
-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 307 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İdaremizde kiralamaya verilen araçların ve köylerdeki 

işletmelerin, maden ocaklarının ruhsat harçlarının yeni yılda ne kadar artırılacağının 

araştırılarak belirlenmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre;  

Maden ocaklarının ruhsat harçları, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. Maddesi 

gereğince, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun hükümlerine göre Belediyelerin tahsil 

ettiği işyeri açma izin harcı oranında olduğundan, maden ocaklarının 2019 yılı ruhsat 

harçları, ilgili Belediyelerce belirlenecektir. 

İdaremiz makine parkında bulunan makine ve ekipmanların, köy tüzel kişiliklerine, 

şahıs, şirket ve müteahhitler ile kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya verilmesi, İl Özel 

İdaresinin işlerinin tamamlanmasından sonraki dönemde ve İdarenin uygun görmesi halinde 

yapılmaktadır. 

Makine ve ekipmanlar, köy tüzel kişilikleri ve kamu kurum kuruluşları hariç, şahıs, 

şirket ve müteahhitlere yapılan kiralamalarda ön etüt raporunun hazırlanması için çalışma 

yapılmakta, giden personel için harcırah bedeli ve gidilen araç içinde km başına bedel 

hesaplanarak kiralama bedeline ilave edilmektedir. 

İdarenin gerekli görmesi durumunda, kiracı ve İdare arasında iş makineleri ve 

personelin güvenliği, ödeme koşulları, teslim şartları, iş kazası, trafik kazaları vb. konularını 

içeren bir sözleşme hazırlanarak, karşılıklı olarak imzalanmaktadır. 

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelebilecek olası yüksek artışlarda kiralama bedelleri 

yeniden belirlenmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda, İdaremiz makine parkında bulunan makine ve 

ekipmanların, köy tüzel kişiliklerine, şahıs, şirket ve müteahhitler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına 2019 yılı kiralama bedellerinin, 2018 yılı için belirlendiği şekilde artırma 

yapılmadan aynı olması uygun olacaktır. 

Gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin ruhsat ücretleri, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun, İl Özel İdaresinin yetkileri 

ve imtiyazları başlıklı 7. maddesinin (g) bendindeki “Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî 

müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.” 

hükmü ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun, İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 



başlıklı 10. maddesinin (o) bendindeki “İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve 

hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret 

tarifesini belirlemek.” hükmü gereğince, tespit edilmektedir.  

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanlarındaki, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi 

müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrasına göre, yetki sınırlarımız içerisinde 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen 

işyerlerinin 2019 yılı ruhsat ücretlerinin, 2018 yılı için belirlendiği şekilde artırma 

yapılmadan aynı olması uygun olacaktır. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                   Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                  Üye                             Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 309 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi 

gereğince, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden 2019 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak, 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 7. maddesinin (g) bendi, İl 

Genel Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 10. maddesinin (o) bendi ve İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk 

alanlarındaki, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerleri ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrasına göre, 

yetki sınırlarımız içerisinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerince işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı harç ücretlerinin 2019 yılı için artırma yapılmadan 2018 yılında belirlediği şekliyle 

aynı olması uygun olacaktır.  

İşyerlerinin 2019 yılı ruhsat ücretleri şu şekildedir; 

a) 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için (Tüp Dolum Tesisi, Mezbaha, Şeker Fabrikası 

v.b.) 

İşlemler                   :    2019 Yılı Ücreti   :        

Ruhsat Ücreti        2.942,79 TL            

m
2
 Ücreti             30,15 TL                           

        

b) 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için; (Akaryakıt İstasyonu, LPG Otogaz İstasyonu, 

Ekmek Fabrikası v.b.) 

İşlemler                   :    2019 Yılı Ücreti   :        

Ruhsat Ücreti                   1.670,87 TL             

m
2
 Ücreti             17,12 TL                    

       

c) 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için; (Ekmek Fırını, Pastane, Marangoz v.b.) 

İşlemler                   :    2019 Yılı Ücreti   :        

Ruhsat Ücreti           689,01 TL              

m
2
 Ücreti               5,58 TL                    

                    

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için; (Kahvehane v.b.) 

İşlemler                   :    2019 Yılı Ücreti   :        

m
2
 Ücreti                        8,47 TL                    

 

            e)  Sıhhi müesseseler için; (Bakkal, Market, Lokanta v.b.)  

İşlemler                   :    2019 Yılı Ücreti   :        

m
2
 Ücreti              8,89 TL                     

 



f) İçkili yerlere verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları için; (İçkili lokanta v.b.) 

İşlemler                   :    2019 Yılı  Ücreti  :          

Ruhsat Ücreti          709,65 TL                 

m
2
 Ücreti            11,82 TL   

                      

g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrasına göre, 

yetki sınırlarımız içerisinde organize sanayi bölgelerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

verilen işyerleri için; 

     İşlemler                   :    2019 Yılı  Ücreti  :         

       m
2
 Ücreti                          1,71 TL    

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gayrisıhhi 

müessese kapsamındaki işyerlerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat ücreti ve m
2 

ücretlerinin 

alınması, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden m² ücreti 

alınması, ruhsatlı olarak faaliyet gösteren işyerlerinin, ruhsatlarının kayıp, yenilenme veya 

devredilmesi halinde, gayrisıhhi müesseselerin sınıflarına göre sadece ruhsat ücretinin yarısı 

oranında, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden m
2 

ücretinin yarısı 

oranında ücret alınması, içkili yerlerin açılması halinde ruhsat ve m
2
 ücreti alınması, içkili 

yerlerin ruhsatlarının kayıp, yenileme veya devredilmesi halinde sadece m
2 

ücretinin yarısı 

oranında ücret alınması, m
2
 ücretinin işyerlerinin sadece 500 m² ye kadar olan alanlardan 

alınması, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari amaç taşımayan işlerde, ruhsat ve m
2
 ücretinden 

muaf tutulması, 

24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 

madencilik faaliyetleri kapsamındaki gayrisıhhi müesseselere ait işyerlerinden 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı 

oranında İl Özel İdaresince tahsil edilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                   Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

           Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                  Üye                             Üye 

  

 

 

 



-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/12/2018 tarih ve 296 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, satranç bir spor mudur? İlimizde satranç kulübü veya derneği var 

mıdır? Satrancın gençlerimize özendirilmesi için neler yapılmalı ya da yapılmaktadır? Bu 

konular ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Satranç Bir Spor mudur? 

Satranç’ın spor sayılması için bedensel bir eforun olması gerektiği söylenmektedir. 

Spor dediğiniz şey bedensel bir mücadele içermelidir. Oysaki satrançta bu yoktur. 

Düşünsel bir mücadele ve zorlanma vardır ancak, bedensel bir zorlanması yoktur. Satranç bir 

zeka oyunudur. 

