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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/09/2018 tarih ve 210 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Sarmaşa köyünde bulunan, mülkiyeti 

hazineye ait, 105 ada, 67 nolu parseldeki “ham toprak” vasıflı taşınmaz üzerinde, plan 

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

ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede,  

 Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğünün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı 

talimat yazılarındaki, ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme 

sorununu beraberinde getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla 

kentsel dönüşüm projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla 

beraber, kentlere mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut 

yaparak, şehir dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta 

sonları veya mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve 

gürültüsüz bir ortamda yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili 

olarak Valiliğimizce kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, 

ancak var olan talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan 

sınırı dışında yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki 

alanların İl Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğünden tescil edileceği, 

tescili yapılan alanların İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü 

mühendisleri eliyle süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisinin onayına 

sunulacağı, onaylanan imar planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten 

sonra Milli Emlak Müdürlüğü tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu 

işlemlerin tam bir koordine halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği 

bildirildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 

tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Sarmaşa Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 105 

ada 67 parsel nolu taşınmazın, İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının 

talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden, konuya ilişkin İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğümüzce 15/02/2018 tarih ve 1964 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulmuş ve bütün Kurumların uygun görüşleri alınmıştır. İmar Planına 

Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 18/07/2018 

tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.  
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 Söz konusu imar planı teklifleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih 

ve 957 sayılı yazısı ve eki doğrultusunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 

06/03/2018 tarih ve 5198 sayılı yazısı ile tarım dışı kullanım izinleri alınarak, rekreasyon 

alanı olarak işaretlenerek hazırlanmıştır.  

 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisine verildiğinden, söz konusu imar planı teklifi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

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     
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 230 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi, Aşağışeyhler köyü, 181 ada, 8 nolu parsel 

içinde bulunan 2.628,90 m² alanda yapılacak afet konutlarına ilişkin plan müellifince 

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

Açıklama Raporu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın İskilip İlçesi, Aşağışeyhler Köyü Buruncuk Mah. 

181 ada 8 nolu parselin bir kısmının bahse konu mahallede meydana gelen yangın afeti 

sebebiyle hak sahibi olan ailelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut Alanı" 

olarak planlandığı görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 181 ada 8 nolu parsele ilişkin 

30.05.2018 tarih ve 84746 sayılı yazı ile İskilip Orman İşletme Müdürlüğü, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 

BOTAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, mülga İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, YEDAŞ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden uygun görüşler 

alınmıştır.  

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 29.08.2018 tarihinde 

onaylandığı tespit edilmiştir. 

 Planlamaya konu parsel konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmıştır. İmar 

adalarında yapı yaklaşma mesafeleri parselin mahreç aldığı yoldan 5 m, diğer cephelerden 3 

m. olarak belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları konut alanları Emsal:0,50, Yençok 2 Kat (6,50 

m) olarak belirlenmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisine verildiğinden, söz konusu imar planı teklifi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

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   
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2018 tarih ve 233 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesi, Gölpınar köyü, 20 ve 21 nolu parseller 

ile Sungurlu İlçesi Mehmetbeyli köyü 484 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Alanına (GES) ilişkin plan 

müellifince hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı ve Açıklama Raporu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Boğazkale İlçesi, Gölpınar Köyü, Ziraat Mevkii, 

20 ve 21 parsel nolu taşınmazlar ile Sungurlu İlçesi, Mehmetbeyli Köyü, Kıran Mevkii, 484 

parsel nolu taşınmazda Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" 

olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 20, 21 ve 484 nolu 

parsellere ilişkin 25/12/2017 tarih ve 15702, 15688 ve 15686 sayı ile MİGM, YEGM, 

BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 54.Şube 

Müdürlüğünden uygun görüşler alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

10/10/2016 tarih ve 21190201 117-118-119 ve 21190202 120 sayı ile YEDAŞ Genel 

Müdürlüğü ile yapıldığı tespit edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 13.06.2018 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 30/05/2018 tarih ve 6379 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

plan hükmü gereği,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne 

gönderildiği, 74270722-305.02-E.105431 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm kurum 

ve kuruluşların olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin 

belirtildiği tespit edilmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisine verildiğinden, söz konusu imar planı teklifi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

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   
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-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 228 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Uğurludağ İlçesi Özel İdare Hizmet Binasındaki 12 adet 

taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi gereğince, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışlarının yapılıp yapılamayacağı ile 

ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Uğurludağ İlçesinin küçük olması, 

İlçede çalışan kamu personelinin kiralayacağı evlerin az olması nedeniyle lojmana ihtiyaç 

bulunduğundan, İlçenin ticaretinin canlı olması için işyerlerine ihtiyaç olacağından, mülkiyeti 

İl Özel İdaresine ait, Uğurludağ İlçesi Yenicamii mahallesi, köyiçi mevkii, 86 ada, 14 nolu 

parseldeki 600,79 m² yüzölçüme sahip arsa üzerinde, 5 adet işyeri ve 7 adet meskenden 

(lojmandan) oluşan 12 adet bağımsız bölümlü taşınmazın satışının yapılmaması 

Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine 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 
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-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/09/2018 tarih ve 214 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinde kaç adet kiralık araç vardır? Bu araçların ne 

kadarı iş makinesidir? Ne kadarı binek araçtır? Hangi birim ne kadar kiralık araç 

kullanmaktadır? Başka kurumlara tahsis edilmiş araçlar var mıdır? Bu konular ile ilgili olarak 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresinde, 

24 Adet Otomobil,  

1 Adet Jeep,  

34 Adet Kamyonet Pikap,  

14 Adet Minibüs,  

4 Adet Otobüs,  

19 Adet Fatih BMC Danperli Kamyon,  

21 Adet Mercedes Danperli Kamyon, 

2 Adet MAN kamyon,  

11 Adet Ford Kargo Kamyon,  

1 Adet Su Tankı,  

1 Adet Kurtarıcı,  

2 Adet Akaryakıt Tankeri,  

1 Adet Seyyar Kaynak Aracı,  

1 Adet Seyyar Yağlama Aracı,  

15 Adet Çöp Kamyonu,  

2 Adet Süpürme Aracı,  

5 Adet Çekici,  

1 Adet Kar Makinesi,  

4 Adet Lastik Tekerlekli Yama Silindir,  

7 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici,  

1 Adet Paletli Yükleyici,  

2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör,  

6 Adet Paletli Ekskavatör,  

10 Adet Vibrasyonlu Silindir,  

13 Adet Kanal Kazıcı,  

5 Adet Asfalt Yapım Distribütörü,  

1 Adet Paletli Asfalt Finişeri,  

4 Adet Arazöz,  

5 Adet Dozer,  

32 Adet Greyder, olmak üzere toplam 249 taşıt bulunmaktadır. 7 adet araç ise başka 

kurumlara tahsis edilmiş olup, genel toplamda İl Özel İdaresine kayıtlı 256 adet taşıt vardır. 

