
 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/10/2020 tarih ve 125 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 2020 Mali yılı bütçesinin 44.19.01.02-01.1.1.00-05-03.06 

(Temsil Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 

200.000,00 TL’nin alınarak, 44.19.37.00-04.2.1.50-05-07.01 (161 Köye Tohumluk Alımı) 

ekonomik koduna aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, Bu yıl ülkemizde ve özellikle ilimizde iklimin 

kurak geçmesini ve çiftçilerimizin kuraklıktan etkilenmesini göz önüne alarak; kuraklıktan ve 

doludan zarar gören, mağdur olan, hasar tespiti yapılan 161 köyümüzde bulunan 

çiftçilerimizin mağduriyetini giderip tohumluk almaları için onlara İl Özel İdaresi olarak bir 

katkıda bulunmayı uygun bulmuştur. Zira durumu müsait olan çiftçilerimiz TARSİM sigortası 

yaptırarak zararlarını telafi etmişlerdir. Bizim vereceğimiz bu meblağ maddi durumu iyi 

olmayan, sigorta yaptıramayan ve zarar gören çiftçilerimiz için olacaktır. Sonuçta bunlar da 

bizim vatandaşlarımızdır. Bu devletimizin, hükümetimizin dar gelirli vatandaşlarımıza bir 

hediyesi olacaktır. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin  (b) fıkrası ve Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrası, İl Genel Meclisinin görev ve 

yetkileri gereğince, 2020 Mali yılı bütçesinin 44.19.01.02-01.1.1.00-05-03.06 (Temsil 

Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 200.000,00 

TL’nin alınarak, 44.19.37.00-04.2.1.50-05-07.01 (161 Köye Tohumluk Alımı) ekonomik 

koduna aktarılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

  Mehmet KAPLAN                    Fehmi YAĞLI                        Mehmet YÜCEL        

  Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

                                İlhami TÜRKSAL                      Nazım ÇETİN  

                                       Üye                                             Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2020 tarih ve 116 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Ortaköy İlçesi Yukarı Kuyucak köyü köy içine yakın bir yerde 

yaklaşık 500 metrelik bir kısımda heyelan meydana gelmektedir. Bu kısmın uzmanlar ve 

komisyon tarafından incelenip neler yapılabileceğine, ayrıca yine Ortaköy ilçesi Asar köyü ile 

Amasya ili Göynücek ilçesi Penbeli köyü arasındaki köy bağlantı yolu Asar köyü sınırlarına 

kadar açılmış olup geri kalan bağlantı yolunun yol ağına alınabilmesi için, komisyon 

tarafından araştırılıp uygun görülmesi halinde yol ağına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, Asar köyü ile Amasya ile Göynücek ilçesine 

bağlı Penbeli köyü arasındaki bağlantı yolunun Amasya sınırına kadar açıldığı, geri kalan 

kısmının yol ağına alınabilmesi için araştırılmasına ilişkin İl Genel Meclisi kararına istinaden 

mahallinde yapılan incelemede, 

Ortaköy ilçesi Yukarı Kuyucak köyü yolunun heyelan meydana gelen kısmında yol 

sathında kısmi oturmalar olsa da heyelanın durağan ve stabil olduğu, halihazırda stabilize 

kaplama olduğu görülmüştür. 

Asar köyü ile Amasya ili Göynücek ilçesine bağlı Penbeli köyü arasındaki bağlantı 

yolunun yaklaşık 500 metrelik kısmının ortalama 2,5-3,5 m. genişliğinde arazi yolu vasfında 

olduğu ve şahıs arazilerinin arasından geçtiği, 600 metrelik kısmının halihazırda dere 

yatağından geçtiği, Penbeli köyünden itibaren Amasya-Çorum sınırına kadar yapılan yolun ise 

orman yolu vasfında açıldığı görülmüştür. 

Sonuç olarak, 

Yukarı Kuyucak köyü yolunun heyelan bölgesinde hidrolik geçişler için gerekli HDPE 

boru konularak stabilize bakımının yapılması, asfalt sathi kaplama yapımının 2021 yılı 

yatırım programlarına teklif edilmesi,  

Asar köyü yolun dere yatağından geçen kısmının 06.02.2020 tarih ve 29 sayılı İl Genel 

Meclisi Kararı gereğince arazi yollarında, şenlik alanlarında ve orman kesim alanlarında 

bulunan yollarda yapılacak çalışmalar kapsamında yakıtı köy muhtarlığınca temin edilmek 

suretiyle belirlenen yeni güzergah üzerinden orman yolu açılmasının uygun olacağı, 

Ayrıca, söz konusu yolun Amasya sınırındaki devamının orman yolu vasfında olması 

ve şahıs arazilerinin yol güzergâhında kamulaştırma gerektirmediği kanaatine varılmıştır. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

Ünal NALÇACI                 Kemal ÖZÖNAL                                Vahit KABAKCI 

Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                       Üye 

 

 

 

             Yıldız BEK                                                         Doğan UÇAR 

                   Üye                                                                        Üye  

 



 

 

-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2020 tarih ve 115 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İskilip İlçesi Hacıpiri Mahallesi Sanayi Sitesi 

çevresinde bulunan Karaağaç Köyü Afet konutları olarak bilinen binalar 2005 yılında 

Karaağaç köyünde çıkan yangın nedeniyle evleri yanan 44 vatandaşımız için yaptırılmış 

ancak bu güne kadar söz konusu bu afet evlerinde bu vatandaşların durmadığı ilçe halkı 

tarafından bilinmektedir. Bu konutların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, konut 

mülkiyetlerinin mevcut durumu, 2005 yılında afette evlerini kaybeden söz konusu şahısların 

neden bu evlerde ikamet etmediği, Afetzedelerin şu an nerelerde ikamet ettiği, şayet bu 

konutların amacına uygun olarak kullanılmadığının anlaşılması ve tespiti halinde uygulanacak 

yasal prosüdürün neler olduğu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İskilip 

