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-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 99 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,   Kargı İlçesi, Abdullah Yaylası mevkii ile Eğinönü Yaylası mevkii orman içi 

yayla turizm potansiyeline sahip alanlardır. Kargı İlçesi, Abdullah Yaylası ve Eğinönü 

Yaylası mevkilerinde yayla turizminin geliştirilebilmesi için yapılabilecek çalışmaların 

araştırılması ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İlimiz İç 

Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin ikisine yayılan toprakları ile tarihten günümüze önemli 

medeniyetlere beşiklik etmiştir. Bu zengin tarihi mirası yanında turizm açısından önem arz 

eden doğal güzelliklere de sahiptir. İlimizin Karadeniz bölgesinde yer alan bölümüne 

konumlanan Kargı İlçemiz zengin ormanlık alanları ve doğal güzellikleri ile İlimizin en 

değerli doğa turizmi potansiyelini oluşturmaktadır. Bu alanlar; Dağcılık, Yön Bulma 

(Oryantiring), Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi,  Botanik Turizmi, Kamp Karavan 

Turizmi, Yayla Turizmi, Doğa Yürüyüşü (Trekking) gibi ekoturizm etkinliklerinin 

yapılmasına uygundur. 

Yerel yaşam biçimini ve halkın kültürünü görmek, tanımak, belki bir parçasını 

yaşamayı amaçlayan adını sıkça duymaya başladığımız ekoturizm, turizm yelpazesinde 

önemli bir yere sahiptir.  

Ekoturizm ile ziyaretçilerin doğal kaynaklar hakkında bilinçlenmesi, kırsal bölgede 

yaşayan halkın sahip olduğu değerlerinin farkına varması, koruma ve yaşatma çabası içine 

girmesi hedeflenmiştir.  

Abdullah yaylası, Kargı Yaylası, Eğinönü Yaylası, Aksu, Göl, Örencik, Gökçedoğan 

Yaylaları ekoturizm faaliyetleri için oldukça elverişli yerlerdir. Yapılacak altyapı çalışmaları 

alanlarda basit düzenlemeler, yön ve bilgilendirme levhaları yapımı, koordinat çalışmaları ve 

tanıtım faaliyetleri ile bölgede ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaşması sağlanabilir. 

İlçenin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede yer alan Eğinönü yaylası Kargı’ya 26 Km 

uzaklıktadır. Bu bölgede birbirine bağlantılı Kargı, Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, 

Gökçedoğan yaylaları mevcuttur. Yaylalar arasındaki yolların bakımı Çorum İl Özel İdaresi 

tarafından yapılmakta ve sürekli açık tutulmaktadır. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine 

uygun yayla evleri geleneği halen devam etmektedir.  

Kargı yaylalarında Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotalarından 162 

Km’lik bisiklet yolu ve 108 km’lik yürüyüş yolu tespit ve işaretlemeleri yapılmıştır. Bu 

rotalar üzerindeki işaretlemeler iki-üç yılda bir Özel İdaremizin desteği ile İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nce yenilenmektedir. Başköy’de özel sektör tarafından işletilen 10 adet 

bungolaw ev ve alabalık tesisi sakin bir tatil yapmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir.            

Kargı ilçesi Başköy yakınlarında bulunan Kızılcaoluk Şelalesi, Kargı Tatil Köyü’ne yakınlığı 

nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktalarındandır.  
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Sinop yolu üzerinde bulunan yeme-içme tesisi bölgede yöresel yemeklerin tadılması 

ve kurumsal yemekli toplantılar yapılması için yeterli kapasiteye sahiptir. 

İlimizin en yüksek noktası olan Köse Dağı (2050) üzerinde yer alan Abdullah Yaylası 

da temiz ve bol suyu bozulmamış doğası yanında, sarıçam, karaçam gibi diğer kendine özgü 

bitki örtüsü ile görülüp; konaklamaya değer yaylalarımızdandır.  

Kargı Belediyesi tarafından Abdullah Yaylasının turizme kazandırılması için 

hazırlanan proje Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanmıştır. 

Proje kapsamında Abdullah Yaylasına 10 adet bungalov ev, kamelya ve çocuk parkı 

yapılacaktır. 29 yıllığına Kargı Belediyesi tarafından kiralanan bu alandaki inşaatlar 

tamamlandığı zaman bölgenin bir turizm merkezi haline gelmesi mümkün olacaktır.  

Gezmek ve güzel yerler görmek yanında yöresel lezzetleri tadabilmekte her turistin 

doğal bir isteğidir. İlçeye özgü yöresel tatların başında gelen Sırık Kebabı bu kapsamda 

turizm açısından ilçenin çok önemli bir kültürel varlığıdır. Mevsimine göre bahar-yaz 

aylarında kuzu, sonbahar-kış aylarında tiftik oğlak eti tercih edilerek yapılan Sırık Kebabı 

Kargı ilçe merkezinde restoranlarda her zaman bulunmaktadır. 

Yine Kargı Tulum Peyniri ve Kargı Tarhanası, bamya yöresel tatlar arasındadır ve 

coğrafi işaret alınması için sunulabilir.  İlçede geçmişten günümüze yapıla gelen farklı el 

sanatları içinde Kargı bezi en önemli olanıdır. İlçe Halk Eğitim bünyesinde yapılan kurs ve 

atölye çalışmaları bu sanatın yaşatılmasına önemli katkı sağlamıştır.  