 

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan araçlardan, İl Özel İdaresince tespit edilecek 9 

adet binek aracın satılmasına,  
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Dernekler İl Müdürlüğü tarafından kullanılan 19 UC 639 plakalı Fiat Albea marka 

otomobilin satılmasına, 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin “Servis 

araçlarından faydalanma esasları” ile ilgili 11. maddesindeki “Servis araçlarından ilgili 

kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personel yararlanır.” hükmü gereği, Valilik 

Personeli servis aracı olarak kullanılan 19 AH 620 plakalı Ford marka Minibüsün İl Özel 

İdarenin işlerinde kullanılmasına,  

Makam aracı kiralaması yapılmayacağından Valilik koruma aracı olarak kullanılmış 

olan şu an İl Özel İdaresinde bulunan ve kullanılmayan 19 AL 880 plakalı Audi marka 

otomobilin İl Genel Meclisi Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere olarak tahsis edilmesine,  

İl Özel İdaresi tarafından kiralama yapılan tüm araçların sözleşme sürelerinin 

bitiminden sonra yeni araç kiralaması yapılmamasına,  

Modeli düşük, bakım ve onarımları masraflı olan iş makinelerinin teknik açıdan 

İdarece değerlendirme yapılarak satışlarının yapılmasına,  

Mülkiyeti İl Özel İdaresinde olmayıp, Birliklere ve başka kurumlara ait olan, 

akaryakıtı ve yedek parçaları İl Özel İdaresi tarafından karşılanan araçlarında incelenip 

İdareye olan masraflarının yeniden değerlendirilmesine, Komisyonumuzca karar verilmiştir.  

İl Genel Meclisimizin takdirine 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 
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-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/09/2018 tarih ve 214 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinde kaç adet kiralık araç vardır? Bu araçların ne 

kadarı iş makinesidir? Ne kadarı binek araçtır? Hangi birim ne kadar kiralık araç 

kullanmaktadır? Başka kurumlara tahsis edilmiş araçlar var mıdır? Bu konular ile ilgili olarak 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan 

araçlardan;  

Dernekler İl Müdürlüğü tarafından kullanılan 19 UC 639 plakalı Fiat Albea marka 

otomobilin, 

112 Çağrı Merkezi tarafından kullanılan 19 KL 839 plakalı Renault Europa marka 

otomobilin,  

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından kullanılan 19 BS 347 plakalı Renault 

Megane 1 marka otomobilin, 

İl Özel İdaresinin araç havuzunda bulunan 19 DC 255 plakalı Renault Megane II 

marka otomobil ve 19 UC 003 plakalı Renault Megane II marka otomobilin,  

Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarında kullanılan 19 PC 001 plakalı Renault Laguna 

marka otomobilin,  

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kullanılan 19 TP 266 plakalı Renault 

19 Europa marka otomobilin,  

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılan 19 KH 686 plakalı Tofaş 

Kartal marka otomobil, 19 TS 934 Plakalı Tofaş Kartal marka otomobil ile 19 KH 666 plakalı 

Toyota Corolla marka otomobilin satışlarının yapılmasına, 

Valilik Personeli servis aracı olarak kullanılan 19 AH 620 plakalı Ford marka 

Minibüsün İl Özel İdarenin işlerinde kullanılmasına,  

Makam aracı kiralaması yapılmayacağından Valilik Koruma aracı olarak kullanılmış 

olan şu an İl Özel İdaresinde bulunan ve kullanılmayan 19 AL 880 plakalı Audi marka 

otomobilin İl Genel Meclisi Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere olarak tahsis edilmesine,  

İl Özel İdaresi tarafından kiralama yapılan tüm araçların sözleşme sürelerinin 

bitiminden sonra yeni araç kiralaması yapılmamasına,  

Modeli düşük, bakım ve onarımları masraflı olan iş makinelerinin teknik açıdan 

İdarece değerlendirme yapılarak satışlarının yapılmasına,  

Mülkiyeti İl Özel İdaresinde olmayıp, Birliklere ve başka kurumlara ait olan, 

akaryakıtı ve yedek parçaları İl Özel İdaresi tarafından karşılanan araçlarında incelenip 

İdareye olan masraflarının yeniden değerlendirilmesine, Komisyonumuzca karar verilmiştir.  

İl Genel Meclisimizin takdirine 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 
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-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 216 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinde çalışan işçi personelin kadro ve 

pozisyonlarında çalışıp çalışmadıkları, buna göre pozisyon değerlendirmelerinin yapılıp 

yapılmadığı, personelin mağdur edilmemesi için kurum olarak neler yapabileceğimizi, arazide 

çalışan işçilerimizin şantiye ve konteynırlarda yaşam standartlarının ve çalışma şartlarının ne 

düzeyde olduğu, eksiklerimiz varsa, sahada çalışan personelimizin güzel şartlarda çalışması 

için kurum olarak neler yapabiliriz? Bu konular ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremiz emrinde 201 adet işçi 

personel olup, bu işçiler Yol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olarak görev 

yapmaktadırlar. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartları hakkındaki yönetmelik 

gereğince Çorum İl Özel İdaresi işçi norm kadro sayısı 128 olarak belirlenmiştir. Hali hazırda 

İdaremizde 75 adet norm kadro fazlası işçi bulunmaktadır.   

 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  

"İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" in geçici 2. 

Maddesinde “ Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, özel idarelerde unvanlar ve personel 

grupları itibari ile mevcut bulunan memur kadro sayısının; bu yönetmeliğin ekinde yer alan 

norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları 

için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi 

norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. …” denilmektedir. Bu hüküm 

gereğince İdaremiz işçilerinin tabi olduğu 75 adet pozisyon dondurulmuş ve pozisyonlarda 

her hangi bir işlem yapılması imkansız haline gelmiştir. 

Norm Kadro Yönetmelik hükümlerine göre İl Özel İdarelerinde 7 adet İşçi pozisyon 

kadrosu tanımlanmıştır. Bunlar: 

1- Aşçı 

2- Usta 

3- Ustabaşı 

4- Operatör 

5- Şoför 

6- Yağcı 

7- İşçi’dir. 