İlçesine bağlı Karaağaç Köyünde 2005 Yılı Haziran ayında yangın çıkmış 48 tane ev yanarak 

kullanılamaz hale gelmişti. Devletimizi afetzedelere köy çevresinde uygun yer 

bulunamamasından dolayı arsası İskilip Belediyesince tahsis edilen ilçe merkezine 48 adet 

afet konutunu 2008 yılında tamamlayarak afetzedelerin kullanıma hazır hale getirmişti. Ancak 

12 yıldır afetzedelere tahsisli afet konutları hak sahipleri tarafından teslim alınmadı ve o gün 

bugündür daireler boş bir şekilde kaderiyle başbaşa bırakılmış kimse sahip çıkmadığından 

binalar viraneye dönmüştür. Komisyonumuzca yaptığımız inceleme ve araştırma sonucunda 

2005 yılı haziran ayından yangına maruz kalan Karaağaç Köyü sakinleri için yapılan 48 adet 

afet konutunun hak sahipleri olan Karaağaç Köyü afetzedelerinden 8'i vefat etmiş, 7'si köyden 

göç etmiş, 23 kişi ise halen Karaağaç Köyünde ikamet etmektedir. Devletimiz bu afet 

konutlarını hak sahibi olarak kabul edilen kişilere 20 yıl vadeli faizsiz geri ödemeli şeklinde 

kredilendirmek suretiyle yangın sonrası üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamış ancak 

12 yıldır hak sahipleri konutlarını teslim almamışlardır. Yıllık 2115-TL taksidi olan toplam 

maliyeti ise 42315-TL gibi çok avantajlı bir şekilde afetzede vatandaşlarımıza tahsis edilen bu 

konutlar maalesef ne hikmetse 12 yıldır teslim alınmadığı için binalar viraneye dönmüş her 

insanın konut hayaliyle yaşadığı şehir merkezinde bakımsızlıktan çürümeye terk edilmiş 

vaziyette vicdanları sızlatmaktadır.  

 

 Konuyla ilgili olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Komisyonumuza 

gönderilen yazılı bilgi aynen şu şekildedir: 

 İlimiz İskilip İlçesine bağlı Karaağaç Köyünde 10.06.2005 tarihinde meydana gelen 

yangın afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen afetzedelere yapılacak afet konutları için köy 

çevresinde uygun yer bulunamamasından dolayı mülkiyeti İskilip Belediyesine ait İskilip İlçe 

merkezi Bahabey Mahallesi 212 ada 25 nolu parsel 13.07.2005 tarihli yer seçimi protokolü ile 

yeni yerleşim yeri olarak belirlenmiş ve hak sahibi ailelere 48 adet afet konutu yapılmıştır. 

 

 7269 sayılı Umumi Hayta Müessir  Afetler dolayısıyla  Alınacak Tedbirlere  

Yapılacak yardımlara  Dair Kanunu'na göre olmuş veya olması muhtemel afetler için hak 

sahibi kabul edilen  kişilere yeni konut yapılarak  20 yıl vadeli, faizsiz, geri ödemeli olarak 

kredilendirilmekte olup  halen borçlarının taksitleri devam etmektedir. Borcunun tamamını 

kapatan hak sahibi olmadığı için henüz söz konusu yerde tapu devri işlemi yapılmamıştır. Hak 

sahibi 48 aileden 12 aile borçlarını ödemekte, 36 aile ise hiç ödeme yapmamış durumdadır. 



 

 

 

 7269 sayılı kanunun 28. Maddesine göre konut hakkından vazgeçen hak sahibinden 

2000-TL. Tazminat ve konutun hak sahibine teslim tarihinden feragat edildiği tarih itibariyle 

aradaki geçen süre için emsal kira bedeli cezai olarak (tazminat+kira) ödenmesinden sonra 

hak sahipliğinden feragat edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu cezai işlem nedeniyle 48 hak 

sahibi kişiden feragat eden bulunmamaktadır. 

 

 7269 sayılı Kanunun 40.maddesi “vadesinde ödenmeyen taksitlere dair borç, geçikilen 

her gün için yıllık %5 gecikme faizi ile tahsil olunur.” ve Üst üste üç yıl taksidini 

ödemeyenlerin borçları muacceliyet kesbedeceği gibi, borcun tamamı ödenmeden taşınmaz 

malların başkasına satılması halinde de borcun tamamı muacceleyite kesbeder. Bu hükmün 

uygulanmasında maliyet bedelinden yapılan indirimler tekrar borca eklenmek suretiyle hesaba 

katılır.” hükümlerine göre borçlarını ödemeyen hak sahipleri hakkında gerekli işlemlerin 

(cezai işlemlerin) uygulanması durumunda afet nedeniyle mağdur durumda olan aileleri daha 

da mağdur etmemek amacıyla Müdürlüğümüzce işlemler başlatılmamıştır. 

 

 Söz konusu afet konutları ilgili olarak, ilerleyen dönemlerde hak sahiplerinin 

borçlarını ödememesi   ve afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığınca artan konut olarak 

değerlendirilmesi talimatı verilmesi halinde, artan konut olarak değerlendirilebilecektir. Artan 

konut olarak değerlendirilememesi durumunda Başkanlığımızın uygun görüşü ve 

Cumhurbaşkanlığının kararı olması halinde  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  bedelsiz olarak 

devrinin yapılabileceği düşünülmektedir.” 

 

  Afad Müdürlüğü tarafından Komisyonumuza gönderilen bilgi bu şekildedir. 
 

 Hak sahibi olarak düşünülen 48 kişiden 36 sı ta başlangıctan günümüze kadar hiç bir 

taksid ödemesi yapmamış olup sadece 12 vatandaş ödemelerini muntazaman bir şekilde 

ödemektedir.  