Tüm spor faaliyetlerinde uygulamadan önce spor dalı hakkında teknik ve teorik bilgi 

verilir. Bilimsel ilkeleri anlatılır. Çünkü eğitilen aslında beyindir, kas değil. Kas güçlendirilir 

sadece. Antrenmanda yapılanlar kasları güçlendirmenin yanında asıl olarak, beyne hareketi en 

verimli şekilde nasıl yapacağını öğretmekle ilgilidir. 

Spor eğitiminde kullanılacak araçlar ve sahanın tanıtımı ile başlar. Araçların ve 

sahanın nasıl kullanılacağı, hangi durumda ne yapılması gerektiği, hem oyun hem de diğer 

oyuncularla nasıl bir iletişimde olunacağına dair kurallar kesin olarak belirlidir ve tavizsiz 

şekilde uygulanması gerekir. Bu kurallar sadece müsabakalarda değil bireysel oyunlarda da 

geçerlidir.  

Satranç öğretiminde de aynen geçerlidir. Bu nedenle öğretim ilke ve teknikleri 

açısından satranç bir spordur. Sporcu başarılı olabilmek için aynı hareketleri doğru şekilde 

yapmaya ve bunu yineleyerek bedensel ve zihinsel performansını arttırmaya çalışır. Satranç 

oyuncusu da bilimsel geçerliliği kanıtlanmış hamleler dizisi; açılış, taktik, strateji vb. ile temel 

doğruları uygulamak ve kazanca ulaşabilmek için sürekli antrenman yaparak kendini eğitmek 

zorundadır.  

Bir sporcu rekabet gücünü en üst seviyeye ulaştırmak onu korumak zorundadır. Amaç 

müsabaka başarısı değil sadece formda kalmak olsa bile yukarıdaki ilk ilkede belirtildiği gibi; 

spor eğitimi beyni eğitmek olduğundan eğitime katkısı olacak tüm elementlerin devreye 

girmesi gerekmektedir. 

Bunlar: 

 Sağlıklı ve dengeli beslenme 

 Uyku ve günlük yaşam düzeni 

 Çalışma biçimi, zamanı ve kalitesi 

 Sporcunun yaşadığı ortamın uygunluğu 

 Sağlığa, çevresel koşullara dikkat etmek 

 Özel yaşamda itidal 

 Güçlendirici fiziksel ve zihinsel aktiviteler 

 Sosyal yaşam ve faaliyetlerde zenginlik ve çeşitlilik 

Gibi sporcunun hayatının tamamında disiplinle uyması gereken döngülerdir. Satrançta 

da başarı yaşantının her noktasının düzenli/beklenen olması ve disipline edilmesi ile büyük 

oranda sağlanmaktadır. 

Satranç çocuk, genç, yaşlı her bireyin hayatında olumlu iz bırakacak özel bir 

spordur. Uzmanlar tarafından da önerilmektedir.  



 

İlimizde Satranç kulübü veya derneği var mıdır? 

İlimizde 25 satranç branşı bulunan spor kulübü bulunmaktadır.  Her yıl ilimizde mart 

ayında satranç yerel lig müsabakaları düzenlenmektedir. Ayrıca kulüp ve bireysel lisansa 

sahip sporcular il içerisinde veya çevre illerde yapılan turnuvalara katılmaktadırlar. 

Türkiye Satranç Federasyonu diğer federasyonlar da olduğu gibi lig ve Türkiye 

Şampiyonası düzenlenmektedir.  

Türkiye Satranç Federasyonu ligleri 4 ayrı kategoriden oluşmaktadır.  

Süper Lig (14 Takım yer almaktadır.) , Birinci Lig (24 Takım yer almaktadır.), İkinci 

Lig (36 Takım yer almaktadır.) ve kulüpler şampiyonası (İl yöre yarışmalarından çıkan 

takımlardan oluşmakta, bir nebze amatör liglerden) oluşmaktadır  

İlimizde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Altın Hamle Gençlik ve Spor 

Kulübü Türkiye Satranç İkinci liginde mücadele etmektedirler.  

İlimizde düzenlenen liglerden çıkan takımlarda Kulüpler şampiyonasında 

yarışmaktadır.  

Küçükler, Yıldızlar ve Kadınlar Takım şampiyonaları düzenlenmektedir. Son birkaç 

yıldır bu şampiyonların Türkiye finalleri ilimizde düzenlenmektedir.  

Ayrıca okul sporlarında satranç sporu takım olarak yapılmakta olup, Bölge ve Türkiye 

finallerine katılan okullarımızda bulunmaktadır.  

Okullarımızda satranç sınıfları Türkiye Satranç Federasyonunun ana sponsoru İş 

Bankası tarafından gelen taleplere göre oluşturulmaktadır. (İlkokul ve Ortaokullarda) İlimizde 

satranç sınıfı oluşturma oranı %60 oranına ulaşmıştır. Okullarda yer alan Antrenörler 

tarafından satranç eğitimleri okullarımızda verilmektedir.  

Satrancın gençlerimize özendirilmesi için neler yapılmalı ya da yapılmaktadır? 
Satranç sporunun 7’den 70’e herkesin oynayabileceği bir oyundur. Gençlerin özellikle 

5-6 yaş grubun başlayarak satranç eğitiminin verilmesi faydalı olacaktır. Bilindiği üzere 

ülkemizde görsel sporlar özellikle futbol daha ön planda yer almaktadır. Görselliği olmayan 

satranç sporu toplumca tam bilinmemekte, aslında satranç bireylere çok şey katmaktadır.  Her 

yıl ilimizde sokakta satranç var etkinliği düzenlenmektedir.  

Bir satranç sporcusunun gelişimini etkileyen dışsal faktörleri (kişisel yetenek içsel 

faktör kabul edildiğinden bu kategoriye girmez) saymaya kalkarsak, hayli uzun bir liste ile 

karşılaşırız. Ailenin satranca olan bakışı ve yakın çevrede satranç oynayan kişilerin bulunup 

bulunmaması (sosyo-kültürel faktör) bile önemli etkenler kabul edilmelidirler. Bununla 

birlikte satrançta gelişmek için takip edilen temel yolun kitaplarla çalışmak, bir antrenörden 

yardım almak ve turnuva deneyimi kazanmak olduğu gözönüne alınırsa, dışsal faktörler 

listesinin en önemlileri antrenör, eğitsel materyel ve turnuva olanakları olarak 

değerlendirilebilir. 

Okullarda satranç eğitimin üzerinde durulmalı, öğrenciler bu spora yönlendirilmelidir. 

Zihinsel kazanımlar. Öğrencilerin turnuvalara katılmaları içen gerekli yönlendirmeler 

yapılmalı. Görsel ve yazılı basınlarda satranç sporunun faydalarından bahsedilmelidir.  

Satranç sporunun görselliğinin olmaması sebebiyle kulüplerimiz sponsor bulmakta 

zorlanmaktadırlar. Sponsorluk yönünde gerekli çalışmaların yapılması ve satranç sporunun 

maddi açıdan da desteklenmesi sağlanmalıdır.   