  Söz konusu yönetmelik hükmü gereğince işçi pozisyonlarının dondurulması nedeni ile 

dondurulan pozisyonlarda şimdiye kadar hiçbir işlem yapılamamıştır. Ancak, işçi 

sendikasından gelen pozisyon değişikliği talepleri doğrultusunda, pozisyonlarda değişiklik 

yapılıp yapılamayacağı konusunda Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığına görüş 

sorulmuştur. Gelen görüş yazısında “İl Özel İdarelerinde mezkür yönetmelikte işçiler için 

belirlenmiş yedi unvan (Ustabaşı, Usta, İşçi, Aşçı, Operatör, Şoför, Yağcı) haricinde 

başka bir unvan ihdas edilemeyeceği, bu nedenle dondurulmuş kadrolarda istihdam 

edilen işçiler hakkında unvan değişikliğinin ancak söz konusu yedi unvan kullanılarak 

gerçekleştirilebileceği mütalaa edilmektedir.” 
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 Alınan mütalaa doğrultusunda Norm kadro ile belirlenen 7 adet işçi pozisyonunda 

sınav açılması mümkün olmakla birlikte, İdaremizde görev yapan işçi personel tarafından 

bireysel olarak, pozisyondan doğan intibak farklarının eksik ödendiğine ilişkin İdaremiz 

aleyhine İş Mahkemeleri nezdinde açılan ve devam eden 180 civarında ve hala açılan işçi 

davaları bulunmakta olup, davaların konusuna esas teşkil eden hesaplamaların, doğrudan 

işçilerin işgal ettiği pozisyon unvanları ile bağlantılı olması nedeni ile, şuan için bir pozisyon 

değişikliği sınavı yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, işçi alacak davalarının 

sonuçlanması sonrasında 7 adet pozisyonda, pozisyon değişikliği sınavı konusu 

değerlendirilecektir.  

 

İşçilerin çalışma koşulları ile ilgili olarak;  

İşçilerin kullandıkları konteynırlar iyi ve kullanılır durumdadır. Yemek yapmaları için 

aşçıları bulunmaktadır. Konteynırlarda yapılacak küçük bakım ve onarımlarla çalışma 

koşulları daha da iyi olacaktır. İşçilerimiz şu anki çalışma koşullarından memnundur. 

İşçilerin mesai ücretlerinde, sıcak asfalt çalışması yapan ekipteki işçiler ile stabilize 

çalışması yapan ekipteki işçiler arasında mesai ücreti farklılıkları bulunmaktadır. 

Devletin sağladığı tüm imkanlar ortada iken, memnun olmayan, şikayetçi olan işçilerin 

olduğu söyleniyor ama açıkça şikayetçi olduğunu söyleyen işçi personel ortaya çıkmamıştır. 

Hem Devlet hem de İl Genel Meclisi olarak, kurumumuzda çalışan tüm personelin hakkı 

sonuna kadar savunulacaktır. Çalışanın hakkı verilecektir. Bilinmelidir ki hak etmediği halde 

fazlasını isteyenlerin takipçisi olacağız. 

Gerçek manada çalışan, fazla mesaiyi hak edenlere mesai ücretleri verilecektir. Ama 

işlerini 17:00’da bitirdiği halde sırf fazla mesai ücreti almak için boş gezenler hak etmediği 

ücreti, Devletin bir kuruşunu alamayacaklardır.  

İşçilerden bazıları, maaşlarını ve hiç olmadığa kadar fazla mesai ücretlerini almalarına 

rağmen İl Özel İdaresini mahkemeye veriyorlar. Bu durumu anlamak mümkün değildir.  

Kurumumuzda uzun yıllardır çalışanlar tarafından, haksız şekilde fazla mesai ücreti 

alınmasının yıllardır devam ettiği ifade ediliyor. Unutulmamalıdır ki herkes çalıştığı kadarını 

alacaktır. Birilerinin adamı diye yancılık yapanlar hak etmediği fazla mesai ücretini 

alamayacaktır. Ülkemizde 2 bin TL maaşla çalışacak yüzlerce kişinin de bulunduğu 

unutulmamalıdır.  

Belirlenmesi gereken bir husus ise şöyledir. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde 

çalışırken İl Özel İdaresine geçiş yapan şirket personelinin yıl sonlarında çıkışlarının yapılıp 

yapılamayacağı konusunda personeller tarafından belirsizliğin olduğu söylenmektedir. Bu 

konunun da netleştirilmesi ve personel yıl sonlarının da çıkışlarının yaptırılmaması uygun 

olacaktır.  

İl Genel Meclisimizin takdirine 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 
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- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 218 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; İlk yardım nedir? İlk yardımda amaç nedir? İlk yardımcının 

sorumlulukları nelerdir? Nasıl bir yol izlenmelidir? Bayılmalarda, yaralanmalarda, 

zehirlenmelerde, kanamalarda, elektrik çarpmasında, kırıklarda, yanıklarda, ilk yardım nasıl 

yapılır? Bu konular ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

İlk Yardımın Tanımı 
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin 

tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini 

önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç, gereçle yapılan 

ilaçsız uygulamalardır. 

 

İlk Yardımcının Tanımı 

İlk yardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç-gereç 

aranmaksızın, mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları 

yapan ilk yardımcı sertifikası almış kişidir. 

 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları 

 Yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, 

  Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, 

  İyileşmeyi kolaylaştırmak  

  

       İlk Yardımcı Neler Yapmalı 

 Yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, 

  Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, 

  İyileşmeyi kolaylaştırmak  

 Kırıklara yerinde müdahale edilir. 

 H/Y sıcak tutulur. 

 H/Y yarasını görmesine izin verilmez, 

 H/Y hareket ettirmeden müdahale yapılır. 

 H/Y en uygun yöntemlerle sağlık kuruluşuna sevki sağlanır(112) 

 Ancak ağır hasta ve yaralının bir kişi hayati tehlike olmadığı sürece asla yerinden 

kımıldatılmamalıdır. 

 

112’nin Aranması 

 Sakin olunmalı yada sakin olan bir kişinin araması sağlanmalıdır. 

 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir. 

 Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin yada çok bilinen 

bir yerin adı verilmelidir. 

 Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir, 
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İlk Yardımcı Yetki Belgeli Eğitimin Konuları (16 Saatlik Eğitim) 

• Temel Yaşam Desteği 

• Kanamalarda İlk Yardım 

• Yaralanmalarda İlk Yardım 

• Yanik Donma Ve Sicak Çarpmasinda İlk Yardım 

• Kırık-Çıkık-Burkulmalarda İlk Yardım 

• Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım 

• Zehirlenmelerde İlk Yadım 

• Hayvan Isırmalarında İlk Yadım 

• Göz-Kulak Ve Burna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım 

• Hasta-Yaralı Taşıma Teknikleri 

• Boğulmalarda İlk Yardım 

 

Bayılmalarda İlk Yardım 

Eğer kişi bayıldıysa;  

• Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır, 

• Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır, 

• Sıkan giysiler gevşetilir, 

• Kusma varsa yan pozisyonda tutulur, 

• Solunum kontrol edilir, 

• Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır 

 

Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım 

• Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır, 

• Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir, akımı kesme imkanı yoksa tahta 

çubuk yada ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir, 

• Hasta/yaralının ABC’si değerlendirilmelidir, 

• Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir, 

• Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir, 

• Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir, 

• Tıbbi yardım istenmelidir (112). 

