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-RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

Ġl Genel Meclisinin 08/02/2018 tarih ve 40 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevleri nelerdir? Ġlçelerimizde 

Toplum Sağlığı Merkezleri var mıdır? Ġlimiz genelinde sağlıkla ilgili risk ve sorunlar 

nelerdir? Düzenleyici ve önleyici hangi tedbirler alınmıĢtır? Bu konular ile ilgili olarak Çevre 

ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalarda elde edilen bilgilere göre, Ġlimiz Toplum 

Sağlığı Merkezinden, Ġskilip ve Bayat Toplum Sağlığı Merkezlerinden alınan bilgiler 

Ģöyledir; 

 

Toplum Sağlığı Merkezleri ve Görevleri 

 

1-a) Bakanlıktan veya diğer kurumlardan gelen genelge talimat ve yazıları bölgedeki 

sağlık birimlerine ve ilgili diğer birimlere ulaĢtırmak. 

b) DemirbaĢ kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve denetlemesini yapmak.  

c) Ġlaç tıbbi sarf ve diğer malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek temin edilmeleri için 

müdürlüğe bildirmek. 

ç) Döner sermaye iĢlemlerinin yürütülmesinde müdürlükçe kendisine verilen görevleri 

yapmak. 

d) Müdürlük Ģubelerinin görev tanımlarındaki iĢlerin sahadaki uygulamalarını 

yürütmek. 

e) Aile Sağlığı Merkezi çalıĢanlarının göreve baĢlama veya iliĢik kesme gibi iĢlemleri 

ile müdürlük yetkilendirdiği takdirde aile sağlığı çalıĢanlarının izinli olduğu durumlarda 

personel görevlendirilmesine dair iĢlemleri ve yazıĢmalarını yürütmek. 

f) Aile hekimlerinin çalıĢma saatlerine uyumunu ve çalıĢmalarını izlemek ve 

değerlendirmektir. 

 

2-Ġlçelerimizde Toplum Sağlığı Merkezleri Var Mıdır? 

 

Ġlçelerimiz de toplum sağlığı merkezleri bulunmaktadır. 03.08.2011 tarihli toplum 

sağlığı merkezlerinin kurulması ve çalıĢtırılmasına dair önerge ile faaliyet göstermeye 

baĢlamıĢtır.  BaĢta ilimiz olmak üzere ilçelerimizin tamamında toplum sağlığı merkezleri 

bulunmaktadır. 

 

3-Ġlimiz Genelinde Sağlıkla Ġlgili Risk Ve Sorunlar Nelerdir? 

 

A) Kurumun kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıkları ve risk faktörleri konularında önleme, 

koruma, erken tanı ve kontrolüne yönelik olarak düzenlediği proje ve programları bölgede 

yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, 

 

B) Kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve iliĢkili risk faktörlerine yönelik eğitim ve rehberlik 

hizmetleri vermek, 

 

C) Bölgedeki sağlık kuruluĢlarının aile hekimliği birimi kamu hastaneleri ünitesine hastaneleri 

özel sağlık kuruluĢları gibi kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve iliĢkili risk faktörleri 
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tütün kullanımı, obezite, beslenme yetersizliği, fiziksel aktivite, alkol kullanımı gibi ile ilgili 

verilerini ve bilimsel çalıĢmalarını izlemek epidemiyolojik çalıĢma yapmak veya yapılmasını 

sağlamak, 

 

D) Bölgede sık görülen hastalık durumları belirleyerek bunların önlenmesi için programlar 

geliĢtirmek, geliĢtirilmiĢ olan programları uygulamak veya bölgedeki sağlık kuruluĢları ve 

diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak uygulanmasını sağlamak. 

 

 

4-Düzenleyici Ve Önleyici Hangi Tedbirler AlınmıĢtır. 

  

A) Aile hekimi tarafından sevk edilen veya toplum sağlığı merkezlerine bildirilen bölgesindeki 

Ģüpheli kiĢinin kayıtlarını tutmak ve takip etmek, 

 

B) Hastane tarafından kesin tanı konulan ve toplum sağlığı merkezlerine bildirilen verem 

hastalarının bilgilerini tüberkülozlu hastalar listesine kaydetmek, tedavisini, izlenmesini 

programlamak ve bu bilgilerin tanı konulan kiĢinin kayıtlı olduğu aile hekimliğine ve 

müdürlüğe bildirmek, 

 

Sonuç olarak toplum sağlığı birimleri olarak bütün il ilçe ve köylerde her türlü tarama 

çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

 

Ġl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMĠSYONU 

 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COġKUN          Ekrem YILDIRIM              

                  BaĢkan             BaĢkan V.        Üye 
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- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

Ġl Genel Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 35 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Ġl genelinde görülen “ġap” (dabak) hastalığı nedeniyle hayvan 

pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Bu nedenle; ġap hastalığı nedir? Nasıl anlaĢılır? Nasıl 

bulaĢır? Ġnsanlara bulaĢır mı? Tedavisi var mı? Hasta hayvanın eti yenir mi? Sütü içilebilir 

mi? Hastalığı taĢımada insanlar etken mi? Ekonomiye zararı ne kadardır? Bu konuların 

araĢtırılması ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalarda elde edilen bilgilere göre, Ġlimize komĢu, 

Çankırı, Yozgat, Amasya, Samsun ve Kırıkkale Ġllerinde ġap Hastalığının yaygın olarak 

seyrettiği ve hayvan pazarlarının kapatıldığı, Ġlimizdeki hayvan pazarlarına, çevre il ve 

ilçelerden yoğun bir Ģekilde hayvan hareketlerinin olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle 

hastalığın Ġlimize bulaĢmasını ve yayılmasını önlemek üzere, Ġlimiz Merkez ve Ġlçelerdeki, 

ruhsatlı ve ruhsatsız tüm hayvan pazarlarının 15.01.2018 tarihinden itibaren kapatılmasına, 

Çorum Ġli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından karar verilmiĢtir.  

ġap Hastalığı, evcil ve yabani bütün çift tırnaklı hayvanlarda görülen, ihbarı mecburi, 

duyarlı türler arasında, çok bulaĢıcı bir hastalıktır. Hastalık, hayvandan insana geçmez. 

ġap Hastalığının etkeni, Picornavirus familyasından, Aphtovirus adlı virüstür. Bu 

virusun; A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 ve ASĠA 1 olmak üzere 7 ayrı serotipi (alt tipi) 

bulunmaktadır. 