İlçede ki Kültür Varlığı olarak tescilli yapılardan Hacıhamaza Kalesi, Hacıhamza 

Sinan Paşa Cami, Hacıhamza Evleri, Menzil Han ve Hacıhamza Hamamı, Taş Mektep, Oğuz 

Köyü (Çobanpaşa) Camii ve Örencik Köyü Camii de ziyaret noktalarına dahil edilebilir. 

Kargı ilçemiz oksijen deposu yaylaları, gökyüzünün mavisini kuşatan berrak göletleri, 

her mevsim farklı renklere bürünen gür ormanları, keşfedilmeyi bekleyen doğası, meşhur 

yiyecekleri, asırların birikimini günümüze taşıyan el sanatları ile ve yerel kültürüyle önemli 

bir turizm potansiyeline sahiptir.  

Mevcut altyapı çalışmaları ve devam eden projeler tamamlandığında yerel yönetimler, 

sivil toplum kuruluşları ve kurumlar arası işbirliği içerisinde sunulacak yeni projeler ve 

yatırımlarla ekoturizm kırsal alanda canlanacaktır.  

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

       Kemal ÖZÖNAL                   Gürbüz ÖZEL                   Alaettin TOSUNDEREOĞLU 

        Komisyon Bşk.                   Komisyon Bşk. V.                                    Üye  

 

 

     Özcan ÇETİN                   Yavuz AYKAÇ 

   Üye                                     Üye 
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 14/06/2019 tarih ve 110 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Osmancık İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından birisi çeltik 

tarımıdır. Çeltik tarımı ile iştigal eden Merkeze bağlı Karapınar mah., Temençe Mh., 

Çiftlikler Mh. ile Girinoğlan köyü sınırları içerisinde bulunan arazilerimiz derin kuyular 

vasıtası ile tarımsal sulama yapmaktadır. Önceki yıllarda tarımsal sulamada kullanılan elektrik 

ücretleri yıl sonunda hasat döneminde tahsil edilmekte idi. Şu anda ise aylık olarak 

faturalandırılmaktadır. Bu da çeltik tarımı yapan üreticilerimizi mağdur etmektedir. Zorluklar 

yaşayan çiftçilerimize yardımcı olunması gerekmektedir. Çeltik üreticisi vatandaşlarımızın 

elektrik faturaları ile yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için neler yapılabilir? Bu konularla 

ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  Yepaş’tan 

alınan bilgilere göre, 

1-Faturaların EPDTK-Elektrik piyasası denetleme kurumu gereği aylık olarak 

yapılması gerekliliği vardır. 

2-Satılan elektriğin parasının peşin ödendiği buna karşılık tahsilatın 50-60 gün 

arasında olduğu bu nedenle daha fazla vade yapılamıyor. 

3-Sezon sonunda okunmasının ödemesi yapılmaması durumunda kesilse dahi bir 

sonraki sezona kadar tahsilatın yapılamadığı bilgisi alınmıştır. 

4-Bu konuda Milletvekili Oğuzhan KAYA’nın üst düzeyde girişimlerde bulunduğu 

bilgisi alınmıştır. 

5-Kar marjının düşük olması uzun dönem vade imkanı tanımamaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                  Ünal NALÇACI                       Vahit KABAKCI              Erdoğan KÖROĞLU 

                   Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 

 

 

 

                                             Engin DEMİR                        Nazım ÇETİN 

        Üye                                        Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/06/2019 tarih ve 103 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının yoğunlaştığı 

görülmektedir. Ülkemizin, şehrimizin nefes kaynağı ormanlarımızda bu tip olayların 

yaşanmaması için ne tür önlemler alınmaktadır? Herhangi bir yangın anında orman yollarımız 

araç geçişlerine müsait midir? Hasat sonu anız yakma durumlarında çiftçilerimiz 

bilinçlendiriliyor mu? Anlık yangınlarda ormanlarımızda, yangın söndürme vanalarımız var 

mıdır? Bu konularla ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  Çorum Orman 

İşletme Müdürlüğünün 2019 yılında yangın ile mücadelede 4 km traktör yolu, 45 km yangın 

emniyet yolu tamir ve bakımı, 350 km üretim yolu tamir ve bakımı, 10 km kule yolu tamir ve 

bakımı programı olup, çalışmalar devam etmektedir. Her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesi 

tarafından verilen programlar kadar yol yapımı ve yol tamiri gerçekleştirilmektedir. 

Çorum Orman İşletme Müdürlüğünün yangın ile mücadelede; 3 adet arazöz, 1 adet su 

tankeri, 4 adet ilk müdahale aracı (pikap), 1 adet greyder, 1 adet dozer, 4 adet yangın 

gözetleme kulesi (Uğurludağ, Osmancık, Başpınar, Ardıç, Karalar Güney), 4 adet 300 tonluk 

yangın havuzu (Dodurga, Ardıç, Başpınar, Sungurlu), İşletme Müdürlüğünün 2 adet Yangına 

ilk müdahale ekip binası ve ekibi bulunmaktadır. 1-Sıklık Müdahale ekip binası (25 kişi 

yangın ekibi), 2-Osmancık ilk müdahale ekip binası (15 kişi yangın ekibi) Kargı ve İskilip 

ilçelerinde ayrı işletme müdürlükleri bulunmaktadır. Çorum Orman İşletme Müdürlüğünde 

makine, araç ve ilk müdahale ekipleri hazır vaziyette beklemektedir. 