Her ne kadar Türkiye İş Bankası tarafından ilkokul ve ortaokullara satranç eğitim 

panosu ve satranç takımı desteği yapılsa bile, okullarımızda en büyük eksikliklerden biride 

eğitici kitapların ve satranç saatinin olmamasıdır. Sporcular bir turnuvaya katıldıklarında 

satranç saatini ilk defa burada görmektedirler ve tereddüt yaşamaktadırlar. Okul içi satranç 

turnuvaların sık sık düzenlenmesi ve İlimizde düzenlenen satranç turnuvalarına sporcuların 

katılımın arması için gerekli ödüllerin çekici hale getirilmesi gerekmektedir. Bir turnuvaya 

için fazla bir maddi gider oluşmamaktadır.  



Türkiye şampiyonalarına katılacak sporcular maddi açıdan desteklenmelidir.  

19-26 Ocak 2019 Tarihinde Antalya Belek ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye 

Küçükler, Türkiye Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonasına katılacak sporcular kendi 

ceplerinden masrafları karşılamaktadır. Bir sporcu ve velisinin masrafı 2.000 TL’yi 

geçmektedir.  

Bu sene yukarıda belirtilen şampiyonaya ilimizden 7 sporcu katılacaktır.   

Satrancın Faydaları 
1. Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur. 

2. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.  

3. Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru 

yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. 

4. Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. 

5. "Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir. 

6. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa 

çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. 

7. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır 

8. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana 

alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. 

9. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. 

10. Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve  yaratıcılıklarında özgür 

bırakan bir ortam hazırlar. 

11. Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. 

12. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. 

13. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu 

öğretir. 

14. Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. 

15. Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar. 

16. Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya 

çıkarır. 

17. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı 

öğretir. 

18. Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine 

yardımcı olur. 

Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel 

amaçlarındandır, Türk Milli  Eğitimi’nin  öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel 

davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir 'EĞİTİM ARACI'dır. 

Yeryüzünde başka hiçbir araç, bu kadar olumlu davranışların hepsini birden bireylere 

kazandıramaz! 

Öyleyse, çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak, Kişilik gelişiminde 

satrancın pozitif etkilerinden yararlanma amaçlanmalı, çocuklarımızın olumlu davranışlar 

sergilemelerini sağlamaya çalışmalı  bu amaç  bir  görev olarak benimsenmelidir. 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

              Ahmet TUNA                       Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                              Üye 

 



-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 305 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Çorum İlimizin turizmi genellikle tarih turizminden oluşturmaktadır? Kongre 

turizmi, inanç turizmi ve spor turizmini canlandırıcı neler yapılabilir? Bu konular ile ilgili 

olarak Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.  

      

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İlimizin de 

içerisinde bulunduğu İç Anadolu bölgesinde doğa, spor, arkeoloji, tarih, din, sağlık ve kültür 

turizminin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Ancak bu turizm çeşitlerinden özellikle kültür 

turizmi ülkemizde yeterince anlaşılamadığından gelişememiş ve destinasyon ölçeğinde 

tüketilememiştir. Bunun en önemli nedeni ise kültür turizminin sadece arkeolojik ve tarihi 

mekânlarla sınırlı olduğunun düşünülmesidir. Oysaki kültürün her çeşidini topraklarında 

barındıran ülkemiz bugün tüm dünyada hızla gelişen kültür turizminde önemli bir pazardır. 

Hatti ve Hitit Medeniyetinin izlerine ev sahipliği yapan Çorum İli etnik çeşitliliği ve 

günümüze ulaşan kültür birikimi ile bu pazar da kıymetli bir yere sahiptir.  

 

İlimizde sadece tarih turizmi değil alternatif turizm de yapılmaktadır. Mevcut 

arkeolojik çalışmaların yanı sıra bölgede var olan inanç turizmini arttırmak için Selçuklu 

Dönemine ait Behramşah Külliyesi ve Hüseyin Gazi Türbeleri Restorasyon çalışmaları devam 

etmektedir. Bu çalışmalar ile ilde yer alan Ulu Cami, Hıdırlık, Elvan Çelebi, Koyunbaba gibi 

ziyaret mekanlarının sayısı arttırılarak bir destinasyon oluşturulmak istenmektedir.  

 

Spor Turizmine alternatif oluşturmak için mevcut Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet 

Parkurları Projesine ilave olarak Sıklık, Çatak, Budaközü, Oğuz Adası Projeleri ile 

oryantiring, safari, yamaç parşütü, tırmanış, kano, dragon bot, flyboarding, kürek, su kayağı 

gibi bir çok yaş grubuna hitap eden doğa ve su sporları destinasyonu oluşturma çalışmalarımız 

devam etmektedir.  

 

Kongre Turizmi için yapılan çalışmalarda ilimizin konaklama kapasitesi yeterli 

olmaktadır. Ancak bu turizm çeşidinde tüm etkinlikler genelde il merkezinde yapıldığından 

Örenyeri ve Müze Ziyareti yapmak istemeyen ya da alternatifli gezi isteyen misafirler için 

Çorum Kalesi Restorasyon Projesi, İsmet Eker Kırsal Yaşam Çiftliği, Velipaşa Hanı 

Restorasyon Projesi il için büyük önem arz etmektedir. Turizm istatistiklerinin de belirttiği 

üzere il merkezinde alternatif zaman geçirebilen turistler o ilde konaklamayı tercih 

etmektedir.  

 

Söz konusu projeler doğrultusunda ilimiz için sanal bir turizm haritası çıkarılmış, bu 

haritalardan birincisi olan Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi ile eski kervan 

yolları ve bu yollar üzerinde yer alan tarihi buluntular öne çıkarılıp, restorasyon çalışmaları 

yapılarak ayağa kaldırılması, işlevsel hale getirilmesi ile bu güzergahın turizm 

destinasyonunun bir parçası olması planlanmıştır.  



Bu planlama ile Çorum’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini oluşturan güneybatı-

güneydoğu yayı oluşturulmuştur. Kuzeydoğu ve kuzey yayı ise Kızılırmak Havzası 

Gastronomi ve Yürüyüş Yolu projesi ile beslenme, ekolojik besin, doğal mutfak anlayışı, 

sağlık ve spor aktiviteleri ile çizilmiştir. İl için yapılan, devam eden ve yapılması planlanan 

tüm projeler bu çerçeve içerisine oturmaktadır.  