 

Karbon Monoksit Zehirlenmelerinde İlkyardım: 

• Kişi ortamdan uzaklaştırılır 

• Hareket ettirilmez 

• Yaşam bulguları değerlendirilir(ABC) 

• Hava yolu açıklığı sağlanır. 

• Tıbbi yardım istenir(112) 

 

Cilt Yoluyla Zehirlenmelerde İlkyardım  

• Yaşam bulguları değerlendirilir, 

• Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir, 

• Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır, 

• 15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır, 

• Tıbbi yardım istenir (112). 
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Yaralanmalarda İlk Yardım 
 Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC), 

 Yara yeri değerlendirilir, 

o   - Oluş şekli 

o   - Süresi 

o   - Yabancı cisim varlığı 

o   - Kanama vb. 

 Kanama durdurulur, 

 Üzeri kapatılır, 

 Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır, 

 Tetanos konusunda uyarıda bulunulur, 

 Yaradaki yabancı cisimlere dokunulmamalıdır! 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında 

• Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, 

• Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 

• Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 

 Bulundurması zorunludur.  

 

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı iki adet eğitim 

salonumuz, 14 ilkyardım eğitmenimiz mevcuttur. 

• 21.02.2017 tarih ve 692 sayılı bakanlar kurulu kararınca İl Sağlık Müdürlüklerince 

düzenlenen ilkyardım eğitimleri ücretsiz olarak verilmektedir.  

• İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından 2017 yılında 157, 2018 yılı 8 aylık 

dönemde 171 kişiye yetki belgeli ilkyardım ve Bakanlığımız politikaları çerçevesinde 

toplumun ilkyardım konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması 

amacıyla il sağlık müdürlüklerince ilkyardım farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.  

• Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında 657 kişiye, 2018 yılında 530 kişiye ilkyardım 

farkındalık eğitimi verilmiştir. (16 Saatlik Eğitim)  

 

   İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

                    Başkan               Başkan V.           Üye 
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- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/09/2018 tarih ve 208 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen,  Kurban Bayramı vesilesiyle ve daha önceden ithal edilen 

hayvanlarda şarbon hastalığı görülmüştür. Türkiye’nin bazı yerlerinde bu hastalık tespit 

edilmiştir. Kurban Bayramında mezbahaneler de ve dışarı da kesilen hayvanlarda şarbon 

hastalığı var mıdır? Varsa imha edilen hayvan sayısı kaçtır? Hastanelere intikal etmiş şarbona 

yakalanmış hastalarımız var mı? İthal edilen hayvanlardan Çorum’a getirilen var mıdır? Bu 

konular ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Şarbon Nedir? 

Şarbon, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır.  

İnsanlarda:  

-Deri 

-Bağırsak  

-Akciğerlerde hastalık yapar.  

Ülkemizde en çok deri şarbonu görülür. 

 

Şarbon Nasıl Bulaşır? 

-Hasta hayvanlarla veya bunların kirlettiği eşya veya malzeme ile temas sonucu deri 

yoluyla,  

-Şarbon mikrobu taşıyan hayvanlara ait etlerin tüketilmesi sonucu bağırsak yoluyla,  

-Şarbon sporlarıyla bulaşık tozların ve hayvan tüylerinde bulunan sporların 

solunmasıyla akciğer yoluyla bulaşır. 

 

Şarbonun Belirtileri Nelerdir? 

  Hastalığın belirtileri mikrobun vücuda girmesinden 2-7 gün sonra görülmeye başlar. 

-Deri Şarbonu; mikrobun girdiği deride kabarıklık ve kaşıntı ile başlar 1-2 gün içinde 

içi su dolu kabarcığa dönüşür daha sonra ortası siyah renkte yara meydana gelir. Bu nedenle 

halk arasında deri şarbonu kara kabarcık veya çoban çıbanı olarak da adlandırılır.  

-Bağırsak Şarbonu; Bulantı, kusma, iştahsızlık, ateşle başlar, bunu karın ağrısı, kanlı 

kusma ve kanlı ishal izler. Bu tip şarbonda tedaviye başlansa dahi ölüm %50 civarındadır.  

-Akciğer Şarbonu; Soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar, yüksek ateş ve 

titremeler görülür, birkaç gün sonra ağır solunum güçlüğü ve şok gelişir. Hastalık genellikle 

ölümle sonuçlanır.  

 

Kurban Bayramında Mezbahanelerde ve Dışarıda Kesilen Hayvanlarda Şarbon 

Hastalığı Var Mıdır? 

-Çorum genelindeki hayvanlarımızda şarbon hastalığı tespit edilmemiştir. Ayrıca 

şarbon hastalığını taşıyan hayvanların 24 saat içerisinde ölümü gerçekleşiyor.  

 

Hastanelerimize İntikal Etmiş Şarbona Yakalanmış Hastalarımız Var Mıdır? 

-İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Ahmet Bayrağın bu 

konu ile ilgili vermiş olduğu bilgiler şu şekildedir: 
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12.09.2018 itibariyle hastanelerimize şarbon hastalığı şikayeti sebebiyle başvuran 

hastamız yoktur. Ölümcül olan akciğer ve bağırsak şarbonudur. Bunların bildirimi zorunlu 

olup deri şarbonunun bildirimi zorunlu değildir. 

27.09.2018 itibariyle Erol OLÇOK Eğitim Araştırma Hastanesine şarbon şüpheli deri 

lezyonu olan 4-5 hasta başvurmuştur ama sadece 1 tanesinde şarbon şüphesiyle yatırılıp 

tedavi edilerek taburcu edildi. Diğer hastalarda şarbon mikrobu rastlanmadı. 

 

İthal Edilen Hayvanlardan Çoruma Getirilen Var Mıdır? 

-İl Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdürümüz Orhan Sarının Verdiği Bilgilere 

Göre: 

-İthal besili hayvan ilimizde bulunmamaktadır. Mezbahanelerde kesimi yapılan 

hayvanların şarbon veya diğer hastalıklar görüldüğünde kesimi yapılır ve imha edilir. 