Hasat sonu anız yangınların önlenmesi amacı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından görevli personeller aracılığı ile hasat zamanına yakın, köy muhtarları ile anız 

yangınının zararı hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Her yıl anız 

yangınları ile ilgili düzenli olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebliğ 

resmi yazı ile muhtarlık ve ilgili kurumlara gönderilmektedir. Çiftçilerimizi bilgilendirmeye 

yönelik afiş ve broşürler köy meydanlarına asılmaktadır. Ayrıca biçerdöver kontrolündeki 

görevli arkadaşlar tarafından kontrol sırasında çiftçilere bilgilendirme yapılmaktadır.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                  Ünal NALÇACI                       Vahit KABAKCI              Erdoğan KÖROĞLU 

                   Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 

 

 

                                           Engin DEMİR                     Nazım ÇETİN 

    Üye                                       Üye  
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 97 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Okulların kapanmasına az bir zaman kalması 

nedeniyle kırsaldaki (köylerdeki) öğrencilerin, gençlerin yaz tatili süresince boş zamanlarını 

nasıl değerlendirdikleri, ne gibi eğitim, kültür faaliyetlerinde bulunduklarını, bu konuda Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüzce ne gibi programların uygulanacağının araştırılması 

ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl 

Müftülüğünden alınan bilgiye göre, okulların tatil olması nedeniyle köylerde cami görevlileri 

ve Kur’an Kursu öğreticileri tarafından öğrenci sayısına bakılmadan müracaat eden ve kaydını 

yaptıran 20 yaş altı herkese yaz Kur’an Kursu eğitimi verilmektedir. 

Okulların yaz tatili kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kırsaldaki (köylerdeki) 

öğrencilere ve gençlere yönelik herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Köylerdeki 

öğrenciler, İlimiz Merkezde, mahallelerde bulunan gençlik merkezlerine gelerek buradaki 

etkinliklere katılabilmektedirler. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

            Ahmet DEVREZ                 Mehmet BEKTAŞ                  Hacı BOLAT 

           Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.           Üye     

 

 

 

       Yıldız BEK                    Doğan UÇAR 

                         Üye                                  Üye 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 14/06/2019 tarih 114 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Palabıyık köyü, 208 ada, 22 ve 23 nolu 

parsel ile 131 ada, 128, 129, 132, 136 ve 137 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Alanı (GES) yapımına ilişkin plan 

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

Değişikliği ve Açıklama Raporu ile ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’ici maddesi 

gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, İdaremize 

sunulan plan değişikliği teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, 

Palabıyık köyü, 208 ada, 22 ve 23 parseller ile 131 ada, 128-129-132-136-137 nolu 

parsellerde Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla “Enerji Üretim Alanı” olarak 

işaretlendiği görülmüştür. 

Bahse konu Merkez İlçeye bağlı Palabıyık köyünde bulunan 208 ada, 22 ve 23 

parseller ile 131 ada, 128-129-132-136-137 nolu parsellere ilişkin İl Genel Meclisi’nin 

06/08/2018 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanmış “Enerji Üretim Alanı (GES)” amaçlı imar 

planının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Ancak söz konusu parsellerle ilgili Çorum Tapu Müdürlüğü tarafından yaptırılan 22/A 

uygulaması sonucu oluşan yeni parsel sınırları ile onaylı imar planı sınırının örtüşmemesi 

nedeniyle imar planı onama sınırı ile ilgili imar planı değişikliğine gidilmiştir. 

Teklif edilen imar planı değişikliğinde, herhangi bir kullanım değişikliği, emsal artışı, 

yükseklik ölçüleri ve çekme mesafeleri ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. İmar 

planındaki değişiklik yalnızca 22/A sonucu oluşan parsel sınırlarına göre imar planı onama 

sınırının yeniden düzenlenmesi şeklinde yapıldığı tespit edilmiştir. 

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

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

alanların imar planlarını 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 bilgisine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

                Mehmet YÜCEL                 Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.                              Üye 

                 

                     Suat ATALAY                             Selim DÖLCÜ  

                                             Üye                                              Üye                        
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 14/06/2019 tarih 115 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi, İkipınar Köyü, 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 11 

parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan afet konutlarına ilişkin plan müellifince hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu 

ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’ici maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, İdaremize 

sunulan plan teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın İskilip İlçesi, İkipınar 

köyü sınırları içinde 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 11 nolu parsellerin afetzede ailelerin kalıcı konut 

ihtiyacının karşılanması amacıyla “Konut Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve 

arsa vasıflı 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 11 nolu parsele ilişkin 26.09.2018 tarih ve 143155 sayılı 

yazı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak 

Müdürlüğü, İskilip Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, TEİAŞ ve YEDAŞ’dan 

uygun görüşler alınmıştır. 

İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 21.12.2018 tarihinde 

onaylandığı tespit edilmiştir. 