İl afet ve Acil Durum Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre 7269 sayılı kanunun 28. 

maddesine göre konut hakkından vazgeçen hak sahibinin cezai müeyyideyle 

karşılaşacağından kişisel olarak bugüne kadar 48 kişiden hiç kimse feragat etmediği 

anlaşılmıştır. 

 

 İl afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Komisyonumuza verdikleri yazılı bilgiye göre 

borçlarını ödemeyen hak sahipleri hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanması durumunda 

afet nedeniyle mağdur durumda olan aileleri dahada mağdur etmemek amacıyla bugüne kadar 

herhangi bir işlem başlatılmadığı anlaşılmaktadır. 

 

 Çok Muhterem Meclis Üyeleri, 

 

 Bu binaların bulunduğu yer İskilip İlçesinin Sanayi Sitesinin hemen çevresinde yer 

almaktadır. Bu bölgede Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Sağlık meslek Lisesi gibi 

okullarımızın da olduğu, beşyüzün üzerinde esnaf ve sanaatkarımızın faaliyet gösterdiği, 

300'ün üzerinde ayakkabı fabrikasında çalışan personelin bulunduğu bir bölgedir. Demem 

odur ki bu bölgede konut olarak arzedilen her yerin taliplisi çıkacaktır. Böyle bir ortama inşaa 

edilmiş bu afet konutları amacına uygun olarak neticelenmemiş ve sürüncemede kalarak 12 

yıl gibi uzun bir süre binalar çürümeye terkedilmiş sahipsiz bırakılmıştır. Doğal olarak bu 

binalarda yaşam olmayınca İskilip Belediyeside çevre düzenlemesi v.b. hizmetleri 

götürmeniştir. En karamsar tahminimizle tanesi 50 bin liradan çok rahatlıkla alıcısı 

bulunacağından toplam 2.4 Milyon liralık bir Devlet yatırımının göz göre göre çürümeye terk 

edilmesini hiç bir idari ve siyasi vicdan kabul edemez. İl afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 

vatandaşı mağdur etmeme hassasiyetini alkışlıyoruz. Ancak aynı hassasiyeti Devletimizin 2.5 

Milyon liralık kaynak ısrafını engellemede gösterilemediğini üzülerek ifade etmek istiyoruz. 

 

 



 

 

 

 

 İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından komisyonumuza verilen yazılı bilgiye 

göre bu tip karşılaşılan istisnai durumlarda “artan konut” olarak değerlendirilmesinin 

mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Yani 12 yıl önce bu konutların tamamlanmasıyla birlikte 

Karaağaç Köyü afetzedeleri yanan evlerinin yerlerine evlerini yapmış olmaları nedeniyle 

afetzede  konumundan çıkmış oldukları anlaşılmaktadır.  O günün bu konutlardan sorumlu 

idarecilerinin tespit tutanağı tutmak suretiyle hatta yargı nezdinde de tespiti yaptırılarak bu 

konutlar “artan konut” statüsünde serbest piyasada ihale yoluyla satışa sunulsaydı oniki yıldır 

çürümeye terkedilmiş olmazdı. 12  yıldır küçük bir sokak olarak o bölgede 48 ailenin “Benim 

evim” diyebileceği barındığı sıcak yuvası olarak hizmet görürdü.  

 

 Sayın Meclis Üyeleri, 

 Artık bu saatten sonra geriye dönük ne kadar hayıflansakta geçen zamanların 

telafisinin mümkün olmadığı ortadadır. Komisyon olarak İl afet ve Acil Durum 

Müdürlüğümüz hiç vakit geçirmeksizin çürümeye terk edilen bu afet konutlarının Hak sahibi 

olarak düşünülen Kararağaçlı vatandaşlarımızı da cezai müeyyideye muhatab etmeksizin 

mağduriyete sebebiyet vermeden “artan konut” olarak değerlendirilmesi talimatının yönetim 

başkanlığınca verilmesi için her türlü siyasi ve idari desteğin sağlanarak Valilik Makamınca 

daha fazla vakit kaybetmeksizin bu konutların satışının yapılarak ilçe ekonomisine artı katma 

değer olarak kazandırılması sağlanmalıdır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 
 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

 

       Fehmi YAĞLI                    Ahmet TUNA                Abdullah TİRYAKİ         Hacı BOLAT 

     Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                      Üye                           Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/10/2020 tarih ve 120 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Gençlerin uyuşturucu madde, alkol, kumar ve benzeri 

alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla izcilik çalışmaları ve 

Doğa sporları faaliyetleri çok önemlidir. Toplu olarak hareket etme, bireysel ve toplu 

etkinliklerle gençlere örnek davranış sergileme, karar alma alışkanlıklar elde etme, sağlıklı 

nesiller yetişmesi bakımından il genelinde izcilik faaliyetleri ve doğa sporları faaliyetleri var 

mıdır? Alt yapı çalışmaları ne durumdadır? Gençlere ulaşılabiliyor mu? Kimler katılıyor? 

İzcilik çalışmaları ve doğa sporları ilimizde ve il dışında nerelerde yapılıyor? Spor İl 

Müdürlüğü’nün 2020 yılı izcilik ve doğa sporları programında neler var? Konu ile ilgili 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Doğa Sporları nedir? 

Doğada ve doğal ortamda, insan sağlığına, kişinin bedensel ve zihinsel gelişimine 

katkı sağlayan sporların tümüne doğa sporları denir. Doğa sporları günümüzde teknolojinin 

beraberinde getirdiği yalnızlık ve hareket azlığı ile başa çıkmak için her yaş ve meslek 

grubundan insanın ilgi odağı haline gelmiştir. Şehir hayatı insanlarda tabiatla haşır neşir olma 

imkanını yok etmektedir. 

