
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 157 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez ilçe, Elköy köyü, 119 ada, 76, 77 ve 78 parsel 

nolu taşınmaz üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim 

Alanı (GES) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan İmar Plan değişikliği ve ekleri ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, Plan değişikliğine konu alan Çorum İli, Merkez İlçesi, Elköy 

Köyü, Porsukluk, 119 Ada 76, 77 ve 78 nolu parseller üzerinde (eski 119 Ada 56 ve 57 nolu 

parseller) yer almakta olup Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla “Enerji Üretim 

Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı)” olarak işaretlendiği 

görülmüştür. 

  

 İmar planı değişikliğine konu alanda, daha öncesinde Güneş Enerjisi Üretim ve İletim 

Tesisleri yapılması amacıyla imar planı hazırlanmış ve Çorum İl Genel Meclisinin 02.03.2017 

tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İmar planına istinaden  119 Ada 56 ve 57 

nolu parseller üzerinde imar uygulaması yapılmış ve parseller 119 Ada 76, 77 ve 78 nolu 

parseller olarak yeniden isimlendirilmiştir. Ancak söz konusu alanda trafo alanının yapılması 

ve ifrazı ile ilgili taşınmaz sahibinin başvurusunda konuyla ilgili onaylı imar planında plan 

notu hükmünün bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

 Teklif edilen uygulama imar planı plan değişikliği ile alanda trafo alanı oluşturulması 

ve bu alanın ifraz edilebilmesinin yolunun açılması amaçlanmaktadır. Alanda yapılaşma 

koşulları E: 0.05 ve Yençok: 6.50 metre olarak belirlenmiştir olup alanın her cephesinden 5’er 

metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır.  

 

 Bahse konu 119 Ada 76, 77 ve 78 nolu parsellere (eski 119 Ada 56 ve 57 nolu 

parseller) ait imar plan değişikliği ile uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılmış 

olup trafo alanı oluşturulması ve ifraz edilebilmesine yönelik plan notlarının eklenmesi uygun 

olduğu görülmüştür. 

 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 takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

                

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye       



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 155 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Uğurludağ köyleri grup yolunun, Üçdam Karakısık arası 

mezarlık mevkiindeki bölümü keskin virajlı olduğundan devamlı kazalara sebep oluyor. Kışın 

araçlar çıkmıyor. Buranın yerinde incelenerek gereğinin yapılması ile ilgili İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Uğurludağ ilçesi sınırları içerisinde 

bulunan Belkavak, Yarımca, Üçdam, Karakısık, Sağpazar grup yolunun Karakısık köyü 

mezarlık mevkiinde yaklaşık 100 metre çapında viraj olduğu, viraj başlangıcından itibaren 

yaklaşık 200 metre uzunluğunda yol eğimi %15 den fazla dik rampa başladığı görülmüştür. 

Her ne kadar viraj köy yolu standartlarında olsa da viraj ile birlikte dik rampanın başlaması 

özellikle kış aylarında araçların seyir halinin olumsuz etkileneceği, aynı zamanda geliş 

istikametinde ise dik rampanın bitiminde viraj olması nedeniyle sürücülerin olumsuz hava 

koşullarında, trafik akışının yoğun olduğu durumlarda, araçların kullandığı yük veya teknik 

özelliklerine dikkat edilmemesi durumunda kaza yapmaları olasılığının çok yüksek olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

Sonuç olarak talebe konu yolun sorununun çözümü, Karakısık köyünün darbucak 

mevkiinde bulunan çeşme önünden itibaren yolun 1 km’ lik deplase edilmesi, yeni yol 

güzergahının açılması gerektiği tespit edilmiştir. Yolun geçeceği güzergahın istimlak 

sorununun olmadığı bu nedenle yolun yapılmasının komisyonumuzca uygun olacağı kararına 

varılmıştır. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/08/2019 tarih ve 148 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Bilindiği üzere Milli Eğitimin temel ilkelerinden biri 

de eğitimde fırsat eşitliğidir. Bu sağlıklı bireyler için geçerli olduğu gibi engelli bireyler için 

de sağlanmalıdır. Yaz ayları eğitim öğretime hazırlık dönemleridir. Yapılan hazırlıkların bir 

tarafı da fizikseldir ki okulların bu bağlamda ihtiyaçları giderilir. İlimiz ve köy okullarının 

kaçında engelli bireyler için asansör wc vb. imkanların sağlandığı, yaz döneminde 

okullarımızın kaçına bu doğrultuda iyileştirmeler yapılacağı ve engelli öğrencilerin fırsat 

eşitliğine yönelik ilimiz ve köylerinde yaşayan öğrencilerimiz için hangi çalışmaların 

yapıldığı ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;  Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 

bilgiler doğrultusunda, okullarda yapılan onarım çalışmaları kapsamında engelli bireylerin 

yararlanması amacıyla 2019 yılı onarım programı kapsamında engelli wc ve rampa yapımı 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik çalışmalar ; 