Kesinlikle piyasaya sürülmez. Hastalıklı hayvanlar 2 metre derin çukurlar kazılıp 

gömülmektedir. Ancak Yozgat ve Amasya da şarbon çıkışı olduğu için ilimizde tedbir amaçlı 

hayvan pazarları 11.09.2018 itibariyle kapatılmıştır. Çorum ilimizde şarbon hastalığı 

görülmemektedir.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                   Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 226 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, spor sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. İlimiz genelinde 

yaşayan orta yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam amacı ile günlük spor 

yapabilecekleri alanlarımız var mıdır? Varsa bu alanların fiziki durumları nasıldır? İhtiyaç 

olan park, yürüyüş yolu, kültürfizik hareketlerinin yapılabileceği, spor aletlerinin 

kazandırılabileceği başka alanlar var mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Gençlik ve Spor 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Tüm 

İlçe belediyelerimizden almış olduğumuz bilgiler şöyledir; 

İLÇELERİMİZ 

1-Alaca sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

Kondisyon ve fitness alanları bulunmaktadır. Fakat vatandaşlarımızın spor 

yapabilmeleri için alanlarımız var ama kondisyon aletlerimiz yetersizdir. 

2-Bayat sentetik çim yüzeli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

Kondisyon, fitness ve kültürfizik aletlerimiz var ama yetersiz, uygun alanlarımız 

bulunmaktadır. 

3-Kargı sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

4-Mecitözü sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

5-Oğuzlar sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

6-Osmancık sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

Kondisyon, fitness ve kültürfizik aletlerimiz ve alanlarımız var. 

7-İskilip sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

Kondisyon,  fitness ve kültürfizik aletleri ve alanları bulunmaktadır. 

8-Sungurlu sentetik çim yüzeyli futbol sahası (yürüyüş parkuru bulunmaktadır). 

Kondisyon, fitness ve kültürfizik aletleri ve alanları bulunmaktadır. 

Ortaköy-Dodurga-Bogazkale-Laçin ve Uğurludağ, İlçelerimizde sentetik çim yüzeyli 

futbol sahaları bulunmaktadır. 

Kondisyon ve kültürfizik aletleri bulunmamaktadır. 

ÇORUM BELEDİYESİ 

İlimiz Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 232 adet aktif park alanı 

bulunmaktadır. Bu alanlardan 22 parkta spor aktiviteleri için yapılmış yürüyüş parkuru 

bulunmaktadır. Aynı zamanda 24 adet parkta toplamda 31 takım kondisyon ve fitness alanları 

vardır. Ayrıca 5 adet parka engelli vatandaşlarımız için özel yapılmış, 5 takım engelsiz 

kondisyon ve fitness takımı vardır. 

Spor organizasyonları ve vatandaşların günlük kullanımları için 18 ayrı parkta futbol 

sahaları ve 9 ayrı parkta sentetik çim ve halı zeminli futbol sahalarımız mevcuttur. 

Bu tarz alanlara ihtiyaç duyulması halinde Çorum Belediyesi gelen talepler 

doğrultusunda yeni semt spor ve park alanları yapımına devam etmektedir. Gençlik ve Spor 

Komisyonumuz olarak hepinize yaşamınız boyunca sağlık sıhhat ve afiyetler dileriz. 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

              Ahmet TUNA                       Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                              Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 224 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Yeni Eğitim-Öğretim yılında adrese dayalı yerleştirme 

yapıldığından yerleştirilemeyen öğrenci var mı? Varsa yerleştirilmesi için ne gibi önlemler 

alınıyor? Köy okullarımızdan tekrar eğitime açılan ya da kapanan okullarımız var mı? 2018-

2019 eğitim-öğretim yılı öncesi ilimiz genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün almış olduğu 

önlemler nelerdir?  Bu konular ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;   

Lise Ve Dengi Okullarımıza Öğrenci Yerleştirilme Durumu 

- Ortaöğretim okullarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı ve öncesinde TEOG sınavı 

sonuçlarına göre yerleştirme ve nakil işlemleri yapılmaktadır. 

- Ortaöğretim okullarına 2018-2019 eğitim öğretim yılında merkezi sınav sistemi ve 

yerel yerleştirme sistemi (sınavsız) Ortaokul Başarı Puanına (OBP) göre 

yapılmaktadır. 

- İlimizde merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 750 öğrenci yerleştirilmiştir. 

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarımız; Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, 

Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin 

Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi, Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 

Çorum Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlenmiştir. 

- Yerleşemeyen  ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrencilere dört (4) ayrı nakil 

yerleştirme ve nakil tercihi yaptırılmıştır. 

- Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler İlimiz Ortaöğretim Öğrenci Yerleştirme ve 

Nakil Komisyonu tarafından 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları almış 

olup, 16 Eylül 2018 Pazar günü yerleştirme ve nakil işlemleri yapılmıştır. 

- İlimiz Ortaöğretim Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından hiçbir okula 

yerleşemeyen öğrencilerden 32 öğrenci başvurusu olmuş ve başvuranlar istekleri 

doğrultusunda okullara yerleştirilmiştir. 

- Ayrıca; hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okuldan başka bir okula 

nakil gitmek isteyenlerin Ekim 2018 ayı sonuna kadar haftada bir nakil olmak üzere 

nakil ve yerleştirme işlemleri uzatılmıştır. 

- İlimiz Ortaöğretim Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından 

yerleştirme ve nakil işlemleri; yurtdışından gelen, yabancı uyruklu öğrenciler, Açık 

Öğretim Lisesinden örgün eğitime geçmek isteyen öğrenciler ile Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliğinin 23/2-g maddesi kapsamında belirtilen öğrencilerin nakil ve 

yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. 

Taşımalı kapsamında olan öğrencilerimiz için taşıma ihaleleri tamamlanmıştır. Taşıma 

kapsamında olmayan yerleşim bölgelerinde ikamet eden öğrencilerimizin talepleri 

doğrultusunda okul pansiyonlarına yerleştirilmiştir. Taşıma servislerinin her türlü kontrolleri 

eğitim öğretim başlamadan tamamlanmıştır. Bu denetleme rutin olarak devam edecektir 
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 Okul kantinlerinin ihaleleri yapıldı. Denetlemeler devam etmektedir. 

 Okul güvenliği konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve Garnizon Komutanlığı ile gerekli 

planlamalar yapılmıştır. Risk grubundaki okullar ve öğrenciler belirlenmiştir. Ayrıca 

okullarımızda geçen senelerde 54 olan özel güvenlik görevlisi sayısı bu sene iki katına 

çıkarılmıştır 

 Tekli eğitime geçebilmek için geçen sene başlatılan okul inşaatlarından çoğu 

tamamlanmış, bu sene 8 okulumuz daha ikili eğitimden tekli eğitime geçmiştir. Tekli eğitime 

geçemeyen ilimizde 5 okul bulunmaktadır. Bunlardan ikisi ikinci yarıyılda inşaatı biteceği 

için tekli eğitime geçeceklerdir. 