 

İlimizin mevcut projeleri tüm turizm çeşitlerine hitap edecek bir öneme sahip 

olduğundan en kısa sürede tamamlanarak turizmin hizmetine sunulması gerekmektedir. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

   İkram ŞAHİN                         Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

             Komisyon Bşk.                     Komisyon Bşk. V.                                  Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 306 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İl genelinde engelliler için hizmet veren 

Rehabilitasyon Merkezleri yeterli midir? Fiziksel şartları ne durumdadır? Kimler 

yararlanabilmektedir? Şartları nelerdir? Devlet desteği ne orandadır? Bu konular ile ilgili 

olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İlimizde engelli bireylere yönelik  12 rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bu 

rehabilitasyon merkezlerinde zihinsel yetersizliği olanlar, bedensel yetersizliği olanlar, işitme 

yetersizliği olanlar, görme yetersizliği olanlar, özel öğrenme güçlüğü olanlar ve  dil ve 

konuşma bozukluğu olan bireyler, yetersizlik olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporlarıyla 

birlikte başvuru  yapmaktadırlar. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde tanılanan ve yukarıdaki 

yetersizlikleri bulunan bireylere 1 yıl süreyle destek eğitim programı önermektedir. Destek 

eğitim   programı ayda 12 saat olacak şekilde rehabilitasyon merkezlerince planlanmaktadır. 

Her yıl destek eğitim raporu Rehberlik ve Araştırma merkezince yenilenmektedir. 

17/12/2017-17/12/2018 tarihleri arasında rehberlik ve araştırma merkezince destek 

eğitim almak için incelenen öğrenci sayısı 2259 kişi bunlardan 1565 kişiye destek eğitim 

önerilmiştir. 

Çorum Belediyesi  tarafından hizmet verilen 2 rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. 

Bunlardan  yaklaşık 200’ün üzerinde engelli yararlanmaktadır. 

 Fiziki Şartlar Yeterli midir? 

İlimizdeki Rehabilitasyon merkezleri yeterlidir. Ancak eğitim alan bireylere verilen 

eğitim saatleri yetersizdir. Ayda 12 saat eğitim verilmekte olup bu eğitimin 8 saati bireysel  4 

saati de grup eğitimi olarak verilmektedir. 

Çorum ilimiz ve İlçelerimizde Rehabilitasyon sayısı ve fiziki şartları yeterlidir. Çünkü 

kurum açmak için belirtilen şartlar yerine getirilmeden kurum açma izni verilmemektedir. 

Öğretmenleri, programları, bölümleri, araç ve gereçleri ile bir bütün olarak değerlendirilip 

onay verilirse açılabilmektedir. Gelişigüzel bir rehabilitasyon açılması söz konusu değildir. 

Bu açıdan fiziki şartları eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyacını giderecek 

düzeydedir. 

Ancak eğitim alan bireylere verilen eğitim saatleri yetersizdir. Ayda 12 saat eğitim 

verilmekte olup bu eğitimin 8 saati bireysel  4 saati de grup eğitimi olarak verilmektedir. 

Devlet desteğinin artırılması kurum şartlarının daha da iyileştirilmesi için önemlidir. 

Taşıma işlemi ücretsiz ve çok dağınık olması sebebi ile akaryakıt gideri kurumları maddi 

olarak zorlamaktadır. Öğrenci sayısı paralelinde çalıştırılan personel ücretleri ile diğer 

giderler kurumların hizmetlerin iyileştirilmesini güçleştirmektedir. 

Rehabilitasyondan kimler yararlanabilmektedir? 

            Doğum öncesi ve sonrası gelişim sürecinde oluşan çeşitli nedenlere bağlı olarak; 

bilinçsel, dil, hareket, fizik sosyal ve duygusal gelişimlerinde ölçme araçları ile ölçülebilen 

yetersizlik, yavaşlama, gerileme veya ileride olma sonucunda yaşıtlarına göre farklı özellik 



gösteren ve normal eğitim programlarından yaralanamayan kısmen yararlanan veya 

yararlandığı halde destek eğitimine ihtiyaç duyan bireylerdir.  

 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gruplandırılması. 

1-Özel öğrenme güçlüğü, 

2-Dil ve konuşma güçlüğü, 

3-Otizm spektium bozukluğu (Yaygın gelişimsel bozukluk), 

4-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

5-Bedensel yetersizlik, süreğen hastalık, ortopedik yetersizlikler, 

6-İşitme yetersizliği, 

7-Görme yetersizliği, 

8-Zihinsel yetersizliği, 

9-Üstün ve özel yetenek. 

           Şartları Nelerdir? 

           Çocuk hakları bildirgesine göre; her çocuğun beslenme, dinlenme, oyun olanakları ve 

tıbbi bakım hakları vardır. Fiziksel ve zihinsel ya da sosyal bakımdan engelli çocuğa gerekli 

tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır. 

           Çocukların eğitim hakkı anayasamız ve kanunlarla belirlenmiş ve güvence altına 

alınmıştır. Anayasamızın 42. maddesinde (Hiçbir birey eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılamaz ) der. 

           Destek eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için şu 

aşamalar gereklidir. 

           Öncelikle hastanelerimizden alınan sağlık kurulu raporu ile milli eğitime bağlı olarak 

her ilde ve büyük ilçelerde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvurmak 

gerekir. Bu başvuru ile RAM bünyesinde özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından eğitsel 

değerlendirme ve tanılama gerçekleştirilir. Bu tanılama doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı 

olduğu belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu 

belgeler destek eğitim alan bireyler için her yıl yenilenir.  

          Devlet Desteği Ne Orandadır? 

          Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi engelli çocuklara eğitim hizmeti verir. Buna da 

seans sureti denir. Bu rakam bireysel seanslar için 50 TL grup eğitimi için 30 TL civarıdır. 

Ayda en az 8 bireysel, 4 grup eğitimi Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Uygulama Tebliği (9 Şubat 2018) tarihli resmi gazete de yayınlanmıştır. Buna göre 

Rehabilitasyon Merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden 

karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545TL , 

grup eğitimi için aylık 153 TL olarak belirlenmiştir. 

          Belirlenen bu tutarlar Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 

karşılanmaktadır. 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

             Yusuf KAYA                        Ünal CEVİZCİ                   Erdoğan KÖROĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                  Üye     



-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 301 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Büyük ekonomilerle rekabet edebilmenin en önemli şartı ARGE 

faaliyetleridir. ARGE faaliyetlerinde Çorum hangi alanlarda nasıl faydalanmaktadır? En 

büyük kaynağı kimler ayırıyor? Çorum ARGE çalışmalarında kaçıncı sıradadır? Çorum’da 

kurulan Teknokent’in Çorum’a katkısı nedir? Bu konular ile ilgili olarak Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Yeni bir 

sistem, hizmet, ürün, yazılım, süreç geliştirmek amacıyla tasarlanan yaratıcı projeler AR-GE 

yani Araştırma ve Geliştirme çalışmalarıdır. Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, 

sanayi sektörü, şirketler Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

AR-GE; toplumun kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek amacıyla yürütülen 

çalışmaların bütünüdür. Günümüzde ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli konulardan 

biri “Know-How” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek 

teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de AR-GE çalışmalarına bağlıdır. 

Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının amaçları; 

 Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek 

 Üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak 

 Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak 

 Üretilen teknolojik, bilimsel bilgiyi ticarileştirmek 

 

Özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini 

iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları 

birleştirmektir. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi Araştırma, Stratejik 

Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE)" ile "Projeler Ekibi (PEK)" olmak üzere iki ekip 

halinde çalışmalarını yürütmektedir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümü tarafından gerçekleştirilen bazı 

çalışmalardan örnekler: 

1 .  Varşova’da düzenlenen e-twinning konferansına katılım. 

2 . 16-19 yaş kategorisinde ‘’you are the pictures’’ isimli e Twinning projesi ile 

Avrupa 2.lik ödülü 

3 . Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde robotik arge laboratuarının açılması. 

4 . Göçmen bireylerin eğitimleri için öğretmen yeterliliklerinin artırılması projesi 

5 . Onur Bak İlkokulu ‘’Geçmişten geleceğe gülümse ’’ projesi. 

6 . Çorum’da eğitim kalitesini artırma projesi. 

7 . 6. Dahi Beyinler Akıl Oyunları yarışması 

8 . Geleceğin bilim insanları bilimsel proje hazırlıyor projesi. 

 



Ayrıca, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(HÜBTUAM), 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından projenin 

kabul edilmesiyle kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Merkezimiz, üniversitemizde 

yürütülmekte olan araştırma projelerinin ve bölge sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda 

faaliyet göstermektedir. Bu amaçla Gıda Analiz Teknikleri, Biyolojik Analiz Teknikleri, 

Spektroskopik Analiz Teknikleri, Kromatografik Analiz Teknikleri, Polimer Analiz 

Teknikleri, Katalitik ve Yüzey Analiz Teknikleri, Mekanik Test Cihazları, Örnek Hazırlama, 

PIV ve SEM laboratuvarları ile hizmet vermektedir. Başkaca ayak ve diş inplant testleri, 

grikometre şeker test cihaz analizleri, ayakkabı deri ve deri üzerindeki zararlı maddelerin 

tespiti ve analizi toprak analizleri de yapılmaktadır. Toplam 7360 metrekare kapalı alana 

sahip bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan HÜBTUAM binasının temeli 21 Haziran 2013 

tarihinde atılmıştır. Merkezde 14 laboratuvar, 10 rezerv laboratuvar, bay ve bayan mescidi 

konferans salonu ve kafeterya bulunmaktadır. 2014 yılı Aralık ayı itibariyle faaliyete 

geçmiştir. 

Ayrıca, toprak analizi ve kalite akreditasyonu da yapılmaktadır. 

İlimizde organize sanayi bölgesindeki ve ülkemizdeki birçok firma ve üniversite 

HÜBTUAM’dan hizmet alan referans kuruluşlar arasındadır. 

ÇORUM TEKNOKENT (Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi) 

  Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ÇORUM TEKNOKENT 17000 M2 

kapalı alanda faaliyet göstermektedir. 10 firma faaliyet göstermekte olup, 19 firmalık daha 

boş alan bulunmaktadır.  

Hedefleri: 

1- İleri Teknoloji Araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek, ilerletmek, 

2- Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni Şirketlerin dogmasına katkıda 

bulunmak, mevcut Şirketlerin sayılarını artırmak, 

3- İleri Teknolojiyi kullanan bu Şirketlere Üniversite içerisinde Araştırma ve teknoloji 

transferi için uygun ortam yaratmak, 

4- Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkân yaratmak, 

5-Ar-Ge ve Yazılım yeteneği ve Geleneğine sahip Uluslararası Firmaların Bölge de yer 

almaları için gerekli Teknolojik Altyapıyı sağlamak, 

6-Üniversite-Sanayi işbirliği ile yapılan araştırmaların, ekonomik değere dönüşmesine katkı 

sağlamak. 

Sunulan Hizmetler: 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 

bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Gelir Vergisi Kanunun (GVK) 89/9. 

maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 10/1-(a) maddesinde yer alan 

düzenleme uyarınca, mükellefler yıl içinde yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının 

%40’ını  beyan edecekleri vergi matrahlarından düşebilmektedirler. 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir 

veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri; 

Sistem Yönetimi, Veri Yönetimi, İş Uygulamaları, Sektörel, İnternet, Mobil ve Askeri 

Komuta Kontrol Uygulama Yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer 

vergisinden muaftır. Ayrıca Personel avantajı da sağlamaktadır.(öğretim elemanları)  

 



 

Teşvik Ve Destek Veren Kurumlar: 

T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Yeni Girişimci Desteği – KOSGEB Girişimciliği 

Geliştirme Teşvikleri, E-Kobi Bilişim Destek Kredisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-

TTGV-Kosgeb Bilişim Destekleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-

TÜBİTAK. 

  Bu çerçevede,  Ar-Ge kapsamında yapılan harcamalara en fazla % 50 oranında (ilave 

desteklerle % 60) hibe niteliğinde parasal destek yapılmaktadır.  

20’inci yüzyıl dünya ekonomi tarihi toplumların önüne tarihi fırsatların 20-30 yılda bir 

çıktığını gösterdi. Örneğin Çin bugünkü durumuna 1980’lerde yakaladığı ivme ile her yıl 

ortalama yüzde 9 seviyesinde büyüyerek ulaştı. Almanya 50’lerde yakaladığı yüzde 5-6 

seviyesindeki büyüme ile ikinci dünya savaşının enkazından bugünkü haline ulaştı. Güney 

Kore 1965-80 arasını neredeyse her yıl yüzde 10 büyüyerek geçirdi. Buna karşılık Arjantin 

1960’larda gelişmiş ülkelere çok yaklaşmışken, bu momenti koruyamamış ve 25 yıl boyunca 

hiper enflasyon nedeniyle parasından 16 sıfır atılacak kadar güç bir dönem geçirmiştir.  

Sürdürülebilir büyümenin ardındaki gerçek itici güç, Ar-Ge’ye ayrılan kaynak 

olmuştur.  

20’inci yüzyılın ikinci yarısında Ar-Ge nin önemi ve bu konuda yapılacak harcama ve 

çabaların geleceğe dair inanılmaz olumlu  sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ar-Ge’ye 

dayalı olarak büyüyen firmaların gelecek döneme ilişkin yatırımlarında ki artış ve verimlilik, 

bu hususun en büyük kanıtını teşkil etmektedir. Gelişmiş üretim teknikleri ile üretim yapmak, 

yeni ürün üretmek firmalarımızın uluslararası rekabette başarılı olmaları için en önemli 

araçtır.  

Sanayi ve iş çevrelerinde Ar-Ge bilinci,  eskisi ile kıyaslanmayacak ölçüde açık ve 

somuttur.  Bu bilinç, devlet idaresi bünyesinde de son zamanlarda oldukça önemli katkılara 

sahne olmuştur. Bu çerçevede Devlet açısından bu hususun ve bu konuda yatırım yapan 

kişilerin desteklenmesi ayrı bir önem kazanmış ve Devletin birçok kurumu kendi mevzuatları 

çerçevesinde Ar-Ge destekleri geliştirmişlerdir. 