Evcil ve yabani, tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülen hastalık, duyarlı hayvanlar 

arasında, çok yüksek bir bulaĢma oranına sahiptir. Buna rağmen, ölüm oranı erginlerde % 2-5 

olup, gençlerde ise gastroenteritis ve myocarditise bağlı olarak % 50-70 lere çıkmaktadır. 

Hastalık direkt temasla bulaĢtığı gibi, indirekt olarak; veziküllerin yırtılması, salya, 

idrar, gaita ve süt ile çevrenin kontamine olmasına bağlı olarak; bakıcılar, hayvan sahipleri, 

ziyaretçiler, celepler, hayvan pazarları, yemler, altlıklar, nakil araçları, kuĢlar, fareler, persiste 

hayvanlar ve hava yolu ile de bulaĢabilmektedir. 

Hastalığın ilk belirtileri, 40-41 derece yüksek ateĢ ve durgunluktur. Ağızdan bol 

miktarda ip gibi uzayan salya çıkar ve bu hastalığa özgü, karakteristik ağız Ģapırdatması 

görülür. Hasta hayvanın burun ve ağız mukozasında, tırnak arası, cornea bölgesi ve 

memelerde veziküller Ģekillenir. Sonraki safhalarda veziküller patlar ve veziküllerin yırtılması 

ile oluĢan lezyonlar, sekonder etkenlerle apse ve nekrozlara dönüĢebilir. Ġnfeksiyon seyri iyi 

tabiatlı ise ağız mukozasındaki lezyonlar 8-10 gün, ayaklardaki lezyonlar ise 14-30 günde 

iyileĢir.  

ġap Hastalığı virutik bir hastalık olduğundan, direkt bir tedavisi yoktur. Sekonder 

infeksiyonları önlemek için yardımcı tedaviler, hasta hayvanın durumuna göre uygulanır. 

Ayrıca hastanın daha çabuk iyileĢmesi için, ağrı kesici-ateĢ düĢürücü preparatlar ve lezyonlara 

yönelik de bir takım dezenfektanlar önerilebilir. 
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5596 sayılı Veteriner ĠĢleri Gıda ve Yem Kanunu ile 4 ġubat 2011 tarih ve 27836 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ġap Hastalığının Kontrolüne ĠliĢkin Yönetmelik gereği, ġap 

Hastalığından Ģüphe edilen veya ġap Hastalığı teĢhisi konulan (klinik bulgu ve laboratuvar 

sonucu) iĢletmelerde, kordon ve karantina uygulaması yapılarak, iĢletmeye giriĢ ve çıkıĢlar; 

(Ġnsan, duyarlı hayvan, duyarlı türlerden hayvanların et veya karkasları, et ürünleri, süt veya 

süt ürünleri, sperma, ova veya embriyoları veya hayvan yemi, kapları, nesneler veya yün, post 

ve deri, kıllar veya hayvan altlıkları, sıvı ahır gübresi ve dıĢkı gibi diğer maddeler veya ġap 

Virusunu bulaĢtırması muhtemel herhangi bir maddenin iĢletme dıĢına çıkıĢı), yasaktır. Bu 

bağlamda hasta hayvanın etinin yenilmesi, sütünün içilmesinde esasen bir sakınca yoktur. 

Fakat virusun yayılmasını önlemek için yukarıdaki kanun ve yönetmelik çerçevesinde, idari 

ve fenni tedbirler alındıktan sonra; sütün, süt iĢleme tesisine, hayvanın da mezbahaya çıkıĢına 

izin verilir. 

Hastalıktan korunmak için ise iĢletme ve ahır giriĢlerinde antiseptikli havuzların 

olması, bakıcıların dıĢında iĢletmeye yabancı kiĢilerin girmemesi, bakıcıların özel elbise ve 

ayakkabı giymesi, yeni satın alınan hayvanların bir süre karantina altına alınması ve sonra 

sürüye dahil edilmesi gereklidir. Ayrıca her yıl (6 ayda bir sefer olmak üzere), 2 defa sistemik 

aĢı uygulanmalıdır.   

ġap hastalığının Ġlimiz ve Ülke ekonomisine, elbette zararı vardır. Bu hastalığa 

yakalanan hayvanlar, yem yemekte zorlanmaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, hasta hayvanın 

hem süt verimi hem de et verimi düĢmektedir. Özellikle genç hayvanlarda hastalık ölüm oranı 

yüksek olduğundan, bu durumun hayvan varlığımıza olumsuz etkileri yansımaktadır. Ayrıca 

hayvan hastalığı atlatsa bile eski verim ve kondisyonuna gelmesi hayli zaman almaktadır. 

Ġl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMĠSYONU 

 

 

 

            Ömer ÇATALPELĠT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon BĢk.                        Komisyon BĢk. V.                            Üye 
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-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

Ġl Genel Meclisinin 08/02/2018 tarih ve 41 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,  Ġlimizde tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması, turizm paydaĢları ile gündemde 

tutulmasını sağlamak amacı ile tur operatörleri ve turizm ile ilgilenenlerin dikkatlerini 

Uğurludağ Ġlçemize çekmek, Uğurludağ Ġlçemize gelecek turist artıĢına katkıda bulunmak 

amacıyla, Meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirici çalıĢma yapılması ile ilgili Turizm 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalarda elde edilen bilgilere göre, Uğurludağ 

Ġlçemiz, 1954 yılında arkasındaki Urlu Dağına izafeten Uğurludağ adını almıĢ, 1969 yılında 

belediye, 1987 yılında ilçe kuruluĢu gerçekleĢmiĢtir.  

Ġlçede turizm değeri oluĢturabilecek yerlerin en önemlisi kuĢkusuz Resuloğlu Ören 

Yeridir. Ġlçeye bağlı Resuloğlu Köyü sınırları içerisinde Çorum Müzesi Müdürlüğü 

baĢkanlığında Prof. Dr. Tayfun Yıldırım‟ın katılımlarıyla kazı çalıĢmalarına 2003 yılında 

baĢlanmıĢ, 2008 yılından itibaren de Prof. Dr. Tayfun Yıldırım baĢkanlığında kazılara devam 

edilmiĢtir.  

Resuloğlu mezarlık alanında, Eski Tunç Çağı (M.Ö. 2500) insanının ölümden sonraki 

inanç ve adetleriyle ilgili önemli bulgular elde edilmiĢtir. M.Ö. III. Binin ikinci yarısına (M.Ö. 