 

Son yıllarda metropollerde yaşayanlar arasında daha da yaygınlaşmıştır. Şehir 

hayatının getirdiği yalnızlık insanları bu sporlara yönlendirmektedir. İnsanların daha iyi vakit 

geçirme, tabiatla bütünleşme ve arkadaşlık isteği doğa sporlarına ilgili artırmaktadır. Takım 

halinde hareket etme, takıma uyum ve liderlik etme istekleri bu tür sporlara ilgili artırmıştır. 

İnsanlar içinde bulundukları yalnızlık ve hareketsizliğe çare aramakta ve bunu da doğa 

sporları ile gidermeye çalışmaktadırlar. 

 

Doğa Spor Çeşitleri: Dağcılık, Dağ Yürüyüşü, Kampçılık, Trekking, ATV, Kanyon, 

Kaya Tırmanışı, Kayak, Kürek, Mağaracılık, Rafting, Yamaç Paraşütü, Sörf. 

 

İlimiz ve ilçelerimizde turistik bölgelerimizde İncesu kanyonu Ortaköy sınırları 

içerisinde yer alan yöre halkı olarak uzun geçit ismi verilen 12 km. uzunluğundaki yürüyüş 

yolu tarihi ve doğa güzellikleri olan kanyon yürüyüş yolumuz yerli ve yabancı turistleri 

ağırlamaktadır. Hitit yolu yürüyüş yolu parkurları Alacahöyük ve Şapinova’ya kadar 

uzanmaktadır. Kırkdilim köyünden başlayıp Vali köşkü Ahmet dede Yeşilgöl arasında 

bulunan doğa harikası orman yolumuz yerli ve yabancı turistler tarafından görülmeye 

değerdir. Laçin ilçesinde bulunan kapılı kaya zaman zaman yerli ve yabancı turistler 

tarafından ziyaret edilmektedir.  

 

İlimiz dışında doğal güzellikleri ve turistik bölgelerimizin tamamında doğa sporları 

yapılmaktadır 

 

 

 



 

 İl Müdürlüğümüz bünyesinde izcilik il temsilciliğimizin yıllık faaliyet programı 

dahilinde, ilimizde izcilik faaliyetleri lisanslı sporcularımızla; il birinciliği düzeyinde, özel 

gün ve haftalar kapsamında turnuvalar şeklinde düzenlenmektedir. 

 

 Ayrıca sporcularımız ilimizi temsilen kulüp olarak ve ferdi sporcular la federasyon 

faaliyetlerine katılmaktadır. 

 

İzcilik faaliyetleri il dışında, federasyon faaliyetlerinin ve okul spor faaliyetlerinin 

programında yer alan illerde düzenlenmektedir. 

 

İlimizde izcilik faaliyetleri haritalandırılmış yerlerde düzenlenmektedir. 

 

İl spor merkezlerinde altyapı çalışmaları yapılmakta, küçük, yıldız ve gençler 

düzeyinde faaliyetler düzenlenmektedir. 

 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

      İsmail KEŞLİKTEPE           Erdoğan KÖROĞLU     İbrahim ÇİFTÇİ    Sadık AŞIK   

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.         Üye                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 121 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,  İlimiz ve ilçelerimizde yarı değerli taş varlığı bilinmektedir. Bu yarı değerli 

taşların şehrimize ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla ne gibi bir çalışma 

yapılabilir? Bu yarı değerli taşlardan ne gibi eserler yapılabilir? Bu yarı değerli taşlardan 

yapılan eser ve eşyaların ilimize katkısı nedir? Değerli taşlardan yapılan Eşyalara turistlerin 

ilgisi nedir? Değerli taşların işlenmesi için halk eğitim ile iş birliği yapılarak kurslar 

düzenleniyor mu? Taşların işlenmesi için atölye var mı? Değerli taşlar nerelerde ve nasıl 

çıkarılmaktadır? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Yarı 

kıymetli taşlar olarak adlandırılan süs taşları bugün sadece mücevher yapımında değil, artık 

güzellik sektöründen sağlık turizmine kadar geniş bir kullanım alanına sahipler. Süs taşı 

madenciliğinin yeterince gelişmediği ülkemizde bu taşların çıkarımının ülkemiz rezervlerinin 

yüzde 1’ine bile gelmediği belirtilmektedir. Ülkemizin Süs taşları konusundaki potansiyelin 

kullanılmasıyla birlikte önemli miktarda paranın ekonomiye kazandırılması ayrıca orta vadede 

binlerce kişinin bu alanda istihdam edilmesi mümkün olabilir.  

 

Tüm mücevher taşları ve endüstriyel taşların büyük bir çoğunluğunun yurtdışından 

ithal edildiği dikkate alındığında, İlimizde oluşturulacak işletmelerle; Ülkemizde bu alanda 

yeni bir başlangıç oluşturulacak olup mücevher işlemeciliğinin bilimsel alana taşınmasın da 

gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Günümüzde il merkezi ve dezavantajlı bölgeler olarak kabul 

gören kırsal alanda yaşayan işsiz insanlarımıza mesleki eğitim ve iş becerisi kazandırarak 

Mücevher taşları ve yarı değerli mücevher taşları işleme yöntemleri (Kabaşon-Simetrik ve 

Asimetrik formlar), Süs taşı arama ve madenciliği, Kişiye özel takı tasarımı bilgi ve becerileri 

kazandırılması açısından önem arz etmektedir. 

Mücevher işleme eğitimleri ile kendi işyerlerini açmaları ve katma değeri yüksek bir 

nihai ürün üreterek bölgesel ekonomik kalkınmada pay sahibi olma imkanları oluşacaktır. 

Rapora konu olan “Yarı Değerli Mücevher Taşlarından” Akik, Jasper , Kuvars, Kalsedon, 

Opal taşının ülkemizde ve dünyada en kaliteli olduğu yerlerden biride Çorum’dur. Rezerv ve 

çeşitlilik açısından zengin olan ve ilçelerimizin çoğu yerinden çıkan bu Yarı Değerli Taşların 

işlenerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması ve yeni istihdam alanı oluşturulabilmesi 

için yeni atölyeler oluşturulması düşünülebilir yada Mecitözü ilçemizde var olan Yarı 

değerli taşları işleme atölyesinden faydalanılması düşünülebilir. 