1-Engelli Lifti yapılan okul sayısı 10 

2-Engelli Rampası yapılan okul sayısı 50 

3-Engelli WC yapılan okul sayısı 27 

4-Asansörü bulunan okul sayısı 12  

 

İlimiz merkezinde 20 okulda engelli öğrencilere yönelik asansör, diğer okullarda ise 

engelli rampaları bulunmaktadır. 20 okulumuzda engelli tuvaleti bulunmakta olup, diğer 

okullarımızda erişebilirlik kapsamında engellilere uygun tuvalet düzenlemeleri yapılmıştır. 

Çorum merkez, ilçe ve köylerindeki öğrencilere yönelik özel eğitim tanımaları 

yapılmaya devam edilmekte olup, öğrencilerin ihtiyacı olan özel eğitime göre okullara 

yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

 

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 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2019 tarih ve 162 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planı’ nı 

incelemek ve değerlendirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanun'un 

31. maddesinde “Vali mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma 

plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu 

yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp İl Genel meclisine sunar.” hükmüne 

istinaden İl Özel idare tarafından hazırlanan “2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik 

Planı” 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanun'un 26. maddesinin (a) fıkrası gereğince, İl Özel 

İdaresince hazırlandığı şekliyle İl Encümenince aynen kabul edilerek, 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanun'un 31. maddesi gereğince İl Genel Meclisimizin onayına geçen ayki 

oturumlarımızda sunulmuş olup Siz Kıymetli Meclis Üyelerimizin takdirleriyle incelenmek ve 

değerlendirilmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir. 

 Öncelikle Meclis gündemimize bizlerin onayı için getirilen stratejik planın ne 

olduğunu, ne işe yaradığını Meclisimizle bağlantısı hususunda tespitlerimizi arz etmek 

istiyoruz. 

 5302 Sayılı yasanın İl genel meclisinin görev ve yetkileri başlığı altında ki 10. 

maddenin a) bendinde: “Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi 

faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.” şeklinde 

ki  Meclisimize yüklemiş olduğu görevi ifa etmek üzere Valilik Makamının talimatı ile İl 

Özel idaremiz tarafından hazırlanan il halkımızın mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere bizlerin görev sürelerimizi kapsayan beş yıllık hedeflenen  çalışma ve 

yatırım planlamasını onaylamış olacağız. 

 Değerli Arkadaşlar, 

 İl genel meclisimiz adına hazırlanan ve bizlerin görev süresini kapsayan Stratejik plan 

şu beş temel soruya cevap arayacağımız bir rehber niteliği taşımalıdır. 

 Nedir bu sorular? 

 Şu anda neredeyiz? 

 Nerede olmayı istiyoruz? 

 Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? 

 Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 

 Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz? 

 İl genel Meclisi olarak bizlerin onayına sunulmakta olan 2020-2024 Çorum İl Özel 

İdaresi stratejik planın İlçelerimizle birlikte bir bütün olarak ele aldığımızda İlimizle ilgili 

olarak bu beş sorunun cevabını kısmen bulabildiğimizi söyleyebiliriz. 



 

 5302 Sayılı yasa, onuncu maddesiyle Meclisimizi görevlendirirken stratejik plan ile 

halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere Meclisimize birbirleri 

ile bağlantılı üç ayrı görev yüklemektedir. Birincisi İl genelini ilgilendiren yatırım ve çalışma 

programlarını, ikincisi İl Özel idaresi faaliyetlerini ve üçüncüsü de İl Özel idaresi personelinin 

performans ölçütleri hususunda yukarıda zikrettiğimiz beş temel sorunun cevaplarının yer 

alacağı bir çalışma yapmamızı istemektedir.  

 İl Özel İdaremizin ilgili müdürlüğü tarafından hazırlanıp bizlere sunulan 2020-2024 

Çorum İl özel İdaresi stratejik planına baktığımız da yatırım ve çalışma programlarına yönelik 

herhangi bir içeriğe rastlayamadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayız.  