2500) tarihlenen mezarlıkta kadın, erkek ve çocuklara ait sayıları yaklaĢık 200‟ü bulan 

gömülerin yanına bırakılan zengin ölü hediyeleri, Hititlerden önce Anadolu‟nun yerli 

uygarlığına ait yüksek bir kültürün (Hatti) sanat ürünlerini temsil eden kalıntılara 

rastlanılmıĢtır. 

   Resuloğlu Mezarlığı, Orta Anadolu‟nun kuzeyinde sistemli kazılarla araĢtırılabilen az 

sayıdaki Eski Tunç Çağı mezarlıklardan biridir. Doğu yamacına bakan kesimde yer alan 

mezarların çoğunluğu, taĢ sandık tipinde mezarlardır.  Resuloğlu mezarlarının en fazla dikkat 

çeken ölü hediyelerini, çoğunlukla kadınlara ve çocuklara ait çeĢitli tipte takılar 

oluĢturmaktadır.   

Ġlçenin doğu kısmı çam ağaçları ile örtülü olup, güneyi dağlık ve kayalıktır. Ġlçede 

ekonomi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanmakta, bazı köylerde hayvancılık amacıyla 

yayla geleneği sürdürülmektedir. Ġlçenin dağlık ve yaylalarında doğa yürüyüĢü, kampçılık ve 

karavancılık, yaylacılık, izcilik gibi turizm türleri yapılabilir.  Bu bölgelerde Bungalov türü 

evlerin yapılması, yol ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi yerel halkın ve ilçe dıĢından 

insanların buraya gelmesini sağlayabilir.   

Ġlçenin kuzeybatı sınırlarını Kızılırmak nehri ve Obruk Barajı suları çizmektedir. Bu 

bölgedeki çeĢitli kuĢların yaĢam alanını oluĢturan sulak alanlarda kuĢ gözlemciliği ve foto 

safari yapılabilir.   

Ġl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

TURĠZM KOMĠSYONU 

 

Ġkram ġAHĠN                       Arif ÇAMĠÇĠ                           Mehmet YÜCEL 

             Komisyon BĢk.                    Komisyon BĢk. V.                                Üye 
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- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

Ġl Genel Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 34 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Ġlimizde engelli bireylerin, Engelsiz YaĢam Merkezinden ve 

evlerinden yararlanabilme Ģartları nelerdir? Hangi hizmetleri alabilmektedirler? Kaç 

vatandaĢımız hizmet alıyor? Ġhtiyacı karĢılayabiliyor mu? ġartları uygun mudur? 

Ġlçelerimizde Engelsiz YaĢam Merkezleri var mıdır? Bu konuların araĢtırılması ile ilgili 

olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalarda elde edilen bilgilere göre, ilimizde engelsiz 

yaĢam merkezinden yararlanma Ģartları Ģöyledir; 

Özürlünün bakım ve rehabilitasyon merkezine kabulü için bir dilekçe ile aĢağıdaki 

birimlerden herhangi birine müracaat edilir. 

 a) Ġl müdürlükleri. 

 b) Ġlçe müdürlükleri. 

 c) KuruluĢ müdürlükleri. 

 ç) Diğer sosyal hizmet kuruluĢları. 

 

On sekiz yaĢını tamamlamamıĢ olan veya on sekiz yaĢını tamamlamıĢ olsa dahi akıl 

sağlığının bozukluğundan dolayı kısıtlanmıĢ olan engelliler için dilekçe, yasal temsilcisi 

tarafından verilir. Engelliler yasal temsilcisinin olmaması hâlinde bildirimde bulunanın 

dilekçesi kabul edilir. 

 

Engelli sağlık kurulu raporu. Engellinin bulaĢıcı hastalığı ve madde bağımlılığının 

olması durumunda bu husus raporda belirtilir. 

 

Yatılı ve sürekli bakımı için bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleĢtirilecek olan, 

on sekiz yaĢını tamamlamamıĢ engelli için ilgili mahkemelerden alınacak koruma altına 

alınması ve bir bakım merkezine yerleĢtirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet 

altına alınması ve vasi atanması kararı. 

 

On sekiz yaĢını tamamlamıĢ olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle iĢlerini 

görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da 

baĢkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli özürlü için ilgili 

mahkemelerden alınacak kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleĢtirilmesi kararı ile velayet 

altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı. 

 

  Hangi Hizmetleri Alabilmektedirler? 

Bakım hizmetleri, engellinin bakımına yönelik olarak kiĢisel bakım hizmetlerini 

kapsar. Merkezler belirtilen rehabilitasyon programlarını meslek elemanlarının katkıları ile 

geliĢtirerek uygular. 

            Engellinin özellikleri dikkate alınarak aĢağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur. 

a) Banyo yaptırılması. 

b) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması. 
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c) Tırnaklarının kesilmesi. 

ç) Saçlarının taranması. 

d) DiĢlerinin temizlenmesi. 

e) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi. 

f) El, yüz ve ayak temizliği. 

g) Sakal tıraĢının yapılması. 

ğ) Ġstenmeyen tüylerin temizlenmesi. 

h) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması. 

ı) Burun ve kulak temizliğinin yapılması. 

i) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi. 

j) Odasının temizlenmesi. 

k) ÇamaĢırlarının yıkanması. 

l) Tehlikelere karĢı korunması ve gözetilmesi. 

m) Benzer diğer iĢlemler.  

 

Rehabilitasyon programları 

a) Psikolojik sorunları olan engellilere ve ailelerine yönelik yapılacak çalıĢmaları içeren 

psikolojik destek programını,   

b) Sağlık kuruluĢlarınca fiziksel yetersizliklerine iliĢkin olarak tanısı konulan ve 

rehabilitasyon süreci devam eden engellilerin rehabilitasyonuna destek amacıyla; engellinin 

hareket, kuvvet ve koordinasyonunu artırmaya, kas iskelet sistemi fonksiyonlarını 

geliĢtirmeye yönelik fiziksel egzersizleri içeren fiziksel egzersiz programlarını, 

c) Engelli bireylerin motor, biliĢsel, duygusal, öz bakım alıĢkanlıklarını, iletiĢim becerileri, 

konuĢma ve iĢitme geliĢmeleri gibi dil geliĢimi  alanlarında potansiyelinin en üst basamağa 