Bölgede mevcut olan mücevher taşları, Mecitözü ilçesi eğitim merkezinde 

kursiyerlerce işlenerek, kişiye özel tasarımı, süstaşının arama ve madencilik kriterleri, Yarı 

Değerli mücevher taşlarının işlenmesi konularında çalışmalar devam etmektedir. 

Mecitözü Kaymakamlığı, Köylere hizmet Götürme Birliği tarafından 2017 yılında, 

‘İşsizliğe Karşı İş Eğitimleri Projesi’ kapsamında Mecitözü İlçesi'nde 15 yaş ve üstü işsiz 

bireylere istihdam sağlama, genelde ise ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek.  İş ve 

iş bulma olanağı zor olan bölgemizdeki vatandaşlarımıza bu alanda yeni bilgi ve beceriler 

kazandırılarak bu alanda iş eğitimlerinin verilmesi ve böylelikle bulundukları bölgeye ve 

topluma sosyal ve ekonomik katkıda bulunarak sürdürülebilirliği olan bir eğitim ve istihdam 

merkezi oluşturulması için Taş işlemeciliğine yönelik eğitim atölyesi, yarı kıymetli taşların 

bol bulunduğu Mecitözü İlçesi'nde kurulmuştur.  



 

Mecitözü ilçesinde Halk Eğitimi merkezi müdürlüğü ve İŞKUR il müdürlüğü 

işbirliği ile birlikte Yarı değerli doğal taş işleme, gümüş işleme ve takı yapımında ortak 

kurslar düzenlenmektedir. Kursları bitiren bayanlar birleşerek Kadın girişimi kooperatifi 

kurarak istihdam ve üretime katkı sağlamışlardır. Kurslardan mezun olan bazı kursiyerler 

Çorumda kuyumculuk ve gümüş atölyelerinde istihdam edilmişlerdir.  

Doğal taşlarımıza yurt dışından ve yurt içi turistlerin ilgisi yüksek orandadır ancak 

pazarlama, reklam ve satış politikalarının oluşmamış olmasından dolayı satış seviyesi 

düşüktür. Bu nedenle Çorum Valiliği ile Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma 

Kooperatifi işbirliği içerisinde hazırlanan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek 

Programı tarafından kabul edilerek hayata geçirilen “ Hitit Güneşi İle Doğan Güçlü 

Kadınların İşbirliği Projesi” çerçevesinde 3-4 Ekim 2020 tarihlerinde Çorum Belediyesi 

Buhara Kadın Kültür Merkezinde Soocommerce Yazılım San ve Tic.A.Ş firması Genel 

Müdürü Sezer Özgür tarafından e- ticaret ve E ihracat konularında eğitim verilmiştir. 

Eğitime Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi sorumluları, üretici kadınlar, merkez ve 

ilçe halk eğitim merkezleri öğretmenleri, Alaca, Boğazkale, İskilip, Kargı, Mecitözü, 

Sungurlu ilçelerinde bulunan kadın kooperatifleri yöneticileri ve üyelerinin katılmışlardır. 

Proje kapsamında, Hitit güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi 

bünyesinde www.hititgünesim.com markası ile tescillenen ve 5 dilde hizmet verecek satış 

sayfasında il ve ilçe genelinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt 

dışında satış yapmaları hedeflenmektedir. 

Yarı değerli doğal taşlardan; Dekoratif süs eşyaları (masa üstü kaide, isimlik, masa, 

avize, saat, tablo, vs), Takı eşyaları, Sağlık sektöründe kullanılan terapi ve masaj taşları ve 

bazı taşlar endüstriyel ürün hammaddesi olarak kullanılmaktadır. 

 Ortaköy ilçemizde Şapinuva Kadeş derneği 6 adet üyesine Yozgat Aydıncık 

ilçesinde taş işleme atölyesinde kursa göndermiş ve sertifikaları alınmıştır. Derneğin yaptığı 

Avrupa Birliği projesi kabul edilmiş olup proje kapsamında alınacak taş işleme makinesi ile 

kurulacak atölye de Ametist taşından yapılacak yüzük, kolye, tespih, vb. takı ve süs eşyaları 

yapılacaktır. Ayrıca kurulacak atölyenin modernizasyonu için İl Sivil Toplumla İlişkiler 

Müdürlüğüne proje başvurusu yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye de ilk 

olarak Çankırı da kurulan tuz odası gibi Ortaköy de de Amertist rehabilite odası kurulması 

hedeflenmektedir.  

Çorum bölgesi Yarı değerli taşlar yönünden zengin bir bölge olup,  Mecitözü 

ilçesinde: Akik, jasper, opal, kuvars, kalsedon,  Ortaköy ilçesinde  Ametist ,kuvars, mavi 

kalsedon, Bayat ilçesinde Akik, jasper, kalsedon, Deniz canlıları fosilleri, Dodurga ilçesinde 

Akik, ağaç fosili, kuvars Alaca ilçesinde, Ağaç fosili, akik, jasper, Boğazkale ilçesinde Akik, 

jasper (çiğdem sarı, bayrak kırmızı, patlıcan rengi) kalsedon, Heliotrop (Kan taşı) serpentinit, 

kuvars, beyaz havlit taşları tespit edilmiştir. Diğer ilçelerde de taş rezervinin olduğunu 

düşünülmektedir. 

