün Sosyal Konut Projesi dahil Fon Kurulu 

tarafından onaylanan barınma yardımları kapsamında evvelce yardım almamış olması, 

5.5- 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4 üncü maddelerde belirtilen şartlara haiz olmakla birlikte, 

5.5.1- 60 yaş ve üzerinde olması ile birlikte hanesinde çalışabilir durumda 19-45 

yaş aralığında birden fazla nüfus bulunmaması, 

5.5.2- 0-18 yaş aralığındaki ez az bir çocuğa sahip olan tek ebeveyn olması veya 

hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması, 

5.5.3- Engelli veya ağır kronik hastalığı nedeniyle aktif iş hayatında yer almaması 

veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması, 

5.5.4- Anne ve babasından birini veya her ikisini de kaybetmiş ve evlenmemiş 25 

yaş ve altında erkek veya evlenmemiş kadın olması veya hanesinde aynı niteliklere 

haiz kişi veya kişilerin bulunması, 
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5.5.5- Eşi vefat etmiş, eşinden boşanmış veya kendi iradesi dışında gelişen 

zorunluluklardan dolayı yalnız veya yakınlarının yanında yaşayan bir kadın olması 

veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması, 

5.5.6-Hanesinde 18 yaş ve altında çocukların bulunduğu altı ve daha fazla kişinin 

yaşaması, şartlarından en az birisini taşıması aranır. 

5.5.7- 80 yaş üzerinde başvuran kişilere ev yapımı yardımı yapılmaz. 

6- Ev yapım yardımı talebi için tahsis edilecek tutar 200.000 TL’yi aşamaz. 

 

                 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

               Mehmet KAPLAN                    Ahmet TUNA                   Duran BIYIK    

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

                                            İlhami TÜRKSAL             Doğan UÇAR  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2022 tarih ve 167 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile çalışanlar 

korunmaktadır. İş güvenliği yasasının kapsamı nedir? İşyeri sahipleri bu konuda ne gibi 

önlemler almaktadır? İş ekipmanlarını güvenli kullanma, ekranlı çalışanlara ergonomi eğitimi, 

güvenlik ve sağlık işaretleri, iş yeri hekimi, ilk yardım gibi konularda ne gibi çalışmalar 

yapılmaktadır? S.G.K.’nın bu konularda işveren ve çalışanlara kazandırdıkları nelerdir? 

Çalışan insanlar haklarını aramakta ve savunmakta karşılaştıkları sıkıntılar var mı? Konu ile 

ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları  Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Bu kanunun amacı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve güvenlik 

şartlarının iyileştirilmesi için, işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Bu kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine, bu iş yerlerinin 

işverenleri ile işveren vekillerine çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere, tüm çalışanlarına 

faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Ancak aşağıda belirtilen faaliyet ve kişiler 

hakkında uygulanmaz. 

a)Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı 

Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri, ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı faaliyetleri, 

b)Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetler 

c)Ev hizmetleri 

ç)Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, 

d)Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında 

yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edinme faaliyetleri. 

İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede: 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi v erilmesi dahil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç be gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 

çalışmalar yapar. 

b)İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler. 

c) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu 

göz önüne alır. 

ç) Risk değerlendirmesi yapar ve yaptırır. 

d)Yeterli talimat ve bilgi verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike 

bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alması işverenin sorumluluklarını 

ortadan kaldırmaz. 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin 

sorumluluklarını etkilemez. 

İşveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları 

kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren: 

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, on ve daha fazla çalışanı olan 

çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları 

arasında belirlenen nitelikte personel bulunmaması halinde bu hizmetin tamamını veya bir 

kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 
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İşveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlar. Bu eğitimin 

özellikleri, işe başlamadan önce, çalışma yeri ve iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının 

değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler değişen ve 

ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 

tekrarlanır. 

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki 

talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer 

çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler. 

Çalışanların hakları; 

-İşe iade hakkı 

-Kıdem tazminatı hakkı 

-Fazla çalışma ücreti hakkı 

-Yıllık izin hakkı 

-Haftalık izin hakkı 

-Milli ve dini bayramlarda izin hakkı 

-Asgari geçim indirimi hakkı gibi hakları bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi almak isteyenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu inceleyebilirler. 

 

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların 

görev, yetki, sorumluluk hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup, 

teknik maddelerinin tamamı kamu kurum ve kuruluşları dahil bütün işyerleri için yürürlükte 

bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde tüm işyerleri için işyeri 

ortamı ve çalışan personel dikkate alınarak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, risk 

değerlendirmesi, acil durum planları, İSG kurulu oluşturulması, tatbikatların yapılması, 

yangınla mücadele ve ilk yardım eğitimlerinin verilmesi, iş kazası ve meslek hastalıkları 

bildirimlerinin gerçekleştirilmesi, sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi, çalışanların 

bilgilendirilmesi vb. Kanunun emredici tüm hükümlerinin uygulanması zorunludur. Teknik 

uygulamalara dair detaylı düzenlemelere iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinden 

faydalanarak ulaşmak mümkündür. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve 

kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütümüne ilişkin uygulama rehberlerine 

İSGGM internet sayfası yayınlar bölümünden ve Kamu İSG Platformundan 

ulaşılabilmektedir. Hususları bildirilmiştir. 