 482 okul 7000 öğretmen ve 92000 öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına başlanmıştır. 

 

Milli Eğitim Müdürlüğümüzce İlimiz Genelinde Okul Açma Kapatma İş Ve 

İşlemleri Hakkında Yapılan Çalışmalar 

İlgi     :  24.06.2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği. 

Okul Açma ve Kapatma işlemleri daha önce Valiliklerce yapılmakta iken, ilgi 

yönetmelik gereği bu yetki Bakanlığımıza devredilmiştir.  

İlimiz genelinde mevcut Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının açılması veya 

kapatılması İl Millî Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanır, açılacak veya 

kapatılacak okullar ilgi Yönetmeliğin genel ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu 

yönünden incelenir, uygun görülmesi hâlinde toplu inha listesi şubat ayı sonuna kadar 

Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.  

Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde binanın eğitim ve öğretim açısından teklif 

edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi 

veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde 

yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin birer örneği 

valilikçe Bakanlığa gönderilir. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Açılması: 
Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare 

amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da 

açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için; 

a) Anaokulunda öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması, 

b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın 

giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması 

gerekir. 

 

İlkokul Açılabilmesi İçin; 
a) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci, 3 

üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması, 

b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar 

atölyesi, müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması, 

c) Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının 

taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda 

ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli 

görülmesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir. 
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Yatılı Bölge Ortaokulu Ve Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu Açılabilmesi İçin; 

En az 8 en fazla 32 derslik, fen dersliği,  görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, 

teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve 

erkek öğrencilere ayrı ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması ve açılacak 

okulun yerleşim biriminin merkezi konumda olması gerekir.  

 

Kapatma İşlemleri: 

Okullarımızın faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap 

olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi, toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve 

ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokulları ile 

ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi hâllerinde kapatılır. 

Yangın, deprem, sel baskını, heyelan gibi mücbir sebepler dışında kapatılma 

gerekçelerinin detaylı bir şekilde yer aldığı inceleme raporu valilik görüşü ile birlikte en geç 

nisan ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Kapatma işlemleri ders yılının bitiminden 

sonra gerçekleştirilir. 

Kapatılan kurumlardaki öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için valilikçe 

gerekli tedbirler alınır ve bu tedbirler kapatma teklifinde belirtilir. 

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yeniden açılan ve kapatılan okulumuz 

bulunmamaktadır. 

 

İlimiz Genelinde Yıllara Göre Açılan Veya Kapatılan Okullar 

2017-2018 Öğretim Yılı Sonunda Kapatılan Okullar 

İlçesi  Okul Adı   Kapatılma Nedeni   : 

Merkez  Çalıca İlkokulu   Öğrenci sayısı 10’un altına düşmesi nedeniyle  

Merkez  Karapürçek İlkokulu   “ 

Bayat   Falıköy ilkokulu    “ 

Dodurga  Çiftlik ilkokulu    “ 

Kargı  Gökçedoğan ilkokulu   “ 

Mecitözü Çayköy ilkokulu    “ 

Mecitözü İstiklal İlkokulu    “  

Mecitözü Beyözü İlkokulu  Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin 

kullanılamayacak  

                                                                      derecede harap olması ve bu durumun teknik 

rapor ile tespit edilmesi 

Osmancık Gökdere Kızılkaya İlkokulu Öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi nedeniyle   

Sungurlu Arıcı İlkokulu     “ 

Sungurlu  İnegazili Nazik Bekmezci İlkokulu   “ 

2016-2017 Öğretim Yılı Sonunda Kapatılan Okullar 

Merkez  İğdeli İlkokulu   Öğrenci sayısının 10'un altına 

düşmesi nedeniyle 

Merkez  Karasar Şehit Selman Yılmaz   “ 

  İlkokulu 

Merkez  Ayaz köyü ilkokulu    “ 

Alaca   Sarısüleyman İlkokulu    “ 

Alaca  Alacahöyük İlkokulu    “ 

Alaca  Alacahöyük Ortaokulu  Öğrenci sayısının 40’ın altına düşmesi 

nedeniyle 

Alaca   Cumhuriyet Ortaokulu    “   
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İskilip   Beyoğlan Osmangazi ilkokulu Öğrenci sayısı 10’un altına düşmesi 

nedeniyle 

Kargı  Yeşilköy İlkokulu    “ 

Mecitözü Kalecik ilkokulu     “ 

Oğuzlar  Çiğdemlik ilkokulu    “ 

Oğuzlar  Derinöz Kamburlar İlkokulu   “ 

Osmancık  Çampınar Prof.Bahri SAVCI ilkok,  “ 

Osmancık  Güneşören ilkokulu    “ 

Osmancık Karalargüney köyü ilkokulu   “ 

Sungurlu Küçük Polatlı İlkokulu    “ 

Uğurludağ Gököçeağaç köyü ilkokulu   “ 

Uğurludağ Yeniyapan Şehit Salim Demir ilkok.  “  

2015-2016 Öğretim Yılı Sonunda Kapatılan Okullar 

Osmancık  Aydın İlkokulu  Öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi  

        nedeniyle 

Osmancık  Başpınar ilkokulu   “ 

Osmancık   Gecek İlkokulu    “ 

Uğurludağ   Aşılıarmut Şehit Sıttık Küçükgöz ilkokulu “ 

Uğurludağ  Küçükerikli köyü ilkokulu  “ 

Merkez   Buğabağı köyü İlkokulu   “ 

Merkez   Denizköy İlkokulu   “ 

Merkez   Karacaören İlkokulu   “ 

Merkez   Küçükdüvenci köyü ilkokulu  “ 

Merkez   Güney köyü ilkokulu   “ 

Merkez   Palabıyık köyü ilkokulu   “ 

Merkez   Uğrak köyü ilkokulu   “ 

Alaca   Bolatçık köyü ilkokulu   “ 

Alaca   Sarısüleyman Ortaokulu         Öğrenci sayısının 40’ın altına düşmesi  

                      nedeniyle 

Bayat    Ahacık Fındıcak ilkokulu   “ 

Bayat   Ahacık Karabalçık İlkokulu  “ 

Bayat    Yeniköy İlkokulu   “ 

Bayat    Eskialibey Ortaokulu                Öğrenci azlığı 

Bayat   Kunduzlu Ortaokulu  Öğrenci azlığı 

Bayat   Pancarlık Ortaokulu  Öğrenci azlığı 

Dodurga  Berk İlkokulu    “ 

Dodurga  Dikenli Yavuz Selim Ortaokulu Öğrenci azlığı 

Kargı    Güney İlkokulu    “ 

Mecitözü  Bekişler İlkokulu   “ 

Mecitözü   Kışlacık İlkokulu    “ 

Mecitözü  Kozören İlkokulu   “ 

Osmancık  İncesu İlkokulu    “ 

Sungurlu  Çingiller İlkokulu   “ 

Sungurlu  İkizli Şehit Hacı Ömer Kanat İlkokulu “ 

Sungurlu  İmirli  İlkokulu    “ 

Sungurlu   Kula ilkokulu    “ 

Sungurlu  Kurbağalı ilkokulu   “ 

Sungurlu  Meryem Bekmezci İlkokulu  “ 

Sungurlu   Salman İlkokulu    “ 
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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 06/09/2018 tarih ve 217 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, günümüzde gıda ve sağlık arasındaki ilişkinin daha net 