Planlamaya konu parselde mevcut afet konutlarının bulunması nedeniyle meskun 

konut alanı, dini tesis alanı, teknik altyapı alanı, enerji nakil hattı, park alanı ve yol olarak 

planlanmıştır. İmar planında meskut konut alanı olarak işaretlenen imar adalarında yapı 

yaklaşma mesafeleri tüm cephelerde en az 3m olarak belirtilmiştir. 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 planı ile belediye sınırları dışındaki 

alanların imar planlarını 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 bilgisine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

      

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 14/06/2019 tarih ve 109 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İş-Kur kanalı ile bazı kurumlara TYP kapsamında eleman 

istihdam edilmektedir. Bu kapsamda İş-Kur kanalı ile köylerimizde de eleman istihdam 

edilmesi uygun olacaktır. Özellikle muhtarların denetiminde (mezarlıklar, camiler ve çevre 

temizliğinde istihdam edilmek üzere) TYP kapsamında eleman görevlendirilebilir mi? Bu 

konularla ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, İşkur 

kanalı ile Belediye Kaymakamlık Özel İdare hastane vb. kurumlarda toplum yararına 2009 

dan beri istisdam sağlanmaktadır. 6 ay ve 9 ay uygulama çalışma kapsamında yapılan 

istisdam köylerde yapılması da elzemdir. 2016 yılı itibari ile uygulama yapılmış olup daha 

sonra kamudan çıkarılmıştır. Uygulamanın tekrar yapılması köylerimiz de temizlik vb. 

hizmetlerin yapılması istisdam açısından faydalı olacaktır. Konu bakanlık nezdinden eleman 

dağıtım yapılırken özel idare köylere hizmet götürme birlik adına eleman tahsis edilmesi 

gerekmektedir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

                Arif ÇAMİÇİ                         Duran BIYIK                   İsmail KEŞLİKTEPE     

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                          Üye 

 

 

 

                      İlhami TÜRKSAL                   Yavuz AYKAÇ 

       Üye                                          Üye   
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 13/06/2019 tarih 108 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Karakeçili, Büğrüoğlu ve İnalözü köylerimizin yakınlarındaki 

kum ocaklarında taşıma yapan ağır tonajlı kamyonlar güzergah olarak Mislerovacığı köy 

yolunu kullanmaktadırlar. Bu da köy yolunun aşırı yıpranmasına ve bozulmasına sebep 

olmaktadır. Bu durumda hem köy halkı mağdur olmakta, hem de sürekli yol bakım ve onarım 

çalışmaları gerektiğinden bütçemize ağır yük getirmektedir. Muhtarımızla ve köy halkıyla 

konuştuğumuzda, köyün gerisinde alternatif bir yol olduğu, bu ağır tonajlı kamyonların 

oradan geçtiği takdirde yollarımıza bir zararının olmayacağı belirtilmektedir. Bu alternatif yol 

kullanılabilir mi? Ağır tonajlı kamyonların köy yollarına zararı nasıl engellenir? Bu yollardaki 

denetimleri kimler yapmaktadır? Kamyonlara cezalar kesiliyor mu? Bu konular ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Karakeçili, 

Büğrüoğlu ve İnalözü köylerimizin yakınlarındaki kum ocaklarındaki kum taşıyan 

kamyonların tonajlarının fazla olup olmadığını kolluk kuvvetleri denetlemektedir. Bunlar her 

zaman yapılamamaktadır. Fazla tonaj taşıyan kamyonların altyapısı sağlam olmayan bu 

yollara zarar verebilmektedir. Yola zararın engellenebilmesi için yolun altyapısı sağlam 

yapılmalı ve 2. kat asfaltlarının biran önce yapılması gerekmektedir.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 11/06/2019 tarih 101 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Bayat İlçesi, Pancarlık Köyü, 834 parsel nolu taşınmaz üzerinde 

yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Alanı (GES) yapımına 

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

İmar Planı ve Açıklama Raporu ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi 

gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, İdaremize 

sunulan plan teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Bayat İlçe, Pancarlık 

Köyü 834 nolu parselde Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" 

olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce Bayat İlçesi Pancarlık köyü 834 nolu parsele ilişkin 

27/12/2017 tarih ve 15800 sayılı yazı ile Botaş Genel Müdürlüğü, TEİAŞ 10. İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü, YEDAŞ Çorum İl Koordinatörlüğü, Ankara 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, mülga İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, mülga İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, DSİ 

54.Şube Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğünden uygun görüşler alınmıştır. 

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya/kişi ait bağlantı anlaşmasının 

16/02/2017 tarih ve 21190201 209 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 04.02.2019 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 11/02/2019 tarih ve 1758 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği ve 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 bilgisine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

               

 

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        
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-RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/06/2019 tarih ve 106 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; İlimizde çöp toplama merkezleri bulunmaktadır. Laçin İlçesi çöp 

toplama merkezi yol kenarında olduğundan naylon ve pet şişeler yollarda görüntü kirliliği 

oluşturmaktadır. Diğer İlçelerimizdeki çöp toplama merkezleri ne durumdadır? Bu çöp 

toplama merkezleri kimler tarafından kontrol ediliyor? Çevre temizlenmesi nasıl yapılıyor? 

Bu konularla ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İdaremiz, 

kırsalda evsel katı atık toplama taşıma hizmetini merkez ve tüm ilçelerimizde 

gerçekleştirmekle birlikte Merkez, Mecitözü, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinin toplanan 

atıkları Çorum Belediyeler Çevre Birliği sorumluluğundaki Karapürçek Evsel Katı Atık 

Düzenli Depolama Sahasına doğrudan transfer edilerek, bertarafı gerçekleştirilmektedir. 