çıkarılabilmesi için hedefe yönelik bireysel ve grup eğitiminin kuruluĢ ve ev merkezli olarak 

verildiği geliĢimsel destek programlarını, 

ç) Akademik eğitim ve örgün eğitimden yararlanan engellilerin merkezde desteklenmesi 

amacıyla oluĢturulan eğitsel destek programlarını, 

d) Engelinin yakın ve uzak çevresine uyumunu sağlayacak becerilerin öğrenilmesine yönelik 

sosyal uyum ve kiĢisel idare programlarını, 

e) Engelli bireylerin mevcut potansiyellerini en az yardımla ve sahip oldukları araç ve 

cihazları bağımsız olarak kullanabilmelerini sağlayıcı tekniklerin öğretildiği bağımsız hareket 

programlarını,  

f) Rehabilitasyon programını tamamlayarak üretken konuma gelmiĢ engelli bireylerin 

yaĢamlarını bağımsız olarak idame ettirmelerini sağlayıcı bağımsız yaĢama geçiĢ programları, 

g) Engelli bireylerin yeteneklerini geliĢtirmeye ve beceri sahibi olmalarına yönelik 

faaliyetlerin iĢ-uğraĢı atölyelerinde uygulandığı iĢ becerisi kazandırma programlarını, 

ğ) Merkezin ve sunulan hizmetlerin tanıtımını; gönüllü birey, grup ve kurumların harekete 

geçirilerek merkezle bütünleĢmesini; engelli bireylerin hizmetlere ulaĢabilmeleri için 

desteklerin sağlanmasını, benzer sorunları paylaĢan bireylerin ve ailelerin bir araya 

gelmelerini, sivil toplum kuruluĢları ile iletiĢim kurmalarını ve engelli bireylerin toplum ile 

etkili etkileĢimini hedefleyen toplumla çalıĢma programlarını, 
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h) Engelli bireylerin fiziksel geliĢim alanları ile ilgili gereksinimlerini daha rahat ortamlarda 

karĢılamak için planlanmıĢ, çeĢitli spor, ritim, egzersiz, temel motor beceriler, geliĢimsel 

aktiviteler, yarıĢmalara hazırlık gibi bireysel ve grup aktiviteleri ile ilgili rehabilitasyon 

amaçlı sportif programlarını, 

 

ı) Engelli bireylerin yeteneklerini ve becerilerini geliĢtirmek, zamanlarını değerlendirmek için 

planlanmıĢ, müzik, resim, tiyatro gibi kültürel etkinlikler ile gezi, oyun gibi sosyal etkinleri 

içeren rehabilitasyon amaçlı sosyal etkinlik programlarını 

Ġçerir. 

 

Kaç VatandaĢımız Hizmet Alıyor? 

KuruluĢumuzda 1 idari bina ve 6 yaĢam evi bulunmaktadır. Bu yaĢam evleri 4‟ü kadın 

0+ yaĢ grubu kadın engellilerin;  2‟si ise 7-18 YaĢ grubu erkek engellilerin kaldığı 12‟Ģer 

kiĢilik gruplar halindedir. Bir de Çorum Merkez‟de 5 kadın engellin kalmıĢ olduğu Umut 

Evimiz vardır. Toplam kapasitemiz 74 olup, Ģimdiki mevcudumuz 71‟dir. 

 

Ġhtiyacı karĢılayabiliyor mu? ġartları uygun mudur? 

Tam olarak karĢılamıyor. Kapasite yetersiz, Ġlimizde bir tane daha resmi bakım 

merkezi ihtiyacı vardır.  KuruluĢumuzda engellilerin bakım ve temizliğinden sorumlu 

personel sayısı yetersiz olup personel ihtiyacı bulunmaktadır.  Ġstismar ya da baĢka nedenlerle 

Ruhsal sıkıntı yaĢayan engelliler ile çocuk ve genç yaĢtaki engellilerle bireysel çalıĢma 

yapabilecek Psikolog&Klinik Psikolog, Çocuk GeliĢim Uzmanı ihtiyacı bulunmaktadır.  

 

Ġlçelerimizde Engelsiz YaĢam Merkezi Var Mıdır? 

Ġlçelerimizde Devlete Bağlı Engelsiz yaĢam merkezleri yoktur. Laçin de 1 ve Sungurlu 

da 2 olmak üzere 3 adet Özel Bakım Merkezi bulunmaktadır. 

 

Çorum Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

hakkında alınan bilgiler ise Ģöyledir; 

 

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi 17.02.2014 tarihinde açılmıĢtır. 

Rehabilitasyon kısmı ise 15.06.2015 Buhara Kültür Merkezi içerisinde hizmete girmiĢtir. 

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Çorum Belediyesi Tesisler 

Müdürlüğü‟ne bağlı olarak hizmet göstermektedir. Merkezlerde 1 idareci 1 sosyal pedegog 1 

sosyal hizmet görevlisi 2 danıĢma görevlisi 5 bakım ve temizlik elemeanı 1 Ģoför 1 güvenlik 

görevlisi ve 20 usta öğretici olmak üzere toplamda 29 personel görev yapmaktadır. Usta 

öğreticiler, Halk Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı olarak ders karĢılığı ücret alarak görevlerini 

sürdürmektedirler. 

Ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluĢturan engelli bireylerin yaĢam kalitesini 

yükseltmek, bu yönde sağlıklı ve uygulanabilir politikalar, kalıcı çözümler üretmek hem 
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devlet kurumlarının hem yerel yönetimler olarak belediyelerin hem de toplum olarak 

herkesin, temel sorumluluklarından biridir. Yerel yönetimlerde toplumda bütün bireylerinin 

aynı hizmetlerden faydalanabilmesi, fertlerin toplum içindeki yerini alması doğrultusunda 

engellilerin; kendine yeterli, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini ve toplumuyla 

bütünleĢmelerini sağlayacak hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, özellikle 

4+4+4 sistemi sonrası örgün eğitim dıĢında kalan ve istihdam sorunu yaĢamaları nedeniyle 

eve hapsolan engelli bireylerin gerek sosyalleĢmesi amacıyla gerekse kamu kurum kuruluĢları 

ile özel sektör yöneticilerinin engelli bireyleri istihdam etmelerine imkân sağlayacak koĢulları 

sağlamak amacıyla böyle bir merkez oluĢturulmuĢtur. 

Hedef Kitle ve Merkezden Yararlanabilme ġartları  

Merkezdeki hedef kitle 23 yaĢ ve üzeri olup %40 ve üzeri engeli bulunan (kronik 

hastalar ve ruhsal hastalığı bulunan bireyler dahil) bireyler hedef kitle olarak gösterilebilir. 