 İl Genel meclisimizin özelde İl özel idarenin karar organı olması münasebetiyle sadece 

bu kurum faaliyetleri çerçevesinde değerlendirmek bu meclisin önemine gölge düşürmek 

demektir. İl Genel meclisine sadece bu çerçeveden bakılıp değerlendirilirse kamuoyu 

nezdinde gereksiz bir meclis ve gereksiz üyeler algısının yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. 

İl Genel Meclisini sadece il özel idare faaliyetlerine mahkûm etmek İl Meclisine yapılabilecek 

en büyük haksızlık olacaktır. Hâlbuki ilgili yasanın üzerinde iyi düşünüldüğünde görülecektir 

ki zımnen İl Genel Meclisinin bulunduğu ilde ilin kalkınmasına yönelik devletin proje ofisi 

gibi çalışma yapmasına işaret etmektedir. Ancak meclisin bu önemli özelliği İl Özel İdare 

faaliyetlerinin yoğunluğu arasında perdelenmiş ve görmezcelikten gelinmiştir. İlgili maddede 

bulunan  “stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını,” şeklinde ki ifadenin 

meclisimizin bu önemli görevine işaret etmektedir. 

 İl Genel Meclisi Üyeleri olarak Bizler bu yatırım ve çalışma programlarını nasıl 

yapıyoruz? İlçelerden gelen arkadaşlarımız ilçelerinin, merkezden gelen arkadaşlarımız 

merkez ilçenin müşterek sorunlarının giderilmesi, kalkınmasına yönelik fırsatlarını, 

imkânlarını araştırma önergeleri vererek Meclisimizin kabul buyurduğu hususları raporlaştırıp 

imkanları ölçüsünde İl Özel İdarenin; İl özel idarenin imkanlarını aşan yatırım ve 

çalışmalarının ise merkezi hükümet yetkililerinin ve iktidar siyasetçilerimizin ilgisine 

sunmaktadır. Örnek verecek olursak Bu meclis döneminin başında verilen İskilip üzerinden 

geçecek Çorum Merkez-İstanbul bağlantı yolu ve sahipleri tarafından terk edilen bağ-

bahçelerin resen işlenerek ekonomiye kazandırılması ile ilgili verilen önergeleri göstermek 

mümkündür. Elbette bu önergeler İl özel İdare imkânlarını aşan merkezi hükümet 

imkanlarıyla yapılabilecek yatırım ve çalışmalardır. İlimizin kalkınmasına doğrudan etki 

edecek yatırım ve çalışmaların Meclis gündemine alınıp araştırılarak meclis raporlarımıza 

geçirilmesi ve meclis sekreter yası aracılığıyla ilgili Bakanlık yetkililerine iletilmesi 

Meclisimizin söz konusu maddenin yüklediği görevler arasında olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu nedenle stratejik plan metni hazırlanırken Meclisin plan süresince İlimizi 

İlçeleriyle birlikte tamamını ilgilendiren yatırım ve çalışmalara yönelik alınacak kararların 

stratejik planın doğal unsuru olacağı ortada iken incelediğimiz stratejik plan metninde bu 

yönde bir içerikle karşılaştığımızı söylememiz mümkün değildir. Umulur ki bu uyarılarımız 

ileriki planlama dönemlerinde dikkate alınır 

 Meclisin görevlerini sayan 10.maddenin birinci şıkkının (a) bendinde: ”Stratejik plan 

ile” diyerek başlayan görevlendirmenin ilk bölümünün “yatırım ve çalışma programlarını” 

zikretmesi, il sınırları içerisinde genel mahiyette bir planlama çalışmasına işaret etmektedir. 

Bu çerçevede değerlendirdiğimiz takdirde ilimizin ilçeleriyle birlikte kalkınmasına yönelik İl 



 

Genel Meclisince alınan kararların her birisi stratejik planlamanın hedefleri arasında 

değerlendirilmesi gerektiği inancı taşımaktayız. Bu amaca yönelik plan metninde bazı 

değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. 

 Meclisimize sunulan bu stratejik planın daha çok yukarıda bahsettiğimiz ilgili kanun 

maddesinin birinci şıkkın (a) bendinde: “Stratejik plan ile” diyerek başlayan 

görevlendirmenin “yatırım ve çalışma” cümlesinden sonra gelen “İl özel İdaresi 

faaliyetlerine” yönelik olarak hazırlanan içeriğinde beş yıl gibi bir süre için konan hedeflerin 

çok dar kapsamlı ve az olduğunu, ilimiz genelini düşündüğümüzde kabul edilebilir bir 

tarafının bulunmadığını belirtmek istiyoruz. 24 Kişilik Geliştirme Kurul Üyesi ve 45 kişilik 

planlama ekibiyle birlikte hazırlanan stratejik planda örneğin beş yıla beş proje hedefinin 

konmasının mantıklı ve tutarlı bir açıklamasının olamayacağı kanaatindeyiz. 