            Diğer yerlerde toplanan evsel nitelikli katı atıklar ilgili ilçe belediyesinin 

kullandığı/kullanmakta olduğu sahalara geçici olarak depolanmaktadır. Sadece Dodurga İlçe 

sınırlarında tespit edilmiş bir alana Dodurga, Oğuzlar, Lâçin ve Osmancık İlçelerinin atıkları 

geçici olarak depolanmaktadır. 

            Depolama yapmak yerine uygun olan sistem daha büyük bir taşıma aracı olan semi-

treyler (tır kasası benzeri) ile tek seferde, daha az yakıt tüketimi ile atıkları Karapürçek Evsel 

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına transfer etmektir.   

            Transfer hizmetini çevresel değerler ve ilgili mevzuatları gözeterek gerçekleştirmek 

gerektiğinden, bu hizmeti gerçekleştirecek semi-treylere (tır kasası benzeri) ihtiyaç 

duyulmaktadır. 2020-2025 Yıllarını kapsayacak olan yeni Strateji Planında semi-treyler 

ihtiyacı yer alacaktır. 

            Lâçin Karayolu üzerinde bulunan saha İdaremiz tarafından kullanılmamakla birlikte, 

İdaremize de gelen kirlilik şikayetleri içerisinde yer alabilmektedir. Bu durumda Laçin-

Osmancık yolunun sağında iç tarafa kaçak olarak dökümü yapılmış olan atıklar İdaremiz 

imkânları dâhilinde kaldırılabilmiştir. Fakat Lâçin İlçesine ait geçici evsel katı atık depolama 

alanından yola doğru yayılmış olan özellikle poşet gibi uçuşan atıklar hususunda İdaremizin 

herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çünkü Karayolu kenarına dağılmış olan bu 

atıklar ilgili Karayolu Şube Şefliği tarafından, karayolunda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak 

personel marifetiyle temizlik çalışması yapması gerekmektedir. Söz konusu iş İdaremiz yetki 

ve sorumluluk alanına girmemektedir.  

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.   

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 Abdullah TİRYAKİ             Mehmet TURHAN                  Hacı BOLAT 

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

                               İlhami TÜRKSAL                    Nazım ÇETİN 

       Üye                                          Üye 
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/06/2019 tarih ve 104 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Çorum İl Merkezi ve İlçelerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

bünyesinde olimpik yüzme havuzu bulunmakta mıdır? Yüzme sporlarıyla ilgili ilimizde ne 

gibi aktiviteler yapılmaktadır? Gençlerimiz yüzme müsabakalarına ne ölçüde 

katılmaktadırlar? Uluslararası derecelerimiz bulunmakta mıdır? Bu konular ile ilgili Gençlik 

ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaretinde almış olduğu 

bilgiler şu şekildedir; 

İlimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri arasında yüzme havuzu da 

bulunmaktadır. 

           İlimizde yüzme branşında okul sporları federasyon faaliyetleri, Türkiye şampiyonaları 

il faaliyetleri ve özel günlerde müsabakalar düzenlenmekte ve söz konusu müsabakalara 

katılım sağlanmaktadır. 

 İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet yüzme antrenörümüz görev 

yapmakta olup, yüzme branşında 941 lisanslı sporcumuz yer almaktadır. 

 2018-2019 sezonunda yüzme branşında ulusal müsabakalarda 5 sporcumuza ait 

birincilik derecesi bulunmaktadır. 

Tesisimizde 2 adet yüzme havuzu bulunmaktadır. Eğitim havuzu 12 m x 12 m, 

olimpik yüzme havuzu ise 50 m x 25 m boyutlarındadır. Yüzme eğitimi için gelen 

kursiyerlere yüzme temel hareketleri öğretilmekte ve eğitimde ayak vuruşları, kulaç atma ve 

bunun gibi temel eğitimler verilmektedir. 

Tam olimpik yüzme havuzundaki eğitimlere, eğitim havuzunda temel hareketler 

eğitimini tamamlayan kursiyerler katılmaktadır. Sporcular ile yüzme havuzu aboneleri bu 

havuzda sporlarını yapmaktadırlar. Havuzda aktif olarak 10 kulübümüz eğitim vererek sporcu 

yetiştirmektedir. Tesisimizde il içi müsabakalar, bölgesel şampiyonalar ve Türkiye 

şampiyonaları yapılmaktadır. Tesisimiz tadilatta olup Çorum halkına ve sporcularımıza daha 

iyi, kaliteli hizmet verebilmek için gerekli olan bütün yenileme, bakım ve onarım 

çalışmalarını tamamlayıp en kısa sürede hizmete devam edecektir.  

 

Gençlik ve Spor Komisyonumuz, Çorum Belediyesine ait Buhara Gençlik ve Kültür 

Merkezi ziyaretimizde almış olduğumuz bilgiler sırasıyla şöyledir; 

Çorum Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezimiz tarafından sportif faaliyetler 

çerçevesinde çocuklarımız ve gençlerimiz arasında fairplay birlik beraberlik, kardeşlik 

duygusunu geliştirip yerleştirmek; Çorum halkımıza sporu sevdirip yaygınlaştırmak, herkes 

için spor kapsamında gençlerimize ve şehrimize spor kültürünü kazandırmak, spor kültürü 

içerisinde geliştirmek, yetenekli çocuklarımızı doğru yetenek seçimi ile doğru alanlara 

yönlendirerek ülke sporuna katkı sağlayacak milli seviyede elit sporcular yetiştirmektir. 