Bu gelişmeler ışığında İlimizde de yukarıda belirtildiği gibi önemli ölçüde Ar-GE 

yatırımları yapılmakta ve hem eğitim hem de teşvik ve destek verilmektedir. Bu nokta da 

kurumlarımızın ve firmalarımızın Ar-Ge yatırımlarını artırmaları bu yönde bilinçlenerek 

firmalarını dünya firmaları ile rekabet edecek seviyede geliştirmeleri çok büyük önem arz 

etmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

           Nurettin KARACA                   Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 303 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; İlimizde çevre kirliliği oranı son yıllarda ne kadardır? Kömürden 

doğalgaza geçme düzeyi ne orandadır? Denetimler nasıl yapılmaktadır? Bu konular ile ilgili 

olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

İlimizde Hava Kalitesi; 

Çorum İl Merkezi, Çorum Ovası içinde yer almaktadır. Topoğrafik yapısı itibariyle 

konumunun 800 m. rakımda yer aldığı ve çevresinin 1000 m. rakımlı yüksek tepelerle 

çevrilidir. 

Yaz dönemlerinde kuytuluktan (rüzgar girdabına maruz kalması) dolayı ortam tozu ve 

özellikle kış dönemlerinde oluşan enverziyonlar nedeniyle ise ısınma sonucu duman ve is 

askıda kalarak tekrar yere çökelebilmektedir. Ölçümler saatlik bazda yüksek çıkabilmektedir.  

 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, hava kalitesi 

ölçümleri ilimizde, 3 noktada bulunan istasyonlar tarafından ölçülmektedir. Ölçümler 2005 

yılından itibaren www.havaizleme.gov.tr internet adresinde online olarak yayımlanmaktadır.   

Katı Yakıtlar; 

          İlimizde 170 adet Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi bulunan satış depolarınca, 52 çeşit 

(32 ithal ve 20 yerli) kömür satılmaktadır. Satılan kömür yılda yaklaşık 194.304 ton’dur. 

Bunun 45.000 tonu yardım amaçlı dağıtılan kömürlerdir. 

          İl merkezimizde; 98.718 hane olup, 89.588 hanesinde doğalgaz bağlıdır. Doğalgazın 

hiç bağlı olmadığı abone sayısı 9.130’dur. Ayrıca 89.588 abonenin %16,5’i (14.782 abonesi) 

doğalgazı ocağında kullanmakta ve kömürle ısınma yapmaktadır. Yani 9.130 + 14.782 = 

23.912 abone sadece KÖMÜR tüketmektedir. Her hane başına yaklaşık 2 ton kömür 

tüketilmekte olup, 23.912 x 2 = 47.824 ton kömür merkezde yakılmaktadır. 

           İl merkez nüfusu 98.718 hane olup 23.912 hanesi (yaklaşık dörtte biri = %24’ünü) 

ısınmada kömür yaktığını görmekteyiz. 

İlimiz Merkezinde 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç 

sahiplerine 14748 ton kömür ücretsiz olarak dağıtılmıştır.  

Araçlar; 

2017 yılı sonu nüfusumuz 528.422 olup, il merkezi 265.171 kişidir. İl genelinde 

toplam 171.714 adet araç mevcut olup, yaklaşık 3,07 kişi başına 1 araç düşmektedir. Türkiye 

ortalaması 3.6’dır. İl Merkezimizde ise 93.550 adet araç olup, 2,83 kişiye 1 araç düşmektedir.  

Araçlardan kaynaklanan egzoz dumanı da hava kirliliğine büyük etki eden faktörler 

arasında yer almaktadır. Özellikle yolların darlığı nedeniyle trafik akışının yavaş seyretmesi, 

ışıklarda fazla bekleme, alternatif çıkış yollarının olmayışı sonucu ilimizde trafik 

yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde egzoz gazı emisyonlarından fazlaca kirlenmeye maruz 

kalındığı ölçümlerle belirlenmektedir.    

 

http://www.havaizleme.gov.tr/


 

 
 

 



• 2018-2019 Yılı için SO2 ve PM10 sınır değerleri şu şekildedir. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORTALAMA SÜRE 2018  

SO2 (µg/m³) 

2018 

PM10 (µg/m³) 

2019 

SO2 (µg/m³) 

2019 

PM10 (µg/m³) 

KISA VADELİ 

SINIR DEĞER 

(KVS) 

 

150 60 

 

125 

50 

SAATLİK 

ORTALAMA 
380 

 

350  

UZUN VADELİ 

SINIR DEĞER 
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20 44 

 40 



Merkez Atatürk Lisesi bahçesi Hava Kalitesi İstasyonu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

YYuukkaarrııddaakkii  İİlliimmiizziinn  hhaavvaa  kkaalliitteessii  ööllççüümm  ssoonnuuççllaarrıınnddaann  ddaa  aaççııkkççaa  ggöörrüüllddüüğğüü  üüzzeerree  ssıınnıırr  

ddeeğğeerrlleerr  aaşşııllmmaakkttaaddıırr..    

  

BBuu  aaşşıımmllaarrıınn  eessaass  nneeddeennii  İİlliimmiizziinn  ccooğğrraaffii  kkoonnuummuu  ((ççaannaakk  iiççeerriissiinnddee  yyeerr  aallmmaassıı)),,  kkıışş  aayyllaarrıınnddaa  

oolluuşşaann  eennvveerrzziiyyoonnllaarr  iillee  yyaağğıışş  vvee  rrüüzzggaarrıınn  aazz  oollmmaassııddıırr.. 

 

   İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.      

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

 

2018 

AYLAR 

Aylık En Düşük En Yüksek 

KVS 

Değerlerinin 

Aşıldığı Gün 

Sayısı (μg/m3) 

SO2 PM SO2 PM SO2 PM 
SO2 

>150 
PM>60 

OCAK 16 48 3 13 36 158 0 7 

ŞUBAT 18 62 5 19 44 115 0 14 

MART 12 73 3 13 33 208 0 17 

NİSAN 9 53 2 25 19 72 0 9 

MAYIS 7 45 2 27 38 72 0 1 

HAZİRAN 5 37 1 20 27 55 0 0 

TEMMUZ 4 38 1 28 8 56 0 0 

AĞUSTOS 2 38 1 27 4 51 0 0 

EYLÜL 5 45 1 15 25 108 0 5 

EKİM 35 75 0 17 915 372 1 16 

KASIM 8 62 1 6 35 118 0 16 

ARALIK 25 59 8 13 64 155 0 7 

         



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarihli oturumunda verilen yazılı önerge ile: İlimiz 