Hazırlanan bu stratejik planın siyasi bir kurum olan ve siyasetçilerden müteşekkil İl 

Genel Meclisinin planı olmaktan ziyade bürokrasinin kendince değerlendirmelerinden ibaret 

olduğu aşağıda ki sayfa sayfa yaptığımız tespitlerimiz neticesinde görülecektir. 

Yirmi altıncı sayfada bulunan: ”2020-2024 Stratejik Plan iç paydaş anketinden elde 

edilen temel bulgular değerlendirildiğinde İdarenin başarılı ve güçlü olduğu konular arasında 

ki şıklardan birisinde: ”- Siyasetin kurumu etkilememesi,” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. 

Siyaset kurumu ki ortaya koyduğu politikalar doğrultusunda bürokratik yapının çalışmasına 

yön vermektedir. Siyaset kurumunun etkilemediği devlet idaresi bürokratik oligarşinin emrine 

giren ve bunun sonucunda ise millet nezdinde siyaset kurumunun itibar kaybetmesine neden 

olacaktır. Bu ifadenin Demokrasinin gereği milletin iradesinin ülke yönetiminde yer alması 

olan siyaset kurumunun ankette nasıl bir soruya yer verilerek böyle bir veri elde edildiğini 

anlamak mümkün değildir. Bu nedenlerle söz konusu bu cümlenin plan metninden 

çıkarılmalıdır. 

Yine aynı sayfada "Siyasetin kurumun faaliyetlerine fazla müdahil olmaması" ifadesi 

kullanılmış. Siyaset millet iradesiyle devleti yöneten kurumdur. Bugün A partisi olur, başka 

zaman B partisi olur fark etmez. Ancak bu ifadeler devletimizin demokratik işleyişine aykırı 

ifadeler olarak değerlendirmekteyiz. Millet iradesinin ülke yönetimine yansıdığı siyaset 

kurumunu bürokratik kurnazlık yöntemiyle siyasetçi eliyle zayıflatmaktan başka bir amaç 

taşımayacağı için plan metninden çıkarılmalıdır. 

Kırksekizinci sayfada tablo 23 de bulunan: “Pestle Analizi” başlıklı H) bendin de; 

Politik etkenler bölümünde tehdit olarak algılanan tespitin; “İdare faaliyetlerinde siyasetin 

etkili olması nedeniyle önceliklerin değişmesi” ifadesinin karar organı il genel meclisi olup 

varlığı siyasete bağlı olan il özel idaresinin hazırladığı stratejik plan metninde böyle bir 

ifadenin olmaması gerektiği kanaati taşımaktayız. “Siyasetin etkili olması nedenini” bir sorun 

olarak görmek son derece yanlış bir tespittir. Hâlbuki siyasetin gereği, meclis kararlarının 

muhteviyatı stratejik planın doğal unsurları olup hedef yatırım ve çalışma programlarını 

oluşturmaktadır. Bu sebeple bu bölümde ki cümlenin; “İdare faaliyetlerinde dış etkenler 

nedeniyle önceliklerin değişmesi.” şeklinde değiştirilmelidir. 

Elli yedinci sayfada tablo 29 da Paydaş Analizi bölümünde “İdarenin yürütmüş olduğu 

faaliyetlerde meclisin kurumu etkilemesi” İdarenin yürütmüş olduğu faaliyetlerin kaynağı 



 

olan karar organı Meclisimizin “kurumu etkilemesi” demek, ne demek? Karar organı olan 

Meclisimizin aldığı kararlar elbette kurumu etkileyecektir. Bu ifade son derece yanlış olup 

Meclisimizin varlığını ve işleyişini bürokratik oligarşinin emrine vermek demektir. Bu yüzden 

Ellidördüncü sayfada bulunan tablo 29 da ki “paydaş analizi” kısmının ikinci bölümünde yer 

alan:”İdarenin yürütmüş olduğu faaliyetlerde meclisin kurumu etkilemesi” yerine “İdarenin 

yürütmüş olduğu faaliyetlerin Meclis kararlarıyla uyumunun sağlanmasına dikkat edilmesi.” 

cümlesinin yazılması. Yine aynı kısmın üçüncü bölümde yer alan:“ Meclis tarafından alınacak 

kararların stratejik plan dâhilinde uygulanması,” ifadesi yerine: “İl genel meclisi tarafından 

alınan kararlar stratejik planlamanın doğal unsurlarıdır. Hedef yatırım ve çalışma programları 

olup bu doğrultuda uygulanmalıdır.” şeklinde değiştirilmelidir. 