Sporun çekiciliği ve cazibesi kullanılarak ahlaklı, hoşgörülü, milli manevi değerlerine 

sahip nitelikli zaman bendedir, mekan bana emanettir, şuurunda bir nesil yetiştirmektir. 
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2015 yılı bahar dönemi itibariyle 2019 yılı yaz dönemine kadar 7-18 yaş gurubunda 

304 farklı yüzme kursu açılmış olup, toplam 4560 çocuk ve gencimize yüzme eğitimi 

verilmiştir. 2015 bahar dönemi itibariyle Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri öğrenci 

grupları, şehit ailelerimizin çocukları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamlı misafir öğrenci 

grupları, sevgi evleri çocuk grupları, AMATEM, çeşitli spor kulüpleri, STK grupları, 

İlçelerden gelen misafir öğrenci grupları ve zaman zaman engelli öğrencilerimiz olmak üzere, 

4.314 çocuk ve gencimiz öğretmenlerimiz eşliğinde serbest havuz imkanlarımızdan 

faydalandırılmıştır. 

2019 yılı yaz döneminde 18 bayan, 18 erkek kursu olmak üzere toplam 36 kursta 540 

öğrencimize yüzme eğitimi verilmektedir. 

Yüzme Havuzumuz: 

Bayan seanslarımızda 1 bayan cankurtaran, 2 bayan yüzme antrenörü eşliğinde, 

Erkek seanslarımızda 1 erkek cankurtaran, 2 erkek yüzme antrenörü eşliğinde toplam 

6 personelle hizmet verilmektedir. 

2015 yılı bahar dönemi itibariyle, Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde 

toplamda 8.874 kişiye yüzme eğitimi ve rekreatif hizmet imkanı sağlanmıştır.  

Yine yapmış olduğumuz araştırmalarımızda TED koleji yüzme havuzunda sabah 

erkekler, öğle üzeri bayanlara yüzme kursu ve eğitimi verilmektedir. 

 

  Ülkemizde yaz aylarında özellikle bir eğlence aktivitesi olarak ön plana çıkan yüzme, 

disiplin gerektiren bir spor dalıdır. Su içmenin faydaları saymakla bitmezken suda zaman 

geçirmenin yani yüzmenin faydaları da oldukça çoktur. Ruhsal ve fiziksel açıdan birçok 

faydası bulunan yüzme sporu formda kalmak için en etkili tekniklerden biridir. Yüzmenin 

faydaları şunlardır, 

 

1- Yapılan araştırmalar düzenli yüzmenin, kalp dolaşım sistemi üzerinde çok olumlu etkileri 

olduğunu göstermektedir. Düzenli yüzme antrenmanlarını yapan kişilerde koroner kalp 

hastalıklarına daha az rastlanmakta ve bu bireylerin kalp krizi geçirme olasılıklarını 

düşmektedir. Ayrıca yüzme kalp ve beyin damarlarının tıkanmasına yol açan bir takım 

maddelerin azalmasına da yardımcı olmaktadır. 

 

2- Yüzmenin kas ve iskelet sistemi üzerindeki olumlu etkisini en iyi anlatan tanımın, yüzücü 

vücudu olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli yapılan yüzme egzersizleri hem kasları güçlendirir 

hem de vücut koordinasyonun gelişmesine önemli katkı sağlar. 

 

3- Yüzme sporu yapılırken eklemler ve bağlar herhangi bir spora göre daha az zorlanmaktadır. 

Bu sebeple suda yapılan egzersizlerde sakatlanma ve yaralanma oranı karadaki egzersizlere 

oranla %90 daha azdır. Bu sebeple kaslarında eklemlerinde ya da iskelet sistemlerinde 

herhangi bir rahatsızlığı olan kişilere doktorlar tarafından önerilen tek spor yüzmedir. 

 

4- Yüzme sporunu diğer sporlardan ayıran bir diğer artısı da bu sporu yapan kişinin yaşı ve 

kilosu ne olursa olsun öğrenildiği takdirde herkesin tehlikesizce yapabileceği bir spor 

olmasıdır. 
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5- Düzenli yapılan yüzme egzersizi kişilerde sigara ve alkol alışkanlığını azaltmakta ayrıca aşırı 

şişmanlığı önlemektedir. Hamileliğinden önce ve hamileliği sırasında yüzme egzersizi yapan 

kadınlarda düşük veya erken doğum yapma oranı dikkat çekecek şekilde düşüktür.  

 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

               Ahmet TUNA              Abdurrahman KARAGÖZ       Alaettin TOSUNDEREOĞLU 

           Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

 

  Üye                                      Üye 

 Sadettin AKGÜL                   Doğan UÇAR 
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 13/06/2019 tarih ve 107 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerdeki boş bulunan köy 

okullarımız Tarım ve Hayvancılık okuluna çevrilebilir mi? Bu okullara çeşitli teknik ve 

mühendis personeller görevlendirilerek çiftçilerimizin eğitilmesi mümkün müdür? Böyle bir 

eğitim verilmesi halinde ülkemizin tarım ve hayvancılığına katkı sağlayarak bilinçli 

çiftçilerimiz yetiştirilebilir mi? Bu tür bir çalışma yapılması halinde İlimizde pilot bölge 

olarak Ortaköy ilçemizdeki köylerde çalışma başlatılabilir. Köylülerimize yardımcı olmaları 

için İlçelerde çalışan veterinerlerimizin sayısının artırmak mümkün müdür? Çalışma saatlerini 

3 vardiya şeklinde, 08:00-16:00, 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 olarak ayarlanabilir mi? Bu 

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

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  Köy okulları 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olup, öğrenci azlığı nedeniyle kapalı durumda olan köy 

okullarının başka kurum ve kuruluşlara devri söz konusu değildir. 