 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Ahmet DEVREZ                           Hacı BOLAT               Abdullah TİRYAKİ   

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         Özcan ÇETİN                                  Selim DÖLCÜ    

               Üye                                                 Üye              
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 170 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimize, ilçelerimize bağlı köy grup yollarımız ve köylerin geçiş 

bağlantı yollarımız soğuk asfalttır. Bu köy yollarımızın kışın yağışlı havalarda ve baharın aşırı 

yağışlı zamanlarında köy yolları asfaltlarımız bozulup büyük ve küçük irili ufaklı çukurlar 

oluşmakta ve köylere gidiş geliş sırasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yollarımızın tamiratını 

İl özel idare yol ulaşım hizmetleri müdürlüğümüz tarafından yama ekibince tamir 

edilmektedir. İl özel idaremizce plan bütçeden yama için ayrılan ödenek yeterli mi? Her yıl İl 

özel idaremiz tarafından yamaya harcanan bütçe ne kadardır? Yıl içerisinde ne kadar kaç ton 

malzeme kullanılmaktadır? Yama malzeme temini nereden ve nasıl temin edilmektedir? 

Malzeme temin konusunda sıkıntı var mı? Yama yapılacak yerler nasıl ve neye göre 

belirlenerek yapılıyor? Yama yapılan yerler çok çabuk bozulmakta olup bunun sebepleri 

nelerdir? Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Önerge üzerinde komisyon 

başkanı olarak öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Çorum özelinde köy yollarımızın asfalt 

olması yirmi yıla yüz yıllık hizmet ve eserlerin sığmasına en güzel örneklerden birisidir.  

Değerli arkadaşlar elbette bizim töremizde 'Allah devletimize zeval vermesin" duası 

önemlidir. Ancak bu duanın sadece sözle ifadesi gerçek hayatta temenniden öte başka bir 

anlam ifade etmemektedir. Önemli olan devletimizin zeval bulmaması ve milletimize hizmet 

etmesi eser sunması hususunda maharetin devletin tüzel kişiliğinde olmadığını devleti 

yöneten maharetli kabiliyetli ve dirayetli yöneticiler sayesinde olduğunu en çok da yaşayarak 

benim ve benim yaşlarımda olan herkes bilir.  1994 tarhinden bu tarafa hasbelkader siyaseti 

yakından takip eden bir kişi olarak Cumhurbaskanımız muhterem insan Recep Tayyip 

Erdoğan'la ilgili bir hakkın teslimini yapmak boynumun borcudur. Bugün Devletimizi başta 

askeri savunma alanında olmak üzere ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarıp güçlü 

devletlerle aynı lige taşıma becerisini göstermiştir ve göstermektedir. Yirmi yıl önce köy 

ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın köy yollarının asfalt olacağını asla tahmin etmedikleri için 

talep bile etmekten imtina ettiklerine bizzat ben şahidim. İşte çok uzun olmayan öyle bir 

geçmiş zamandan günümüze geldiğimizde köy yollarımızın tamamının asfalt yapılması 

muasır medeniyetin gereği değilde nedir! Şu üç yıllık meclis üyeliğimde şahid oldum ki  

Millete yapılan hizmet ve eserlerde Cumhurbaşkanımız asla kaynak sıkıntısı yaşatmamıştır. 

Varsa aksaklığın nedeni kurumun işleyiş çalışma şeklinden kaynaklandığını tespit ettiğimi 

ifade etmek isterim. Bu çerçevede asfalt yollarımızın deforme olmasından dolayı tamir ve 

yama çalışmalarının her yıl fasılasız yapılması gerektiği malunuzdur. Önergemize konu yama 

çalışmaları ile ilgili teknik ve rakamsal bilgiler meclis ve kamuoyumuza aşağıda arz 

edilecektir. Ancak komisyon üyelerimizin sahada yapmış olduğu tespitler göstermektedir ki 

yama ve tamir çalışmaları arzu ettiğimiz seviyelerde maalesef değildir. Göreve başladığımız 

ilk yılda ARGE komisyonu olarak benzer bir önerge araştırması yaptığımızda da ifade 

ettiğimiz gibi ilgili birimin yama ve tamir organizesi il geneli köylerimizi memnun ve mutlu 

etmemektedir. Maalesef o yıldan bugüne değişende bir şey olmadığını üzülerek ifade etmek 
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zorundayız. O zamanki ARGE komisyon çalışmamız neticesinde ilgili birime usul ve yöntem 

bakımından bir takım önerilerimizde olmuştu. İlimiz genelinde yürütmenin başı Muhterem  

Valimizden komisyon olarak asfalt yama ve tamirat işlerinin yeterli olup olmadığını 

kaymakamlarımız aracılığıyla yerinde tespit ettirerek yetersizliği ortadan kaldıracak ek 

yöntemler bulunması hususunda biraz daha hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz. 

Önergeye konu hususla ilgili olarak birim amirliğince komisyonumuza gönderilen 

yazılı bilgileri arz ediyorum. 

İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda, 

 

-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü asfalt bakım onarım (yama) çalışmaları için 

ayrılan ödeneklerimiz yeterlidir. 

-Asfalt bakım onarım (yama) çalışmaları için 2022 yılında ayrılan İl Özel İdare 

bütçesinden 1.450.000,00 TL, KÖYDES bütçesinden  ise 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 

-Yılın içerisinde ortalama olarak 10.000 ton  yama malzemesi üretilmektedir. 

-Yama malzemesi ( roat mix) üretimi için 0-5,5-12,12-19 agrega malzeme ihale 

yoluyla, bitüm malzeme  Tüpraş’tan alınmaktadır 

-Asfalt yama yapılacak yerler, grup köy yolları öncelikli olmak üzere, taşımalı eğitim, 

güvenlik yolu gibi öncelikli olan yollar  

-Bakım çalışmaları, ilgili standartlara ve tekniğine uygun olarak yapılmaktadır. 

Mevsim şartları ve trafik yoğunluğuna göre bozulmalar olmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

     Fehmi YAĞLI                             Abdullah UYSAL                     Dursun KAYA           

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

  Arif ÇAMİÇİ            İbrahim ÇİFTÇİ            Suat ATALAY        Nazım ÇETİN   

        Üye                               Üye                               Üye                        Üye  