Merkezden yararlanabilmek için yukarıdaki Ģartları Hastane Sağlık Kurulu Raporu ile 

belgeleyenlerin ön kayıtları alınır ve biriken talepler doğrultusunda kurslar açılarak bireylere 

ulaĢılır. Engelli Eğitim Merkezinde; Müzik, Çini, Seramik, Bilgisayar, Spor/Step-Aeorobik, 

DikiĢ-NakıĢ, AĢçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Perspektif kursları düzenlenmektedir. Ağır engelli 

bireyler içinde yine Belediye bünyesinde Buhara Kültür Merkezinde oluĢturulan 

Rehabilitasyon Biriminde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri yürütülmektedir. Özel 

eğitim sınıflarında dersler usta öğretici ve özel eğitim öğretmenince birlikte yürütmektedirler. 

2017 Yılı Sayısal Verileri 

- 2017 yılında okul döneminde 199 kursiyere, Yaz döneminde 101‟i yeni kayıt olmak 

üzere toplamda 236 kursiyere hizmet verilmiĢtir.  

- Merkezimizde Kayıtlı Öğrencilerin Kendilerine ve Ailelerine sosyal, ekonomik, 

eğitim ve hukuki konularda rehberlik edildi, danıĢmanlık yapıldı.  Bu kapsamda da 12‟si veli 

94 „ü kursiyerimiz olmak üzere toplamda 106 kiĢiye danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir. 

-Merkezlerimizde kayıtlı öğrencilerle yıl boyu yapılan faaliyet sayısı toplamda 46 

kiĢidir. 

Yürütülmekte Olan Faaliyetler 

Bunlara ek olarak Haziran-Ağustos dönemlerinde 3 ay boyunca yaklaĢık 250 engelli 

bireye yaz kursları düzenlenmektedir. Önümüzdeki dönemde de yaz kurslarının devam 

etmesi, engelli bireylerin toplum ile bütünleĢmeleri yönünde etkinliklere önem verilmesi 

hedeflenmektedir. 

Engelli birey ve ailesinin psiko-sosyal geliĢimleri ve hukuksal bilgilendirilmeleri için 

danıĢmanlık hizmeti verilmektedir. DanıĢmanlık hizmeti, sadece ilgili merkeze devam eden 
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engelli bireyler için değil, bütün engelli ailelerine verilmektedir. Benzer Ģekilde, merkezde 

düzenlenen aile eğitim programlarına da bütün engelli aileleri katılım sağlayabilmektedir. 

Aile eğitim programları kapsamında engelli ailelerine, engelli çocuğun yetiĢtirilmesi 

noktasında neler yapabileceklerine yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Engelli 

bireyler ve ailelerine yönelik Kızılay tarafından eğitim verilmiĢtir. Engelli bireylere yönelik 

ise hijyen eğitimi, deprem tatbikatı, yangın tatbikatı konularında eğitimler verilmektedir. Bu 

noktada AFAD ve Ġtfaiye ile iĢbirliği yapılmıĢtır. Engelli bireylerin ağız ve diĢ sağlığı 

konusunda bilinçlendirilmeleri için de eğitim faaliyetleri ile düzenli kontrolleri Çorum Ağız 

ve DiĢ Sağlığı Merkezince yapılmaktadır.  

Merkezde projeler için hibe desteği sağlayan kurumlar ve ajansların çağrıları dikkate 

alınarak projeler gerçekleĢtirilmektedir. OKA ve EDES kapsamında yürütülen ve baĢarı ile 

sonlandırılan projeler söz konusu olmakla beraber halen AB programı kapsamında 

yürütülmesi planlanan bir proje hazırlığı devam etmektedir.  

2014 yılında “Dezavantajlı Gruplar Ġçin Hak Rehberi” adında olıĢturulan kitapçık ile 

engelli bireylerin devlet ve özel sektör tarafından kendilerine sunulan haklardan bilgi sahibi 

olmaları sağlanmıĢtır. Bu rehberin güncelleme çalıĢmaları da devam etmektedir.  

Yine Belediye bünyesinde Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü ile iĢbirliğine geçilerek, 

engelli bireyler için akülü sandalye ve tekerlekli sandalye temin edilmektedir. Aynı zamanda 

engelli bireyin ailesi muhtaçlık durumunda olması halinde kendilerine gıda yardımı 

yapılmaktadır. 

Engelli bireylerin eriĢilebilirliğinin sağlanması noktasında Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile 

iĢbirliğine geçilerek yol ve kaldırımların uygun hale getirilmesi için çalıĢmalar 

sağlanmaktadır. 

Spor ĠĢleri Müdürlüğü ile iĢbirliğine geçilerek engelli bireylerin branĢ sporlarına(masa 

tenisi, dart, bocce, yüzme, satranç vb.) katılımları noktasında çalıĢmalar devam etmektedir. 

Etkinlikler 

Aylık olarak merkeze devam eden engelli bireylerin doğum günleri kutlanmaktadır ve 

çeĢitli hediyeler takdim edilmektedir. 

Merkez açıldığından bu yana 3 yılda Çanakkale‟ye 2 kez gezi programı, Ayvalık‟a ise 

3 kez yaz kampı programı düzenlenmiĢtir. Ayrıca gerek il içi gerekse yakın illere çok sayıda 

gezi düzenlenmiĢtir. 

Önemli gün ve haftalara yönelik yıllık plan oluĢturularak diğer kurumlarla iĢbirliği 

içerisine de girilerek tiyatro, gezi, salon programları düzenlenmektedir. 18 Mart‟ta Çanakkale 

ġehitlerini Anma programı kapsamında 2 farklı tiyatro sahnelenmiĢtir. Kutlu Doğum 
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Haftasında ve 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Buhara Kültür Merkezinde salon 

programları düzenlenmiĢtir.  

Yıl boyunca merkezimiz atölyelerinde üretilen ürünler, yıl içerisinde çeĢitli sergilerde 

sergilenmekte bununla birlikte il içinde düzenlenen fuarlarda da halkın beğenisine 

sunulmaktadır.  

2 yılda bir düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) yönelik 

olarak engelli bireylerin hazırlanması noktasında kurslar düzenlenmektedir. 2016 EKPSS 

sınavına giren ve merkezimizde düzenlenen EKPSS hazırlık kursuna katılan 3 engelli bireyin, 

aldıkları yüksek puan ile atamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 3 engelli birey dıĢında merkezde 

düzenlenen mesleki eğitim kursları sonucunda 8 engelli birey istihdam edilmiĢtir. 