İlgili köy muhtarlığının talep etmesi durumunda, sosyal ve kültürel hizmetlerde 

kullanılmak üzere taşınmaz üzerinde bulunan binaların yapı kullanım hakkının köy 

muhtarlığına verilmesi hususu değerlendirilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığının 09.02.2018 tarih ve 2867623 sayılı 2018/5 nolu 

genelgesinin 10. maddesinin 2. fıkrasında “taşınmazın fiziki yapısında değişiklik yapılmadan 

bakım onarımının yapılması, işletim giderlerinin karşılanması, üçüncü şahıslara 

kullandırılmaması, kiraya verilmemesi, resmi ya a gayri resmi ticari amaçlı faaliyetlerde 

kullanılmaması, taşınmaz üzerine herhangi bir yapı yapılmaması kaydıyla, okul binası ve 

müştemilatının sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak amacıyla geçici kullanım işleri 

doğrudan valilikler tarafından yürütülür.” denilmektedir. 

Bu kapsamda gelen talepler Milli Eğitim Bakanlığımızın 2018/5 nolu genelgesi gereği, 

Milli Eğitim Maarif Müfettişleri tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde valilik Oluru 

ile sosyal ve kültürel işlerde kullanılmak üzere köy muhtarlığına ve/veya ilgili kurum-

kuruluşa mimarisinde değişiklik yapılmaması ve gerekli bakım onarımının yapılması kaydı ile 

bir protokolle kullanım hakkı verilir. 

Tarım ve Orman Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde çiftçi eğitimlerini verebilecek 

yeterli mühendis ve veteriner hekim bulunmaktadır. 

İl ve ilçe Müdürlüklerimizde mevcut veteriner hekim sayısı; Merkez İlçe 32, Alaca 5, 

Bayat 3, Boğazkale 1, Dodurga, 1, İskilip 4, Kargı 2, Laçin 2, Mecitözü 7, Oğuzlar 1, Ortaköy 

2, Osmancık 8, Sungurlu 3 olmak üzere toplam 71 veteriner hekim bulunmakta olup, 

Uğurludağ ilçesinde veteriner hekim bulunmamaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

                  Ünal NALÇACI                Vahit KABAKCI              Erdoğan KÖROĞLU 

                   Komisyon Bşk.                 Komisyon Bşk. V.                          Üye 

                                           Engin DEMİR                     Nazım ÇETİN 

    Üye                                       Üye  
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-RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 12/06/2019 tarih ve 105 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Engellilere yönelik eğitimin her kademesinde her engelli 

grubunun durumuna ve ihtiyacına yönelik uygun alt yapı ve teknolojik olanaklara sahip okul 

var mı? Bu okullarda engelli durumuna göre nasıl bir eğitim veriliyor? Okullarda engelli 

durumuna göre öğretmen sayısı yeterli midir? Bu okullarda mesleki eğitimde sağlanmakta 

mıdır? Engellilerin okulda ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Engelli ve ailelerin karşılaştıkları 

sorunlar nelerdir? Engellilerin eğitim süreçleri nasıl işlemektedir? Bu konularla ilgili Aile ve 

Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden özel eğitim kapsamında yapılan çalışmalar hakkında alınan bilgiler şu 

şekildedir, 

            Özel eğitim uygulamaları kapsamında ilimizde 8 tane özel eğitim okulu 

bulunmaktadır. Bu okullarımızda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 114 öğrenci, orta 

ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan 318 öğrenci, orta ağır otizm yetersizliği bulunan 24 

öğrenci, işitme yetersizliği bulunan 40 öğrenci olmak üzere toplamda ise 496 öğrenci özel 

eğitim okullarında eğitim görmektedir. 

İlimizde okullarımızın bünyesinde açılmış olan hafif düzeyde zihinsel yetersizlik 

gösteren öğrenciler için 57 tane özel eğitim sınıfı, bu sınıflarda eğitim alanda 560 öğrenci, 

ağır orta zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilere yönelik 5 tane özel eğitim sınıfı açılmış, bu 

sınıflarda da 24 öğrenci eğitim alırken hafif otizm yetersizlik nedeniylede 4 tane özel eğitim 

sınıfı açılmış, bu sınıflarda da 16 öğrenci, görme yetersizliği nedeniylede 1 tane özel eğitim 

sınıfı açılmış, bu sınıfta da 3 öğrenci eğitim almakta olup, toplamda 67 tane özel eğitim sınıfı 

açılmış olup, bu sınıflarda da 603 özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz eğitim almaktadır. 

Özel eğitim okullarımızda ve özel eğitim sınıflarımızda özel eğitim öğretmenleri görev 

yapmaktadır. Bu okullarımıza bakanlığımız tarafından özel geliştirilmiş ve yapılmış 

materyallerimizle eğitimler verilmektedir. 