Stratejik plan da Meclisimizin beş yıllık rakamsal hedeflerin bulunduğu bölümleri 

incelediğimizde aşağıda ki tespitlerimizi dikkatlerinize arz ederiz. 

Ellidokuzuncu sayfada bulunan Tablo 31 gösterilen hedef kartlarının: 

(A1) H1.1) bölümünde 2024 yılı sonuna kadar 4944 km. köy ulaşım yolundan 420 km. konfor 

artırıcı kaplama çalışması hedefi hangi kriterlere göre belirlendiğinin mantıklı bir cevabı 

bulunamamıştır. Beş yılın tamamına konan 420 km. lik hedefin çok cüzi olduğu ilk bakışta 

göze çarpmaktadır. Ola ki bu beş yıl içerisinde merkezi hükümet tarafından Türkiye çapında 

tüm illere stratejik planda belirtilen hedeflere göre kaynak aktarımı yapılacağı şeklinde bir 

karar alınırsa neler kaybedeceğimizi düşünmek bile istemiyoruz. Stratejik planda hedeflerimiz 

köylerimizin tüm sorunlarına yer vermek olmalıdır. Hedeflerimizi gerçekleştirme oranımız ise 

cari yıl içerisinde ki olanaklara göre adaletli bir şekilde yapılacağı elbette tabidir. 

Hedef rakamının bürokratlarla karşılıklı uzlaşma neticesinde 620 km. olarak  revize 

ettiğimizi belirtmek istiyoruz. 

Altmışıncı sayfada ki tabloda gösterilen (A1 ) (H1.1) bölümde ki hedef kartında 

gösterilen 6.000.000 metrekarelik parke taşı kaplama uzunluğunu beş yılda 6.200.000 

metrekareye çıkarmak olarak belirtmenin izah edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Beş yılda 

hedef artış olarak konan 200.000 metrekarelik parke taşı uzunluğunun sadece bir ilçemizin 

köylerine dahi hitap etmeyeceği hepimizin malumudur. Köylerimize yapmış olduğumuz parke 

taşlarına hemen hemen her köyümüzün ek talepleri bulunmaktadır. Az da olsa bu ek talepleri 

karşılamadığımız takdirde diğer yaptığımız parke taşı hizmetinin değer ve kıymetini köy halkı 

nezdinde düşürmektedir. Tüm köylerimizin makul kabul edilebilir ek parke taşı taleplerini 

tespit edip hedef olarak koymamız gerekirdi. Böyle bir veri elde etme imkânımız yoksa en 

azından bugüne kadar döşenen 6.000.000 metrekare parke taşının ortalama % 25 ek talep söz 

konusu olacağı varsayımı ile hedef rakam olan 200.000 metrekarenin 1.500.000 metrekare 

olarak revize edilmesi teklifimiz di, ancak ilgili bürokratlarla yaptığımız istişareler neticesinde 

500.000 metrekare olarak değiştirilmesine karar vermiş bulunmaktayız. 

Altmışikinci sayfada ki tabloda gösterilen (A1) (H1.5) bölümünde ki hedef kartında 

köylerimizin İçme suyu ünitelerinde yenileme , geliştirme bakım ve onarım çalışmaları 

yapılan köy sayısı (adet) olarak her yıla 10 adet konmasının mahalleleriyle birlikte 1000'e 

yakın köyümüzün bulunduğu ilimiz için kabul edilebilir bir hedef sayısı değildir. Bu rakamın 

da 200 adet olarak revize edilmesi uygun olacaktır. 