Yarı değerli doğal taşlar Çorum’un birçok ilçesinde bulunmaktadır. Tarla ve 

arazilerin yüzey kısımlarından toplanmaktadır. Köylülerin tarlalarını temizleyip bir köşeye 

yığdıkları taşların birçoğu aslında yarı değerli doğal taşlardan oluşmaktadır. Yüzey 

taşlarının yanında toprak altında ana kayaçlardan oluşan arazilerden taş çıkarmak için 

ruhsatlandırma çalışması yapılması gerekmektedir. Yarı kıymetli taşlar Enerji ve tabi 

kaynaklar bakanlığı tarafından 5. Grup maden olarak geçmektedir (Resmi gazete 21 eylül 

2017 Sayı 30187 İkinci bölüm Madde 5) Madenlerin çıkarılması ve gruplaması hakkında 

yönetmelik mevcuttur. 

 

 



 

Bu kapsamda Halk Eğitim merkezlerinin ve Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma 

Kooperatiflerinin yapacağı çalışmalar yerelden desteklenmelidir.  

      İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL            Alaettin TOSUNDEREOĞLU      Dursun KAYA    Engin DEMİR    

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.               Üye                    Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/10/2020 tarih ve 118 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz ve ilçelerimizde bulunan köylerimizdeki vatandaşlarımız 

tarafından Kaz ve hindi yetiştiriciliği ne kadar verimli yapılmaktadır? Getirisi yüksek olan etinden, 

tüyünden ve yumurtasından istifade edilebilen, üretim gideri daha az ve ekonomik olan arazide 

yayılabilen verimi yüksek olan doğada her türlü yaşam şartlarına dayanıklı ve mücadele edilebilen bir 

hayvan cinsleri olması nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlarımıza teşvik, üretim, yetiştirme ve 

pazarlama amaçlı neler yapılabilir? (Örnek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keklik ve 

sülün üretim merkezleri var) Bu üretim merkezlerinde halkımıza ne gibi katkılar sağlanabilir? 

Tarımsal kalkınmayı destekleme kurumundan bu güne kadar böyle bir teşvik alınmış mı? Alındı ise ne 

kadardır? Alınmadı ise halkımıza duyurulması hususunda gerekli girişimlerde bulunmak için ne 

yapmak gerekir Kaz ve hindi yetiştiricilerinin pazarlama sorunu var mı? Pazarlama sorunu yoksa geliri 

fazla olan kaz ve hindi üretiminin yaygınlaştırılıp çoğaltılması için neler yapılabilir? Kaz ve hindi 

üretimi için civciv temin etmede sıkıntılar yaşanıyor mu, nasıl temin ediliyor? Konu ile ilgili Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz  

genelinde  kaz  ve  hindi  yetiştiriciliği  geleneksel metotlarla  yapılmakta  olup  herkes  kendi 

ihtiyacı için besler. Ticari amaç pek yoktur. Yani açık sistem kanatlı yetiştiriciliği yapılır. 

Hayvanlar gün boyu dışardadır, her türlü yabani kanatlı ile temas halindedirler. Bakanlığımız  son  

yıllarda  kuş  gribi  bulaşma  riskini azaltmak için  kanatlı  yetiştiriciliği ile ilgili Kuluçka  ve  

Damızlık  İşletmeler  Yönetmeliği  ve  Biyogüvenlik  Talimatı  yayınlamıştır. Bu  talimatlar 

doğrultusunda  açıkta  kanatlı  hayvan  yetiştiriciliği  ve  satışı  yasaklanmıştır. Kanatlı  

yetiştiriciliğinde, damızlık  yumurta, kuluçkahane  ve  yetiştirme  işletmeleri  kayıt  altına  alınarak  

takibi  ve  denetlenmesi yapılmaktadır. Bununla  birlikte  kanatlı  hayvan  kayıt  sistemi  oluşturularak  

üretiminden  itibaren  takip edilmektedir. Ayrıca  kaz  ve  hindi  yetiştiriciliği  ticari  amaçla  yaygın  

olarak  yapılmadığı  için  Bakanlığımız Kanatlı Hayvan Veri Tabanına kayıtlı damızlık işletmeleri, 

kuluçkahane ve kesimhane çok kısıtlıdır. Köylerde  kaz  ve  hindi  yetiştiriciliği  küçük  miktarlarda  

yapılmakta  ve  fazla  bir  maliyet  gerektirmemektedir. Kanatlı  yetiştiriciliğinde  işletmenin  

korunaklı  olması  açıkta  besleme  yapılacaksa gezeleme  alanın  etrafı tel ile  çevrili  ve  üzerinin  

file ile  kapalı  olması  gerekmektedir. Kaz ve hindi eti tüketimi tavuk eti kadar olmasa da az da olsa 

bir piyasası vardır. Son yıllarda kaz yetiştiriciliğine büyük bir ilgi vardır.  

          Merdiven altı üretim Kuş gribinden dolayı engellenmekte ve işletmelerin kayıtlı olması ve 

kaz hindi civcivlerinin kayıtlı işletmelerden  temin edilerek yetiştiricilik yapılabilir. Kırsal  Kalkınma  

ve  Destekleme  Kurumu  Dönemsel  olarak  destekleme  konu  başlıklarını  kamuoyuna  

duyurmaktadır.  Geçmiş  yıllarda  etlik  tavuk  (broiler)  yetiştiriciliği  yapmak  isteyenler 

desteklenmiştir. Kaz  ve  hindi  yetiştiriciliği  hibe  ve  desteği  bulunmakta  olup ticari yumurtacı ve 

broiler işletmelerin tesis moderinasyonu konusunda desteklemeleri vardır. TKDK İl 

Koordinatörlüğüne sorduğumuzda Kaz ve hindi yetiştiricileri için tüzel kişilere % 50 - % 55 hibe 

oranı, gerçek kişilere % 55 - % 65 hibe verilmektedir. 2021 yılında da Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 

devam etmektedir. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

  Süleyman ATEŞ                 Duran BIYIK                   Mehmet BEKTAŞ                      Özcan ÇETİN 

 Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                   Üye                                             Üye 

 