Milli eğitimin vermiş olduğu bilgiler neticesinde şu hususlarda önem arz etmektedir. 

Engelli vatandaşlarımız için özel bir eğitim uzmanlık alanı gerektiren özel eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetlerinin işleyişi ekonomik olarak bakılmamalıdır. Nüfusu ve sorunlarına 

karşılık bir çok ihtiyaçları artan engellilerin yaşadıkları çevrenin değişen demografik, 

psikolojik, sosyal, ekonomik koşullarına uygum sağlamalarında özel eğitim ve rehabilitasyon 

kurumlarının üstleneceği rol giderek önem kazanmaktadır. 

Genel bir yaklaşımla özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylere hizmet 

veren özel eğitim kurumları bu alanla ilgili kamu kurumları ile eş güdüm içerisinde hizmet 

programları üretmesi ve uygulaması engellilere verilecek hizmetlerin etkinliğini ve verimini 

artıracaktır. 

 

Günümüz şartlarına uygun nitelik ve kalitede hizmet vermek amacını ilke edinmiş 

olan, mevcut rezerve kapasitesi, fiziksel donanımı, tecrübeli uzman kadrosu ve özellikle 
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ileriye yönelik kalıcı bilimsel plan ve programları ile hizmetlerini sürdüren bu kurumlara 

duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

              Engelli bireylerin toplum içerisinde üretken ve katılımcı bir birey olmasını, onun 

bağımlılığını en aza indirgeyecek kapasite geliştirmesini tüketici olmaktan çıkıp üretici 

olmasını, kendine güveninin artmasını hizmetlerinde teknolojilerin kullanılmasını, mevcut 

kaynakları yükseltecek ve yeni kaynaklar oluşturacak yeterli finansmanın sağlanmasına 

ihtiyaç vardır. Böylece ayrımcılık gözetmeyen, gelişmiş olmanın temeli olan insanın toplum 

içerisinde eğitilmiş ve üretken birey olmasına katkıda bulunacak engellilerin toplumda 

kazanılmasını sağlamış oluruz. Böylece engelli vatandaşlarımız bizler gibi ailesine topluma 

faydalı insan olarak katkı sağlamış olacaktır. Engelli vatandaşlarımızda toplumla içe içe 

kaynaştırmanın mutluluğunu yaşatmış oluruz.   

              İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

               Dursun KAYA Arif ÇAMİÇİ                   Vahit KABAKCI 

             Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

    Sadettin AKGÜL                              Sadık AŞIK 

 Üye                                                 Üye 
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 98 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

(ARGE) Komisyonuna havale edilen, Dodurga İlçesi Kuyucak köyünde 1968 yılında heyelan 

nedeniyle 12 adet evin boşaltılma kararı alınmıştır. Köy sakinleri heyelanın durması 

sebebiyle, evlerinde oturmaya devam etmişler ve yeni binalar yapmışlardır. Burada duran köy 

sakinleri Özel İdarenin hizmetlerinden yararlanamamışlardır ve mağdurlar. Bu konular ile 

ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Dodurga 

İlçesi, Kuyucak köyü heyelan nedeni ile 19/11/1990 tarihli raporda ifade edilen, 27/07/1983 

tarihli rapora nakli önerilen konutların yer aldığı ve krokisinde belirtilen alan için afete maruz 

bölge kararı 17/09/1992 tarih 92/3525 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, 27/07/1983 tarihli 

rapora atıfta bulunmakta ve iş ve işlemlerin tesis edilmesi önerilmektedir. 3525 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararına göre İl Özel İdare birimlerinin hizmet kapsam alanında olmadığı, İl 

Özel İdaremizin birimlerinin hizmet götürme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

Komisyonumuzun Kuyucak köyümüzde yapmış olduğu incelemede, mevzu geçen 

bölgede 12 adet evin 1990 yılından bugüne herhangi bir yıkılma ya da çatlağın büyüme 

tehlike yaratacak durumda olmadığı, 1992 yılından sonra örülen beton perde duvarlarda 

herhangi bir belirti görülmemektedir. Kuyucak köyün girişte sol tarafında, köye 300 metre 

mesafede dere yatağına örülen istinat duvarı ile mevzu geçen heyelanın durduğu kanısına 

varılmıştır. Heyelan bölgesinde ikamet eden vatandaşlara Osmancık İlçesinde 1992 tarihinde 

Afet Müdürlüğünden konutlar yapılmış, hak sahiplerine teslim edilmiştir. Köy sakinlerinin 

geçim kaynağı tarıma dayalı olduğundan ceviz ve buğday tarlalarına bakımını ancak köy 

içinde bulunan mevcut evlerinden yapabilmektedirler. Mevcut evlerinde elektrik-su 

abonelikleri aktif devam eden köy halkı İl Özel İdareden kilittaşı çöp konteynır gibi hizmet 

istemektedir. Komisyon incelememizde yaklaşık 1500 m
2
 kilittaşı döşenmesi halinde burada 

oturan vatandaşların talepleri büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. İl Özel İdaremiz ve Köylere 

Hizmet Götürme Birliğinin yapabileceği herhangi bir durum söz konusu değildi. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

                Arif ÇAMİÇİ                         Duran BIYIK                   İsmail KEŞLİKTEPE     

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                          Üye 

 

 



19 
 

                      İlhami TÜRKSAL                   Yavuz AYKAÇ 

       Üye                                          Üye   

 