anlaşılması, kentleşme çalışan nüfusun artışı ve doğal olarak yaşam koşullarının değişmesi 

nedeniyle, tüketicilerin besin değeri kalitesi yüksek, güvenli, sağlıklı, ekonomik, daha uzun 

süre saklanabilir gıda ürünlerine ve çeşitliliğe olan talepleri de artmıştır. Gıda kalite 

kontrolleri yapılırken nasıl bir yol izlenmektedir? İlimizde gıda denetçileri sayısı yeterli 

midir? Cezai işlem uygulamaları ne kadardır? Tüketici şikayet ve talebini nereye bildirecek? 

Bu konular ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, İlimizde 

gıda kontrolleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından gıda 

denetçileri vasıtasıyla ilgili yönetmelik usullerine uygun olarak denetlenmektedir. 

Denetlenen işletmeler 3 bölümde ele alınmaktadır. Gıda üretim yerleri (fabrikalar), 

gıda satış yerleri (perakende satış yapan market, bakkal v.s.) ve toplu tüketim yerleri (pazarlar 

ve okul kantinleri gibi) dir. 

Denetimler ilgili yönetmelik çerçevesinde rutin denetimler ve risk esaslı denetimler 

olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. İlk defa kayıt olan firmalar ilk 1 yıl içerisinde mutlaka 

denetimden geçirilmektedir. İlgili kanuna göre uygun sıklıkta denetim yapılması 

emredilmiştir. Daha sonra ise hayvansal gıda firmaları ve fırınlar 6 ayda bir diğer firmalar 

yılda 1 kez denetlenmektedir. Rutin denetimlerin yanında alo 124 hattına gelen şikayetler ve 

CİMER’e gelen şikayetler ile de denetimler gerçekleştirilmektedir. 

Denetimler 3 gıda kontrolörü tarafından gerçekleştirilir. Yeterli gıda kontrolörü 

olmadığı durumlarda 1 gıda kontrolörü ve 2 yardımcı tarafından yapılabilir. İlimizde 15 

kişilik bir gıda kontrol ekibi bulunmaktadır. 

Gıda kontrolleri neticesinde bir defaya mahsus sözlü uyarı, para cezası ve kapatma 

cezaları verilmektedir. 

Gıda kontrolünde izlenen yol: Hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, 

paketleme, depolama, taşıma ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde gıda kodeksine 

aykırılık tespit edilmesi halinde bir tutanak düzenlenir. Numune alınması gerekiyorsa bir 

numune alınıp laboratuar analizine gönderilir. Risk taşıyan işletmelerin denetimlerinde 
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devamlılık sağlanır. Kontrolör, işyerinin gıda siciline kaydı var mı, sicil numarası almış mı, 

üretim izni var mı, sorumlu yönetici çalıştırıyor mu gibi hususları kontrol eder. Bunlardan 

eksiklik varsa yasal işlem uygular. Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında yönetmeliğin 

amacına uygunluğu ölçüsünde kontrol yapar ve bir denetim raporu hazırlar. Görülen eksiklik 

ve aksaklıklar işyeri denetim defterine yazılır ve sorumlulara sözlü uyarı yapılır. Sağlık riski 

var ise durum bir tutanak ile tespit edilerek yedi emine teslim edilir ve analiz için laboratuara 

gönderilir. İşletme, sağlık koşulları düzeltilinceye kadar illerde Vali ilçelerde 

Kaymakamlardan olur alınarak kapatılır. Bunun dışında müdürlük kontrolörleri iş yeri 

kapama cezası vermemektedirler. 

Denetim ekibi işyerinde olumsuzluk tespit ettiğinde kanunun belirlediği ölçüde para 

cezası verebilir. Ancak ağır para cezası mahkemelerce verilebilmektedir. 

Görüş ve Öneriler: 

-Gıda kontrolleri gıda mühendisleri tarafından yapılmalı ve kontrolör sayısı 

arttırılmalıdır. Verilen cezalar caydırıcı olmalı ve gıda kontrolleri daha sık yapılmalı ve 

takipler aksatılmamalıdır. 

-İnsan sağlığını hiçe sayan ve haksız kazanç sağlayan firmalara caydırıcı cezalar 

verilmeli ve duygusal yaklaşımlardan kaçınılmalı ve başları ezilmeli sistem dışına atılmalıdır. 

Bu toplumun bireyleri olarak gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken bir kaç hususu 

da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

1-Satın alacağımız ürünlerin üzerindeki etiketleri mutlaka okumalıyız ve üretim 

izninin olup olmadığını etiket üzerindeki tarih ve sayıdan kontrol etmeliyiz. 

2-Ürünün üzerinde mutlaka son kullanma tarihi olmalı ve süresi geçmemiş olmasına 

dikkat etmeliyiz. 

3-Gıda etiketi üzerinde özellikle et ve süt ürünlerinde muhafaza şartlarına bakmalıyız. 

4-Özellikle konservelerde dış görünüşü de kontrol etmeliyiz. (eğilmiş, paslanmış 

olmamalı) 

5-Gıdaların ambalajlı olmasına dikkat etmeliyiz. 

6-Okul önlerindeki seyyar satıcılardan alacağımız ürünlere azami dikkat göstermeliyiz. 

7-Okul kantinlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı okul yönetimleri ve okul aile 

birliği ve öğrenciler tarafından kontrol edilmelidir. 

8-Özellikle köfteciler, dürümcüler, et tavuk döner satan işletmeler, yemek fabrikaları, 

açık pazarlar, pastaneler ve balık satan işletmeler gıda kontrolörleri tarafından daha sık 

denetlenmelidir. 

9-Bireyler olarak da insan sağlığını tehdit eden ve gıda güvenliğini bozan konularda 

ALO 174 ve CİMER şikayet mekanizmalarını kullanmaktan asla çekinmemeliyiz. 

-Gıda güvenliğinin sadece kanunlarla ve kurumlarca yapılacak denetimlerle 

sağlanması yeterli olamayacağından toplumun, bireylerin, basının ve STK’ların da birer 

kontrol ve denetim unsuru olduğu gerçeğinden hareketle bir bilinçlenme ve gelişimi 

yakalamamız insan sağlığı ve gelecek nesillerin korunması bakımından son derece önem arz 

etmektedir. 