 



 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 123 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

havale edilen,  İlimiz ve İlçelerimizde, köylerimizde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 21 Eylül 

2020’de başlayacağı açıklanmıştır. Covid-19 tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de artış 

göstermektedir. Bu hastalığın bulaşma yolunun hapşırma ve temas yoluyla geçtiği bilinmektedir. Bu 

nedenle okulların açılmasından önce öğrenci ve velilerde bir takım endişeler oluşmaktadır. Okula 

gidecek öğrencilerin eğitime başlamadan önce okul çevresi binası, okul içi, lavabo ve sınıfların 

hijyenik temizliği nasıl yapılacağı bu temizliğin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için okullarda yeterli 

temizlik elemanının olup olmadığı, temizlik malzemesi, dezenfektan ve kolonya gibi malzemenin 

sürekli bulundurulması ve kullanımının kontrol edilmesi, sınıflarda Covid-19 dikkate alınarak 

sınıflardaki oturma planının nasıl yapıldığı ve sınıfların öğrenci sayısına göre nasıl bir programın 

uygulanacağı ve öğrencilerin her sabah okul girişlerinde ateşlerinin ölçülmesinin sağlık personelinden 

destek alınıp alınmayacağı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Okullarımız açılmadan okullarımızdaki tüm personele (idareci, öğretmen, memur ve yardımcı 

hizmetler vb.) Covid-19 hastalığı ve alınması gereken tedbirler ile ilgili eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü 

personelleri tarafından verilmiş, okul çevresi ve okul içi temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmış 

eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Sınıf ve lavaboların dezenfekte ve temizlik işleri ise günlük 

olarak yapılmaktadır. 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının temizlik ihtiyacı kadrolu yardımcı 

hizmetler sınıfında görev yapan hizmetliler tarafından karşılanmaktadır. Ancak; yardımcı hizmetler 

kapsamında görev yapan hizmetlilerin sayısının yeterli olmaması ve bir bölümünün engelli olması 

nedeni ile müdürlüğe bağlı eğitim kurumlarının rutin temizliği Toplum Yararına Programı 

Kapsamında görevlendirilen katılımcılar tarafından yapılmaktadır. 

Yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında salgın hastalığın başladığı 

günden itibaren toplam 12.198 litre El Dezenfektanı, 9.901 litre Ortam Dezenfektanı, 32.715 litre 

Dezenfaktanlı Yüzey Temizleyici, 15.870 litre Çamaşır Suyu, 1.225 litre WC Temizleme Maddesi, 

1.905 litre Sıvı El Sabunu, 26.150 adet Muayene Eldiveni, 495.286 adet Cerrahi Maske, 1.660 adet 

Yüz siperliği satın alınarak okul ve kurumlarımıza ulaştırılmıştır, okul idarecileri tarafından kontrolleri 

yapılmaktadır. 

Bakanlığımız talimatlarında yer alan kriterler kapsamında sınıf kapasiteleri belirlenerek sosyal 

mesafe kuralları çerçevesinde oturma planları okullarımız tarafından hazırlanmıştır. Okula devam eden 

1, 2, 3, 4, 8, 9 ve 12 sınıflar ikiye bölünerek ayrı ayrı günlerde eğitime devam etmeleri sağlanmıştır. 

Okullarımızda giriş çıkışlarda okul tarafından görevlendirilen personel tarafından ateş ölçümü 

yapılmakta, el antiseptiği ve yedek maske bulundurulmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ile eğitim, 

danışma vb. konularda işbirliği sağlanmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

  Abdullah UYSAL                  Arif ÇAMİÇİ            Ekrem YILDIRKIM 

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

 

                                 Suat ATALAY                     Yavuz AYKAÇ  

       Üye                                          Üye 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/11/2020 tarih ve 132 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Aşağısaraylı köyü, 145 ada, 1 parsel nolu 

taşınmaz üzerinde Konut Alanı yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporunun, 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 8’ici maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi 

(c) bendi gereğince, incelemek ve değerlendirmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremize sunulan plan teklifi ve dosyasında 

yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Aşağısaraylı Köyü Köy Yerleşik Alanı Sınırı 

içinde bulunan 145 ada 1 nolu parselin çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan veya yaz 

aylarında köye gelen vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut Alanı" 

olarak planlandığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 145 ada 1 nolu parsele ilişkin 07.10.2020 tarih ve 

13233 sayılı yazı ile, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Sağlık Müdürlüğünden, 07.10.2020 tarih ve 13311 sayılı yazı ile sayılı yazı ile TEİAŞ ve 

YEDAŞ’dan, 07.10.2020 tarih ve 13316 sayılı yazı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 

uygun görüşler alınmıştır. Ayrıca Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 15.10.2020 

tarih ve 141876 sayılı yazı ile DSİ.54 Şube Müdürlüğü’nün 03.11.2020 tarih ve 693271 sayılı 

yazısıyla uygun görüşler taşınmaz sahibince alınmış ve Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. 

İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 30.10.2020 tarihinde onaylandığı tespit 

edilmiştir. 

Planlamaya konu parselin Köy Yerleşik Alanı Sınırları içinde kalan kısmı konut alanı, 

park alanı ve yol olarak planlanmıştır. İmar adalarında yapı yaklaşma mesafeleri parselin 

mahreç aldığı yoldan 5m, diğer cephelerden 3 m. olarak belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları 

konut alanları için Ayrık Nizam 2 Kat (6,50m) , TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) :0,30, KAKS 

( Kat Alanı Kat Sayısı): 0,60 olarak belirlenmiş olup, en az parsel büyüklüğü 300 m
2
 olarak 

planlanmıştır. 