Merkezde eğitim alan engelli bireylerin, açıköğretim ilkokul, ortaöğretim, lise 

düzeyinde okula devam etmeleri için kayıt iĢlemleri yapılmakta olup eğitimlerinde baĢarılı 

olmaları için üniversite ile iĢbirliği içerisinde kalınarak ders almaları sağlanmaktadır. 

Merkezde asansörlü engelli aracı bulunmaktadır ve akülü veya tekerlekli sandalye ile 

merkeze gelmek isteyen engelli bireylerin servisi bu araç ile sağlanmaktadır.  

1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silâhaltına alınmaları mümkün olmayan 

engelli vatandaĢların bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamak 

maksadıyla, Merzifon 5‟inci Ana Jet Üs Komutanlığı‟nda düzenlenen “Engelli vatandaĢlar 

için temsili askerlik uygulaması”na 18 engelli birey ile katılım sağlandı. Temsili askerlik 

uygulamasından önce ise merkezimizde kına gecesi etkinliği düzenlendi.  

Engelli bireylerin, toplumsal yaĢama katılımlarını artırma noktasında çapa 

yapmalarına, domates, biber, salatalık ve çeĢitli sebzeleri dikmelerine imkan sağlamak için 

merkezimizde hobi bahçesi oluĢturulmuĢtur. Bahçeden toplanan mahsülün bir kısmı ile de kıĢ 

için kurutma, turĢu kurma vb. iĢlemleri öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ġlgili kurumlarla iĢbirliği 

yapılarak çeĢitli aktiviteler de düzenlenmektedir. Orman Haftası kapsamında Orman ve Su 

iĢleri Bakanlığı Çorum Ġl ġube Müdürlüğü ile iĢbirliği yapılarak Sıklık Tabiat Parkında fidan 

dikme etkinliği düzenlenmiĢtir. 

Ġl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

AĠLE VE ENGELLĠLER KOMĠSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVĠZCĠ                       Ömer ÇATALPELĠT            Mesut TUĞREL                          

           Komisyon BaĢkanı    Komisyon BaĢkan V.            Üye 
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

Ġl Genel Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 38 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen,  bazı ilçelerimizde kadın kültür evleri yapılmıĢ olup, bazılarında henüz yoktur. 

Kadın kültür evlerinin maliyeti ne kadardır? Kadın kültür evleri olmayan ilçelerimize de bu 

kültür evlerini kazandırmak üzere nasıl bir çalıĢma yapılabilir? Bu konular ile ilgili Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Ġlçelerimizin çoğunda Kadın Kültür 

Evlerinin olmadığı, olanlarında çok atıl durumda olduğu görülmüĢtür. Kadın Kültür Evlerinin 

belediye mücavir alanı içerisinde olduğundan, Ġl Özel Ġdaresi olarak bina yapılması mümkün 

olamayacaktır. Ġlgili belediyeler ve kurumlar tarafından bina teminin sağlanması ve binanın 

bakım onarım iĢlerinin yapılmasından sonra, Ġl Özel Ġdaresinin bütçe imkanları dahilinde iç 

dizaynının yapımına destek verilmesi uygundur.   

Ġl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU 

    

                     

             Mustafa ÇELĠK                       Ġkram ġAHĠN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon BaĢkanı                Komisyon BaĢkan V.                    Üye 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

Ġl Genel Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 37 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen,  eğitim çağında olup okula devam etmeyen çocuklara 

evde eğitim verilmektedir. Evde eğitim hizmeti nasıl verilmektedir? Ġl Merkezimizde ve 

Ġlçelerde evde eğitim hizmeti alan öğrencimiz var mıdır? Evde eğitim hizmeti alan 

öğrencilerimizin eğitim öğretim süreci nasıl olmaktadır? Bu konular ile ilgili olarak, Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalıĢmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Evde 

eğitim Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin 34. Maddesi ve evde 

eğitim yönergesi tarafından düzenlenmiĢtir. 

Evde eğitim hizmeti; sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan 

yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendirilen okul öncesi ilkokul, 

ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim 

hizmetidir. 

Evde eğitim hizmetinden en az 4 ay süre ile örgün eğitim kurumundan doğrudan 

yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan 

örenciler bu hizmetten yararlanabilir.  

Evde eğitim hizmetinden yararlanabilmesi için bireyin velisi tarafından öğrencinin 

kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araĢtırma merkezine 

gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir. 

 Evde eğitim hizmetinden yararlanabilmek için,  

 a) Bireyin en az 4 ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının 

mümkün olmadığı ya da yararlanması halinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık 

raporu. 

 b) Veli baĢvuru dilekçesi 

 c) Öğrenci belgesi ile müracaat yapılması gerekmektedir. 

 Öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına Rehberlik ve AraĢtırma 

Merkezinin bünyesinde oluĢturulan Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca yapılan eğitsel 

değerlendirme ve tanılama sonucuna göre Ġl-Ġlçe Özel Eğitim Kurulunca alınan karar 

doğrultusunda öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulmaktadır. 

 Özel eğitim hizmetleri kurulunun değerlendirme sürecinde esas alınan belgeler Ġl-Ġlçe 

Özel Eğitim Kurulu RAM tarafından düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ev 

ortamı durum tespit ve değerlendirme formu, veli sözleĢmesi ile sağlık raporunu esas alarak 

öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına karar vermektedir. 

Okul öncesinde ve ilkokullarda evde eğitimi görevlendirilen sınıf öğretmenleri 

vermektedir. Ortaokul ve liselerde ise branĢ öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu eğitim 

haftada en az 10 saat olmak üzere 30 saate kadar verilebilmektedir. Ortaokul ve liselerde ilgili 

branĢ öğretmenleri kendilerine ayrılan gün ve saatlerde özellikle temel dersler olmak üzere 

kendilerine ait dersleri evde bu öğrencilere vermektedir. Okul öncesi ve ilkokulda bir 
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öğrenciye bir öğretmen görevlendirilmektedir. Ortaokul ve liselerde ise her branĢ için ayrı 

öğretmen görevlendirilmektedir.  

 Evde eğitim hizmetinin kararı Ġl-Ġlçe Özel Eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde 

eğitim hizmetine iliĢkin alınan kararlar ilgili rehberlik ve araĢtırma merkezine okula ve veliye 

yazılı olarak bildirilir. 

Ġl-Ġlçe Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılan planlama doğrultusunda il-ilçe 

milli eğitim müdürlüğünce evde eğitim hizmeti sunmak üzere öğretmen görevlendirilir. 