Geleceği sağlıklı bireylerle sağlıklı toplumla inşa edelim diyor, 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ediyoruz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 
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           Nurettin KARACA                    Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

            Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 225 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Gençlik İlkbahar gibidir. yaşlılık ise kışa benzer.” 

Toplumumuzdaki yaşlılarımızın (büyüklerimizin) daha huzurlu ve sağlıklı yaşayabilmeleri 

için ilimiz genelinde bakımevlerinin kapasitesi ne kadardır? Yaşlılarımıza sağlık ve psikolojik 

destek verilmekte midir? Yaşamlarının son zamanlarını huzurlu ve mutlu geçirebilmeleri 

adına sosyal etkinlikler düzenleniyor mu? Nasıl bir çalışma yapılıyor? Bakımevlerimize 

alınma şartları nelerdir? Bu konular ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin 

katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İlimizde Atıl 

Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kamile-Hacı Ahmet Akdağ 

Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere 2 tane huzurevi bulunmaktadır. 2 

Huzurevinin toplam kapasitesi 132 olup %100 doluluk oranında hizmet vermektedir. Ayrıca 

Bakanlığımız tarafından Gülabibey Mahallesi Bağçılar Mevkisine 100 kapasiteli ve Osmancık 

Belediyesi tarafından 100 kapasiteli huzurevi inşaatları devam etmektedir. 

Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların, aile/akraba iletişimlerini güçlendirmek, kuruluşa 

uyumlarını, kuruluş içerisinde birbirleri ile uyumlu ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, 

grup bilinci geliştirmek, yaşam motivasyonlarını artırmak amacıyla her kuruluşun sosyal 

servisinde; ilgili meslek mensuplarınca sosyal hizmet müdahale yöntem ve modelleri 

kullanılarak mesleki elemanlarca bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları ile yaşlılara 

psikolojik destek verilmektedir.  

Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde doktor ve 

hemşireler bulunmakta olup yaşlıların rutin kontrolleri yapılmaktadır.   Kamile-Hacı Ahmet 

Akdağ Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hemşireler bulunmakta olup haftanın 

1-2 günü anlaşmalı aile hekimi tarafından sağlık kontrolleri yapılmaktadır. 

Sosyal faaliyetler rutin olarak sosyal hizmet müdahale yöntemlerinin bir aracı olarak 

kullanılmakta olup bu amaçla yaşlıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kuruluş çalışanları 

tarafından düzenlenmektedir. (geziler, piknikler, konser, bocce turnuvası, tiyatro, sinema, el 

sanatları faaliyetleri, kendi ürettikleri ürünleri sergilemek….. gibi) 

Huzurevi ve Bakımevlerine alınacak yaşlıların inceleme ve araştırmasını meslek 

elemanları “Resmi Gazete Tarihi: 21.02.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24325 Huzurevleri ile 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği” ve ilgili mevzuatlar 

gereğince değerlendirmektedir. 

https://corum.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/atil-uzelgun-huzurevi-yasli-bakim-ve-rehabilitasyon-merkezi-mudurlugu
https://corum.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/atil-uzelgun-huzurevi-yasli-bakim-ve-rehabilitasyon-merkezi-mudurlugu
https://corum.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/atil-uzelgun-huzurevi-yasli-bakim-ve-rehabilitasyon-merkezi-mudurlugu
https://corum.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/atil-uzelgun-huzurevi-yasli-bakim-ve-rehabilitasyon-merkezi-mudurlugu
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İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

               Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

           Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

 

- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/09/2018 tarih ve 213 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Turizm ve Otelcilik okullarının amacı; turizm sektörüne günümüzün 

gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip insan gücü yetiştirmektir. Sektördeki 

işletmelerle turizm yüksekokulu arasında bilgi, personel, işletme ve diğer konularda sektör 

sorunlarını çözümleme noktasında karşılıklı işbirliği yapılıyor mu? Yapılıyorsa bunun 

işletmelere faydaları nelerdir? Bu konular ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynağı ve Kalifiye Personel Yetişmesi 

İlimizde Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1998–1999 Öğretim yılında 263 

öğrenci ile eğitimine başlamış; Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (Önlisans) ise, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri 

Bölümü altında 2007 yılından beri 144 öğrencisi ile eğitime devam etmektedir. 2015 yılında 

açılan Turizm Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya 

başlayacaktır. 

 

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

Alanı, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanında eğitim almakta olup teorik bilgilerini 

Uygulama Otelinde pratiğe dönüştürürken sektörün eğitimli iş gücü ihtiyacını büyük ölçüde 

karşılamaktadır. Turizm sezonunda sektörel faaliyet gösteren işletmelerde görev 

almaktadırlar. 

 

Hiti Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 3+1 eğitim sisteminde eğitim 

vermektedir. Buna göre üç dönem okulda teorik eğitim, bir dönem de sektörde uygulama 

eğitimi sunmaktadır. Sektörde öncü işletmelerde yapılacak anlaşmalarla öğrenciler bu 

işletmelerde 14 hafta boyunca uygulama eğitimi görmekte ve teorik bilgilerini pratikte 

deneyimleme imkanına kavuşmaktadırlar. Bunun yanı sıra program öğrencilerinin 50 iş günü 

staj eğitimi de bulunmaktadır. 
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Anılan eğitim programları ile turizm sektöründe ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve 

sektörel deneyime, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine 

sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, gelişmeleri takip 

eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip  

öğrenciler yetiştirilmektedir. Bu sayede turizm sektöründe üretim süreçlerinde görev 

alabilecek ara kademe eleman ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü 

yetişmektedir. 

 

Bu alandaki okullar ile işletmeler arasında karşılıklı olarak  yapılan anlaşmalar, staj  ve 

eğitsel faaliyetler üzerinden yürütülen eğitim programları sonrasında; iş veren deneyimli, 

ihtiyaçlara ve isteklere cevap verebilecek, yönetime yardımcı olacak ara insan gücüne sahip 

olmaktadır. Yeni mezun gençler, yerleştikleri sektörde bir yandan çalışarak maddi kazanç ve 

iş deneyimi kazanırken diğer taraftan eğitimlerini tamamlayıp uzmanlaşabilecekleri bir üst 

eğitim programa devam etmektedirler.  

Böylece lise ve üniversite üzerinden turizm sektörüne iş gücü olarak yılda yaklaşık 

400 öğrenci yetişmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

   İkram ŞAHİN                         Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

             Komisyon Bşk.                     Komisyon Bşk. V.                                  Üye 

 

 

 

 