Planlamaya konu parselin yaklaşık 13.850 m²’lik kısmı konut alanı, 605 m²’lik kısmı 

ise Park Alanı olarak önerilmiştir. Kalan alanlara ulaşım aksını sağlamak amacıyla yol olarak 

tasarlanmıştır. Alanda ortalama 400 metrekareden yaklaşık 30 adet parsel oluşturulması 

düşünüldüğünde ve hane sayısı 2 kişi olduğu (Aşağısaraylı köyü 2019 yılı nüfusu 92 kişi, 

hane sayısı 54 ise hanedeki ortalama kişi sayısı 2.00 kişi/hane) varsayılırsa planlama alanında 

toplamda 60 kişilik nüfus ilavesi olacaktır. İlave 60 kişilik nüfus için yaklaşık 600 

metrekare(kişi başı 10 metrekare) park alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Park alanı için ayrılan 

alan büyüklüğü en az büyüklükten fazla olarak hesaplandığı görülmüştür. Bunun haricinde 

İbadet alanı ve eğitim alanı ihtiyacı ise köyde halihazırda bulunan cami ve ilkokul alanından 

temin edilecektir. 

 

 

 



 

 

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

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

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

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

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

Ünal NALÇACI                 Kemal ÖZÖNAL                                Vahit KABAKCI 

Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                       Üye 

 

 

 

             Yıldız BEK                                                         Doğan UÇAR 

                   Üye                                                                        Üye  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/11/2020 tarih ve 127 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2020-2024 Yılları Stratejik Planına uygun olarak 

hazırlanan 2021 Yılı Performans Programı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapora göre: 2020-2024 Yılları Stratejik Planına 

uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Performans Programında, 

1- Kırsal Altyapının İyileştirilerek Yaşam Koşullarının Cazip Hale Getirilmesi amacı 

doğrultusunda, köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmetinin sağlanması hedefini 

gerçekleştirmek üzere; 

 2021 yılında yapılması planlanan 500,00 km asfalt (yama) bakım onarımının 

Performans Programından çıkartılmasına, 
2- Kırsalda Tarımsal Kalkınmayı Desteklemek üzere Tarımsal Faaliyetleri Gerçekleştirmek 

amacı doğrultusunda, mevcut sulanabilen 29.813 hektar olan tarım arazisi modern sulama yöntemleri 

kullanılarak 2024 yılına kadar 34.813 hektara çıkartılması hedefini gerçekleştirmek üzere; 

2021 yılında 1.000 dekar alanda sulama yapılmak üzere Ortaköy İlçesi Aşdavul Tarımsal 

Sulama Kanal Yapımı ile 200,00 dekar alanda sulama yapılmak üzere Bayat İlçesi İleği Köyü Sulama 

Kanal Yapımının Performans Programına alınmasına ve yapılacak bu değişikliklerle birlikte İl Özel 

İdaresinin 2021 Yılı Performans Programının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

  Mehmet KAPLAN                    Fehmi YAĞLI                        Mehmet YÜCEL        

  Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

                                İlhami TÜRKSAL                      Nazım ÇETİN  

                                       Üye                                             Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/11/2020 tarih ve 128 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Teklif Bütçesi ile ilgili Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İl Özel İdaresinin 2021 Mali 

Yılı Bütçesinde, 

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin 44.19.30.00-01.3.9.00-05-03.2.3.02 

(Akaryakıt ve Yağ Alımları) ekonomik kodundan 400.000,00 TL’nin alınmasına, 

2- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin 44.19.38.00-04.5.9.08-05-06.5.2.90 

(Yama Malzemesi Alımı) ekonomik kodundan 500.000,00 TL’nin alınmasına, 

3- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin 44.19.41.00-04.3.4.00-05-06.5.7.90 

(Rüzgar Enerjisi Projesi OKA Katkı Payı) ekonomik kodundan 350.000,00 TL’nin 

alınmasına, 

4- Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinin 44.19.42.00-01.3.9.00-05-07.1.9.03 (AFAD 

Payı) ekonomik kodundan 100.000,00 TL’nin alınmasına, 

Alınan toplam 1.350.000,00 TL’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin 

44.19.37-04.2.1-05-06.5.7.90 (Sulama Tesis Yapım Gideri) ekonomik koduna aktarılmasına, 

5- Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinin 44.19.42.00-01.3.9.00-05-07.1.9.03 (AFAD 

Payı) ekonomik koduna ayrılan ödenekten kalan 171.309,00 TL'nin alınarak, AFAD'ın 

ihtiyaç duyduğu arama kurtarma malzemeleri alımını gerçekleştirmek üzere Plan Proje 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinin 44.19.35.00-02.2.0.00-05-06.1.2.90 (Makine 

Teçhizat Alımları) ekonomik koduna aktarılmasına, 

 

Ayrıca, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ayrılan 2.000.000,00 TL’lik ödenekten 

köylerin nüfusları dikkate alınarak,  

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine 427.191,00 TL’nin, 

Alaca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 173.118,00 TL’nin,  

Bayat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 153.436,00 TL’nin,  

Boğazkale İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 37.249,00 TL’nin, 

Dodurga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 49.655,00 TL’nin, 

İskilip İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 199.551,00 TL’nin, 

Kargı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 150.121,00 TL’nin, 

Laçin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 49.670,00 TL’nin, 

Mecitözü İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 160.757,00 TL’nin, 

Oğuzlar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 35.643,00 TL’nin,  

Ortaköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 38.359,00 TL’nin, 

Osmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 215.558,00 TL’nin, 

Sungurlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 257.472,00 TL’nin, 

Uğurludağ İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 52.220,00 TL’nin, dağıtılmasına 

ve yapılacak bu değişikliklerle birlikte İl Özel İdaresinin 100.000.000,00 TL’lik 2021 Mali 

Yılı Bütçesinin kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 



 

 

 

 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

  Mehmet KAPLAN                    Fehmi YAĞLI                        Mehmet YÜCEL        

  Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

                                İlhami TÜRKSAL                      Nazım ÇETİN  

                                       Üye                                             Üye 

 