2017-2018 eğitim öğretim yılında Ģu an Çorum Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi 

tarafından ilkokul ortaokul ve lisede 17 öğrencimize evde eğitim kararı verilmiĢ olup 

tamamına Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince evde eğitim hizmeti sunmak amacıyla 

öğretmen görevlendirilmesi yapılmıĢtır. 

Evde eğitim her yılın sonunda sona erer ve sene baĢında tekrar baĢvuru yapılarak 

yeniden değerlendirilerek karar verilir. 

Evde eğitim ile ilgili Milli Eğitim bakanlığının ġubat 2010 cilt 73 sayı 2629 tebliğler 

dergisi ve özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğümüzün orgm.gov.tr. adresinden 

de ulaĢılabilmektedir. 

 

Ġl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞĠTĠM KÜLTÜR VE SOSYAL HĠZMETLER KOMĠSYONU 

 

 

 

          Süleyman ġENER                  Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPĠRCĠOĞLU 

         Komisyon BaĢkanı           Komisyon BaĢkan V.                Üye            
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-RAPOR-  

(AraĢtırma ve GeliĢtirme Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

Ġl Genel Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 36 nolu kararı ile AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Komisyonuna havale edilen, “Kendi İşinin Patronu Ol” projesi ile köyüne dönen çiftçilere 

300 koyun ve maaĢ verileceğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açıkladı. Projede 

amaçlanan nedir? BaĢvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Kimler bu haktan yararlanacak? 

Bu konular ile ilgili olarak AraĢtırma ve GeliĢtirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalıĢmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Türkiye‟de 

Ģu anda 45 milyon küçükbaĢ hayvan bulunmakta olup, normalde bunun 90 milyon olması ve 

kiĢi baĢına bir küçükbaĢ hayvanın düĢmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin et ithalatını ortadan kaldırmak ve kırsaldaki vatandaĢların geçimlerini sağlamaları 

için hükümetimiz tarafından 300 koyun projesi hayata geçirilmiĢtir. Bu proje ile hem tarım 

hem de hayvancılık alanında iyileĢme sağlanmıĢ olacaktır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet EĢref FAKIBABA‟nın açıklamıĢ olduğu 

projeye göre, koyunlar merası ve ahırı olan, iĢi bilen köylü vatandaĢlarımıza verilecek olup, 

projedeki temel amaç, 500 bin anaç koyun vererek, hayvancılıkta temeli sağlam kurmaktır. 

Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitirip ve ihracat yapar hale gelerek, sigorta, asgari ücret, 

yem destekleri ile köyden Ģehre göçü önleme temel amaçlardandır. 

Proje ile verilen bütün hayvanlar veterinerlere zimmetlenecek. Bir sene sonra 300 

koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra değerlendirme yapılacak, devlet desteği ne 

kadar tuttuysa hesabı çıkartılacak, ne kadar yavru oldu ise yavrular alınıp kalan parayı çiftçiye 

ödemesi yapılacaktır. VatandaĢ isterse yavruları devlete satabilir, borcundan düĢülebilir. 

Erkek küçükbaĢ hayvanlar kesime gönderebilir. Fiyat garantisini verilecektir. Bütün 

masrafları çıkardığında en kötü 30 bin lira kadar üreticiye para kalmıĢ olacak. Bu proje ile 

ülkemizin hayvan varlığı arttırılmıĢ olacaktır.  

 

 Projenin uygulanması ise Ģöyle olacaktır; 

 300 damızlık koyunun verileceği ailenin köyde çiftçi olması yeterli olacak. 

Devlet 300 damızlık koyunu ailelere köydeki arazi tapusuna ipotek koyarak teslim 

edecek. 

Damızlık koyun sayısı 300 olup, bu her aileye aynı sayıda verilecek ve 

değiĢmeyecektir. 

Çiftçi ailelere 300‟er damızlık koyunun yanı sıra sigorta ve maaĢ desteği de verilecek. 

Koyun verilen kiĢi asgari ücret maaĢı alacak. Ayrıca koyunlar için veterinerlik hizmetleri 

ücretsiz olacak. Yem ihtiyacını da devlet karĢılayacaktır. 

Geri ödeme yavrular doğduktan sonra olacak. Aileler yavruları devlete ya da isterlerse 

kendileri satarak 300 damızlık koyunun parasını ödeyebilecekler. Fiyat garantisi de 

olacağından çiftçi zarar etmeyecek. 

Projede daha çok kadın ve gençlere öncelik verilecektir. 
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300 damızlık koyun projesi ile köydeki hanımefendiler köyünde kalacak olup, 

hanımefendi evde kalırsa eĢi de, çocuğu da Ģehre göç etmek zorunda kalmayacaktır. Böylece 

köylü vatandaĢlarımız Ģehirde hastanede asgari ücretle temizlik yapacağına, köyünde 

hayvanıyla uğraĢacak. Hem maaĢını alacak hem de kendi iĢinin patronu olmuĢ olacak. Bu 

Ģekilde istihdam da artacaktır. Köyden Ģehirlere gidiĢleri önlenerek ve köye geri dönüĢ 

sağlamıĢ olacaktır. 

 

Ġl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME KOMĠSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ          Ekrem YILDIRIM                  Ġsmail VURAL 

             Komisyon BaĢkanı                 Komisyon BaĢkan V.                        Üye 
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-RAPOR-  

(Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

Ġl Genel Meclisinin 09/02/2018 tarih ve 47 nolu kararı ile Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Alaca Ġlçesi Tutluca ve Kapaklı Köyü arasındaki yolun yol ağına 

alınması konusunda köylülerimizin talepleri vardır. Bu yolda gerekli çalıĢmanın yapılması ile 

ilgili olarak, Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Yol ve UlaĢım Hizmetleri 

Müdürlüğünden alınan teknik rapor doğrultusunda, 

1-Tutluca köyü ile Kapaklı köyü arasında yol ağında bulunan yolun toplam uzunluğu 3 

km‟dir. 

2-Kapaklı-Çalköy köyü arasında yol ağında bulunan yolun toplam uzunluğu 10 

km‟dir. 

3-Talep edilen yol ile Kapaklı-Çalköy arası 7 km. olacak ve sadece 3 km. kısalacaktır. 

4-Talep edilen yolun Kapaklı-Tutluca arasındaki yol mesafesini değiĢtirmeyecek, o 

yol üzerinden gidilmek istenirse toplam mesafe 11 km. uzunluğa sahip olacaktır. 