 

Altmışdördüncü sayfada ki tabloda gösterilen (A2) (H2.1) bölümünde ki hedef 

kartında gösterilen sulanabilir arazi artış miktarının 2500 hektar olarak göstermenin izah 

edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Merkezi hükümetimizin önümüzde ki beş yıl içerisinde 

ülke genelinde tüm illere hitaben stratejik plan da gösterilen sulanabilir arazi rakamlarını baz 

alarak kaynak aktarımına gidecek olsa il olarak neler kaybedeceğimizi düşünmek bile 

istemiyoruz. Bu nedenle aslında hedef olarak ilimiz sınırları içerisinde ki sulanabilme 

özelliğine haiz arazilerin tamamını hedef rakam olarak planlamamız millet olarak 

zenginleşme niyetimizin bir gereği olmalıdır. Ancak kurum bürokratlarının konacak hedefin 

bütçe kaynaklarıyla uyumu gibi bir hassasiyetini de düşünerek hedef rakamın 34.813 hektar 

olarak düzeltilmesi uygun olacaktır. 

Meclisin görevlerini sayan onuncu madde birinci şıkkının a bendinde: ”Stratejik plan 

ile” diyerek başlayan görevlendirmeye işaret eden cümlenin devamında “İl özel İdaresi 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.” diye tamamlanan Kurum 

içi analiz bölümü konusu olan personelle ilgili stratejik plan hedefinin elden geldiğince 

personel azaltılması ve verimli çalıştırılması yönünde olmalıdır. Çünkü özel sektörden her 

türlü hizmet alımı yapma imkanı varken idarenin personel çokluğu ile verimli olacağı inancı 

taşımamaktayız. Aksine kurum hantallaşıyor devlet kaynakları israf ediliyor. Toplam 561 

çalışanımız var. Örneğin bir arazi çalışması için İl özel idare bürokrasisinin işleyişini şöyle bir 

zihnimizden geçirelim. 1-Genel Sekreter 2-Genel Sekreter Yardımcısı 3- Kısım Müdürü 4- 

Kısım Şefi 5- Arazi Memuru ve Şoförü şayet 1.sıraya Valilik makamını da yazacak olursak 

ancak altıncı sırada ki kişi saha elamanı olmaktadır. Bu yüzden kurumu beş kademeli bir 

hiyerarşik yapıdan kurtarmak hedeflenmelidir. 

Bilgisayar çağında yaşıyoruz İl genel Meclisi üyeleri olarak bırakınız İlimiz genelinde 

ki güncel kurum çalışmalarını takip etmeyi üyelerimizin görevli olduğu kendi ilçelerimizde ki 

güncel kurum çalışmalarını dahi takip etme imkanımız bulunmamaktadır. Özel İdare 

tarafından icra edilen hizmetin ve yatırımların Köyler arası olsun veya İlçeler arası olsun 

hakkaniyet içerisinde uygunluk kriterlerine göre adaletli bir çalışma faaliyeti içerisinde olup 

olmadığını takip edemiyoruz. İl genelinde ki kurum çalışmalarının Meclis üyelerince 

istenildiği anda görüp takip edebileceği interaktif bir sistem kurulması hedeflenmelidir. Bu 

nedenle AMAÇ 4- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi bölümünün 

içeriğine bir paragraf olarak:” Kurumun il genelinde ki güncel faaliyetlerinin meclis 

üyelerince izlenmesi ve görünmesini sağlayıcı bir interaktif sistemin kurulması 

hedeflenmiştir.” cümlesinin eklenmesini takdirlerinize arz ederiz. 

Raporumuz içeriğinde ki bu artışlar dikkate alındığında ; 

Amaç 1 Hedef1'in maliyeti   : 83.000.000,00.-TL  

 

 

 

            Hedef2'nin maliyeti  : 30.000.000,00.-TL  



 

       Hedef 3'ün maliyeti : 31.500.000,00.-TL 

    Hedef 5'in maliyeti : 40.000.000,00.-TL 

Amaç2; 

    Hedef 1'in maliyeti  : 40.000.000,00.-TL olacaktır. 

Çorum İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında  

- Kırsal alt yapının iyileştirilerek yaşam koşullarının cazip hale getirilmesi,  

- Kırsalda tarımsal kalkınmaya desteklemek üzere tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek,  

- Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması,  

- Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi şeklinde amaçlar belirlendiğinden; 

belirlenen bu amaçlarla, stratejik plan içeriğinde ki temel performans göstergelerinde 

belirtilen hedeflerle uyumunun sağlaması için elimizden geldiğince gayret gösterdiğimizi 

belirtir; Plan ve Bütçe Komisyonu olarak  2020-2024 Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planının 

inceleme ve değerlendirmesini bu şekilde yaparak hazırlamış bulunmaktayız. Siz Kıymetli 

Meclis üyelerimizin onayına arz eder saygılar sunarız. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    
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