Merkez İlçeye bağlı Kınık köyü yolu üzerinde bulunan köprünün çok dar olması nedeniyle iki 

araç geçememektedir. Yoldaki eğim nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. Bu köprü ve 

İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerdeki sorunlu köprüler nerelerdedir? Bu köprüler ile ilgili ne 

tür çalışmalar yapılabilir? Bu konuların araştırılması ile ilgili yazılı önergenin incelenmek 

araştırılmak üzere komisyonumuza havale edilmesi üzerine komisyonumuzca yerinde yapılan 

incelemelerden sonra  İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Mahallinde yapılan incelemede 

köprünün gerçekten de dar olduğu, iki aracın birlikte köprüden geçiş yapamayacağı, oldukça 

eski ve yıpranmış olduğu, yola göre çap durduğu, bazı bölümlerinde çökmeler olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Ayrıca yine Kınık Köyü ve Sarımbey arazileri arasında, arazi yolu olarak kullanılan ve 

çok dar bir köprünün daha bulunduğu, tuğla fabrikalarına ait ağır vasıtaların toprak taşırken 

bu köprüyü kullandıkları, tarım makinaları ile geçişinde riskli olduğu, biçerdöver gibi 

makinaları bu köprüye sığmadığı için uzun mesafelerin dolaşıldığının komisyonumuza 

bildirilmesi üzerine ilgili köprüde incelenmiş ve bahsedilen sıkıntıların bulunduğu ve risk 

taşıdığı kanaatine varılmıştır. 

Bunun üzerine Yol Şube Müdürlüğümüzden her iki köprü ile ilgili bir teknik rapor 

hazırlanması istenilmiştir. Yol Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan teknik raporlarda; ‘İl Genel 

Meclisinin 07.12.2018 tarihli toplantısında gündeme gelen Merkez ilçeye bağlı Kınık köyü 

yolu, Kınık deresi üzerinde bulunan köprünün araç geçişi için yetersiz geldiği ve 

genişletilmesi talebi ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemede, 

Merkez ilçeye bağlı Kınık köyü yolunda ve Kınık Deresi üzerinde bulunan köprünün 

beton kenar ayaklar üzerine plak şeklinde yapıldığı, 2,5 m yüksekliğinde, 5 m açıklığında ve 

4,5 m kullanılabilir platform genişliğine sahip olduğu görülmüştür. 

Kınık köyünün ulaşım yolu üzerinde bulunan köprünün platform genişyliğinin yetersiz 

olması, köprü tahliye taşıyıcı kirişlerinin beton ve demirlerinde meydana gelen bozulmalar 

nedeniyle araç geçişlerinde tehlike arz ettiğinden mevcut köprünün yıkılması ve emniyetli 

geçiş için en az 9,0 m uzunluğunda 4,0 m x 3,0 m kutu menfez yapılması gerekmekte olup, 

proje gerçekleştirmesi için yaklaşık 115.000 TL ödenek ihtiyacı olacaktır’ ve ‘İl Genel 

Meclisinin Ocak ayı görüşmelerinde gündeme gelen, Merkez ilçeye bağlı Sarımbey köyü 

arazisi içerisinde Kınık Deresi üzerinde bulunan köprünün tarım araçları geçişi için yetersiz 

geldiği ve genişletilmesi talebi ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemede, 

Merkezilçeye bağlı Sarımbey köyünün sınırlarında, Gebe mevkiinde ve Kınık Deresi 

üzerinde bulunan köprünün taş kenar ayaklar üzerinde plak şeklinde köylü tarafından 

yapıldıağı, 2,8 m yüksekliğinde 3,0 m açıklığında ve 3,0 m kullanılabilir platform genişliğine 

sahip olduğu görülmüştür.Sarımbey köyü halkı tarafından tarım arazilerine geçiş için ve 

bölgede faaliyet gösteren toprak işlemeleri tarafından da TCK Çorum-Ankara karayoluna 

ulaşım için kullanılan arazi yolu üzerinde bulunan köprünün platform genişliği dar olması 

nedeniyle ziraat ve nakliye araçlarının geçişlerinde tehlike arz ettiğinden mevcut köprü 

tabliyesinin yıkılması ve emniyetli geçiş için en az 5,0 m platform genişliğinde tabliye 

yapılması gerekmekte olup, proje gerçekleştirmesi için yaklaşık 35.000 TL ödenek ihtiyacı 

olacaktır.’ denilmektedir. 



 

 

 

 

Komisyonumuzca teknik raporlara uygun olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli 

ödeneklerin ayrılarak her iki köprünün de yenilenmesi gerektiği görüş ve kanaatine 

varılmıştır. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.  

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

                       

             Ali Sami ODABAŞ        Abdullah METEOĞLU              Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

              Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

                     

        Ömer ÇATALPELİT        Süleyman ŞENER         Hacı BOLAT            Haydar ERDEM      

                     Üye                                  Üye                           Üye                               Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 302 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Tarımsal verimliliği yükseltmek ve çiftçilerin yerli tohumlara 

yönelimini artırmak için “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesi kapsamında 

ilimizde neler yapılmıştır? Bu konun araştırılıp kamuoyunun ve Meclisimizin 

bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Milli Tohum Demonstrasyon Çalışmaları 

Ülkemizdeki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait yerel 

çeşitlerinin genetik erozyonlarını engellemek amacıyla, Bakanlığımız Yerel Çeşitlerin Kayıt 

Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik 30570 sayılı Resmi gazetede 

2018 yılı Ekim ayında yayımlanmıştır. 

İlimiz sınırları içerisinde; 

 Ülkemizin ilk ve tek olan, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü adına tescil edilen “Güneş” çeşidi Karabuğday (Fagopyrum 

esculentum Moench.), 2018 yılında Merkez İlçe Düvenci köyünde demonstrasyon amaçlı 4 

ayrı parçada olmak üzere toplam 25 da alanda yetiştiriciliği yapılarak çiftçilere tanıtıldı ve 

benimsetilme yönünde çalışmalar yapılmıştır. 

 

 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafında 2014 yılında tescil edilmiş olan 

“Karaarslan”  çeşidi Safran (Crocus sativus)2018 yılında Bayat ilçesi Çerkeş köyünde 

demonstrasyon amaçlı 150 m
2 

alanda ekimi yapılarak, devam eden üretimi ve yetiştiriciliği 

takip edilmektedir. 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteklenecek olan  ‘Yem 

Bitkileri Geliştirme Projesi’ hazırlanarak ilgili Kurumlara sunulmuş olup, kullanılacak 

üretim materyalleri ile; 

 Mısır Ada95-10 çeşidi Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Sakarya 

 Yonca Gözlü-1 çeşidi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

 Korunga Özerbey-03 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

 Adi Fiğ Cumhuriyet 99, Selçuk-99, Kubilay-82 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına 

tescili yapılmış olan yerel çeşitler kullanılacaktır. Bu proje ile yerel çeşitlerin tanıtılması ve 

benimsetilmesi amaçlanmıştır. 