5-Talep edilen yolun kadastro haritasında mevcut olduğu tespit edilmiĢ ancak platform 

geniĢliği 4-6 mt. arasında olmasından dolayı köy yolu geometrik standartlarına uygun bir 

yolun oluĢturulabilmesi için yol boyunca kamulaĢtırma yapılması gerekmektedir. 

6-Mevcut durumda Kapaklı köyünün tüm bölgelere ulaĢımı bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar nedeniyle söz konusu, Alaca Ġlçesi Tutluca köyü ile 

Kapaklı köyü arasındaki yolun yol ağına alınması, Ali Sami ODABAġ‟ın kabul oyu, diğer 

üyelerin ret oyu kullanmaları nedeniyle oy çokluğu ile kabul edilmemiĢtir. 

Ġl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAġ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ġĠMġEK          

             Komisyon BaĢkanı                 Komisyon BaĢkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        SatılmıĢ KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

Ġl Genel Meclisinin 08/03/2018 tarih ve 64 nolu kararı ile Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Ġlimiz Merkez Ġlçe Çanakçı köyünde bulunan, mülkiyeti 

hazineye ait 210 ada, 1 parsel nolu toprak vasıflı taĢınmaz üzerinde plan müellifince 

hazırlanan imar planları ve eklerine Çanakçı köyü muhtarlığınca yapılan itiraz ile ilgili olarak, 

Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Merkez Ġlçe Çanakçı Köyü 210 ada 1 

parsel nolu taĢınmazın yaklaĢık 13,30 ha'lık kısmı üzerinde; Ġlimizdeki hobi bahçesi ve bağ 

parseli ihtiyaç ve talebinin karĢılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp 

parçalanmasının ve tarım dıĢı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi ve hazine 

taĢınmazlarının ekonomiye kazandırılması açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ 

parseli olarak hazırlanarak "Tarımsal Rekreasyon Alanı" olarak iĢaretlenen imar planları, Ġl 

Genel Meclisi'nin 06/01/2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanmıĢ olduğu, söz konusu 

planlara askı süresi içerisinde Köy Muhtarlığı'nca Köy Ġhtiyar Heyeti kararı alınarak, köy 

halkının rahatsızlık duyduğu, böyle bir projenin köy halkı tarafından istenmediği ve bu alanın 

köy halkı tarafından kullanılmak üzere köy adına devredilmesinin talep edildiği belirtilerek 

itiraz edildiği görülmüĢtür.  

 Bu kapsamda, Merkez Ġlçe Çanakçı Köyü Muhtarlığı'nın 01/02/2018 tarih ve 2383 

sayılı dilekçesi ve eki Köy Ġhtiyar Heyeti kararında belirtilen gerekçeler kabul edilerek, Ġl 

Genel Meclisi'nin 06/01/2018 tarih ve 23 sayılı kararı onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar 

Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı ve Açıklama Raporunun; 3194 Sayılı Ġmar 

Kanunu'nun 8. maddesi (b) bendi ile 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (c) 

bendi gereği iptal edilmesine Komisyonumuzca karar verilmiĢtir. 

  

Ġl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAġ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ġĠMġEK          

             Komisyon BaĢkanı                 Komisyon BaĢkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        SatılmıĢ KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

ĠL GENEL MECLĠS BAġKANLIĞINA / ÇORUM 

Ġl Genel Meclisinin 08/02/2018 tarih ve 39 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, “Spor İle Hayata Gülümse” projesi kapsamında vatanları uğruna 

canlarını feda eden Ģehitlerimiz ve gazilerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumundaki çocuklar spor müsabakalarına gideceklerdir. Çocuklar aynı zamanda 

baĢarılı sporcularla tanıĢma imkanı bulacaklardır. Ġlimizde de bu projeyi hayata geçirmek ve 

projeye katkı sağlayabilmek için gerekli çalıĢmanın yapılması ile ilgili olarak, Gençlik ve 

Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araĢtırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik 

ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından hayata geçirilen 'spor ile 

hayata gülümse' projesi kapsamında vatanları uğruna canlarını feda eden Ģehitlerinin çocukları 

ile Sevgi Evlerinde kalan çocuklar müsabakalarına gidecek. Çocuklar, baĢarılı sporcularla 

tanıĢma fırsatı bulacak. 

Spordan sanata, eğitimden madde bağımlılığı ile mücadeleye kadar birçok önemli 

alanda projeleri hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir projeyi daha hayata 

geçirdi. 

Çocukların sosyalleĢebilmeleri, sportif faaliyetlere ilgili hale gelebilmeleri ve 

duygusal açıdan desteklenmeleri amaçlanıyor. 

Projenin ülke genelinde ilgi ve merak uyandıran takip edilen sosyal sorumluluk projesi 

olarak sürdürülmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve 

Voleybol Federasyonu ve farklı branĢlardaki spor kulüpleri 'Spor ile Hayata Gülümse' 

projesine destek veriyor. 

'Spor ile Hayata Gülümse' projesinin ilk aĢamasında Rize'den gelen çocuklar 

EskiĢehir'de oynanan Türkiye-Ġzlanda milli maçını stadyumda seyretme imkanı buldu. 

Projede yer alacak çocukların spor müsabakalarının oynanacağı Ģehrin tarihi, kültürel 

yerlerin, tanıması ve öğrenmesi adına da çeĢitli etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede Ģehit 

çocuklarının ve Sevgi evlerinde kalan çocukların sosyalleĢmeleri, toplumla bütünleĢmiĢ halde 

hayata kazandırılmaları ve toplumda onlar için farkındalık oluĢturulması hedefleniyor. 

Gidilen Ģehrin tarihini de öğrenecekler. 

Düvenci Beldemizden Fenerbahçe Derneği tarafından öğrenciler Ġstanbul‟a 

Fenerbahçe maçını seyretmeye gittiler, ama bu proje kapsamında değil. ġehrimizde bu proje 

ile ilgili bir uygulama yapılmadı. Meclisimiz böyle bir projeye katkı verirse, projesi 

kapsamında vatanları uğruna canlarını feda eden Ģehitlerinin çocukları ile Sevgi evlerinde 

kalan çocuklardan bir ekip yapılıp bir maç gidilebilir. 

Ġl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLĠK VE SPOR KOMĠSYONU 

 

 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPĠRCĠOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   

          Komisyon BaĢkanı             Komisyon BaĢkan V.                    Üye 
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