 

 Hububat tarımı yapan çiftçilerimize, bölgeye uyum sağlayan yerel çeşitlerin ekiminin 

yaygınlaştırılması amacıyla; 

 Arpa; Larende Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 Buğday; Altındane, Sakin, Canik 2003, Nevzatbey, Özcan Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü, 

 Arpa; Martı, Bolayır Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 



 Buğday; Saban, Köprü, Gelibolu, Selimiye, Kate A-1,Bereket, Pehlivan Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüadına tescili yapılmış çeşitlerin 2018-2019 üretim sezonu için 

demonstrasyon alanları oluşturulmuştur. 

 

 Ayrıca İlimiz sınırları içinde üretimi devam etmekte olan;  

 Soğan Çorum Moru, 

 Kavun 10 dilim, 

 Fasulye Elmalı, Osman Efe 

 Kabak İskilip, 

 Bamya Kargı, yerel (Ata) tohumlarımız, Türkiye Tohum Gen Bankasında muhafaza edilmek 

üzere, çiftçilerimiz tarafından bağışlanmış ve 2017 yılında GKN 037113-037118 kayıt 

numaralarıyla, 2018 yılında Kavun Ondilim GKN 038306 kayıt numarası ile koruma altına 

alınmıştır. 

1990'da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 2002 yılında 145 bin 

tona, 2016'da 958 bin tona ve 2017'de 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldi. 

2017'de 238 milyon adet meyve fidanı, 4 milyar adet sebze fidesi, 1 milyar 619 bin 

adet süs bitkisi üretildi. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                   Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/12/2018 tarih ve 294 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, son zamanlarda artan kadına şiddet olayları hepimizin canını 

acıtmaktadır. Bununla ilgili olarak kadına şiddette çoğu kadınımız nereye başvuracağını çok 

ta iyi bilememektedir. Bu tür şiddete maruz kalan kadınlarımız nasıl bir yol izlemelidir? Yasal 

ve hukuki yolları nelerdir? Bunun için merkez ve ilçelerde danışma birimleri var mıdır? 

Yoksa bu birimlerin oluşturulması için neler yapabiliriz? Bilindiği kadarıyla İlimiz merkezde 

20 kişilik kadın sığınma evi bulunmaktadır. İlçelerde de kadın sığınma evi var mıdır? Yoksa 

açmak için herhangi bir çalışma yapılıyor mu? İl Merkezi ve ilçelerimizdeki toplu taşıma 

araçlarında ve okul servislerinde engellilerimizin rahat inip binmeleri ve ulaşımlarını 

kolaylaştırıcı tertibatlar var mıdır? Yoksa bununla ilgili çalışmalar nelerdir? Bu konular ile 

ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Çorum’da 

kadına şiddetle mücadele konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hizmet vermektedir. Bu merkez 2015 yılında hizmet 

vermeye başlamıştır. Şiddet Önleme İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi yasasına istinaden tüm illerde açılması 

planlanmıştır. İlimizde Valilik Ek 2 binasında hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 

şiddet mağduru kadınlara psikolojik sosyal, ekonomik ve hukuki destek sağlamaktadır. Şiddet 

mağduru kadınların yasa gereğince alınan tedbir kararlarının takibi ve tedbirin etkinliğini de 

ŞÖNİM takip etmektedir. Şiddete maruz kalmış kadınlar alo 183 sosyal hizmet, 155 polis ve 

156 jandarmayı arayarak şikayetçi olabilmekte ayrıca ŞÖNİM’e, Cumhuriyet Savcılığına, 

Aile Mahkemelerine müracaat edebilmektedirler. 6284 sayılı yasa gereğince işlemler 48 saat 

içinde tamamlanmaktadır. Merkezde halen 1 müdür, 1 sosyal hizmet uzmanı, 2 sosyolog, 2 

danışma yönlendirme, 2 güvenlik ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadır. ŞÖNİM Sosyal 

Hizmet Merkez Binası içinde hizmet vermekte olup, kadına yönelik şiddette mücadele tüm 

kamu kurum ve kuruluşların işbirliği ve eşgüdümü sağlanması ile mümkündür. Aile Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu ve 

kadına yönelik şiddetin kabul edilemez görüşü ile çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlığımız 

2016-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddette mücadele ulusal eylem planı 

yayınlamıştır. İlimizde 218-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik İl Eylem planı 

hazırlanmış ve Ocak 218 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu eylem planı Çorum’da 

tüm kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin oluşturulduğu bir teknik ekiple, 2017 Kasım 

ayında 3 gün süren çalıştayla düzenlenmiştir. Kadına Yönelik İl Eylem Planın 4 hedef 

belirlenmiş olup, bunlardan kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve 

davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık bilinç 

kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edeceği zihniyet dönüşümü sağlamak 

amacıyla kamu personelleri başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik olarak 

eğitimler ve farkındalık çalışmaları düzenlenmektedir. Bu bağlamda 2018 yılında 21 eğitim 

çalışması yapılmış olup, 854 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir. 



Ayrıca 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri 

kapsamında 25 Kasımdan 10 Aralık İnsan Hakları gününe kadar 15 gün süren etkinlikler 

düzenlenmiştir. Toplumda bu konuda farkındalık yaratmak kadına yönelik şiddetin insan 

hakkı ihlali olduğu ve yasalarımızda bunun suç olduğu belirterek çeşitli etkinlikler çalışmalar 

yapılmaktadır. Kadınların şiddete mağdur kalması durumunda nereye başvuracağı ile ilgili 

afişler tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Ayrıca AVM’de stant açılarak 

bilgilendirme çalışması yapılmış ve broşür dağıtılmıştır. Konu ile ilgili pankartlar Valilik 

binalarına asılması sağlanmıştır.  

İlimizde şiddet mağduru olup barınma ihtiyacı olan kadınlara yönelik 2014 yılında 20 

kapasiteli kadın konut evi açılmıştır. İl Eylem planı hedeflerinden biri de koruyucu ve 

önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların 

güçlendirilmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar Aile 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 

tarafından yürütülmektedir.   

 

İlimizde faaliyet göstermekte olan okul servislerinde bedensel engelli öğrenciler için 

hazırlanmış lift, rampa vb. özelliğe haiz araç bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında; 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

ilimiz merkez ve ilçelerinde ekli listede detaylandırılan, 817 zihinsel engelli öğrencinin okula 

erişimlerinin sağlanması için, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından 74 rehber 

personel, 74 sürücü ve 74 okul servis aracı tahsis edilmiştir. 

Ayrıca; bu öğrencilerimizden bedensel engeli de bulunan (tekerlekli sandalye 

kullanan) beş öğrencimizin okula erişimleri sağlanmakla birlikte, okula erişimlerini daha da 

kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan okul servis araçlarında (seyyar rampa vb. donanım) 

iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

               Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

           Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


