
-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/08/2020 tarih ve 95 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin ( b) fıkrası gereğince, 

2020 Mali yılı Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinin 44.19.42.00 - 01.3.9.02 – 08 - 05.2 

(Hazine Arazisi Köy Payı) ekonomik kodunda bulunan 38.646,63 TL ödeneğin alınarak, 

Kazıklıkaya Köyüne İlave Şebeke yapılması giderinde kullanılmak üzere Su ve Kanal 

Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin 44.19.41.00 - 06.3.0.16 – 08 - 07.1 (Kazıklıkaya Köyüne 

İlave Şebeke Yapımı) ekonomik koduna aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince 

“… köylerde bulunan hazine taşınmazlarının satış bedellerinden tahsil edilen tutarın % 25 

oranında; dörtte biri ilgili köy tüzel kişiliğine ödenmek üzere il özel idarelerine pay verilir.” 

hükmüne istinaden Kazıklıkaya köyünde satışı yapılan hazine taşınmazlarından elde edilen 

köy payının, il özel idaresi  hesaplarında tutularak  karşılığında köylerine yapılacak alt yapı 

giderlerinde kullanılmasına ilişkin 2017 yılında köy Muhtarlığı ile il özel idaresi arasında   

protokol düzenlendiği tespit edilmiştir.  

Bu nedenle, Kazıklıkaya  köyü tüzel kişiliğine ödenmek üzere İl özel idaresi 

hesaplarında bulunan  38.646,63.-TL’nin Köy muhtarlığının da talebi doğrultusunda köyde 

mevcut bulunan şebekeye ilave şebeke yapımında kullanılmak üzere Su ve Kanal Hizmetleri 

Müdürlüğünün 44.19.41.00-06.3.0.16-08-07.01 (Kazıklıkaya ilave şebeke yapımı) ekonomik 

koduna aktarılması komisyonumuz tarafından da uygun görülmüştür.  

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 05/08/2020 tarih ve 91 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Tüzel kişiliğini kaybetmiş kapanan belde belediyelerinde imar 

planları çok eski olduğundan yeni yerleşim yerleri açılması ihtiyacı doğmuştur. 

Vatandaşlarımızın ahır samanlık, ev ve bunun gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve yasal 

müeyyidelerine uğramaksızın hukuka uygun bir şekilde işlemlerine devamı noktasında ne gibi 

çalışmaların yapılması gerektiği önceki eylemleri nedeniyle varsa mağdur vatandaşların 

durumlarının tespiti ve düzeltilmesi konusunda gerekli araştırmanın yapılması ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremize, 6360 Sayılı On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1'inci maddesi 3'üncü bendi gereği 

tüzel kişiliği kaldırılarak aynı isimle köy olarak bağlanan belde belediyelerinde, İller Bankası 

tarafından yapılan ve yürürlükte bulunan imar planların iptal edilmesi yönünde talepler 

gelmektedir. 

 

 Yukarıda bahsedilen Kanun uyarınca 22 adet belde belediyesi, nüfusu 2000’nin altında 

kaldığından İdaremize köy olarak bağlanmış, imar iş ve işlemleri ise 1980-2010 yılları 

arasında mülga İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce hazırlanarak ilgili Belediyelerin 

meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ve kesinleşmiştir. 

 

 Aradan geçen zaman içerisinde, ilgili belediyelerce imar planlarının uygulamasına 

yönelik herhangi bir girişimde bulunulmamış,  parselasyon planı hazırlanmaksızın meskun ve 

gelişme konut alanlarında yola terk işlemleri yapılarak yapı ruhsatları düzenlenmek suretiyle 

yapı izinleri verilmiştir. 

 

 Bugün itibariyle, söz konusu köylerdeki yapılaşma talepleri değerlendirilirken, 

öncelikle taşınmazın yürürlükteki imar planında hangi kullanımda kaldığı tespit edilmektedir. 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca imar uygulaması yapılabilmesi için 

imar planında günümüz şartlarına uygun olarak revize edilip edilmeyeceği 

değerlendirilmekte, 18’inci madde uygulamasının yapılmasının mümkün olmadığı 

durumlarda Aynı Kanunu’nun 15 ve 16’ıncı maddeleri kapsamında ifraz tevhid yola terk 

işlemleri yapılmaktadır. 

 

 Ancak, imar planı bulunan birçok köyde, imar planları ile halihazır ve kadastro 

durumunun birbiri ile uyuşmadığı, belirlenen nüfus kabullerinin gerçek değerleri 

yansıtmadığı, her bir köyün giderek azalan nüfus verilerine sahip olmasına karşın donatı 

alanlarının artan nüfus kabulleri üzerinden yapıldığı tespit edilmektedir. Bu hususta, imar 

revizyonu yapılmak istenilmesi durumunda, halihazır harita, imar planına esas jeolojik 

jeoteknik etüt raporu ve imar planı revizyon işlerinin yapılması gerekmekte ve bu işlem uzun 

yıllar sürebilmektedir. 

 

 

 

 

  



 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı yapı izni alamayan talep sahipleri, kaçak yapı yapımına 

yönelmekte ve bu kez 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42’inci maddeleri kapsamında 

yoğun bir şekilde idari ve hukuki süreçler yaşanmaktadır.  

 

 İl Özel İdaresinin bütçe imkanları ölçüsünde köylerimizde imar revizyonu çalışmaları 

yapılması uygun olacaktır. 

 

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- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/08/2020 tarih ve 96 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen,   İlçe ve köylerimizde evcil hayvanların taşıyıcı ya da bulaşıcı 

hastalıklar konusunda gerekli tetkiklerin yapılıp yapılmadığı, bu tür hayvanlardan geçen 

hastalık tespiti yapıldı mı? Bununla ilgili varsa raporların temini ile bulaşıcı hastalıklar 

konusunda insan sağlığını tehlikeye atmamak için yapılması gereken çalışmaların 

belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Hayvanlardan bulaşan hastalıklar nelerdir? Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar 

nelerdir? Hangi hayvandan hangi hastalık bulaşır ve bu hastalıkların bulaşma yolları nelerdir? 

Kimi zaman çok sevdiğimiz evcil hayvanlarımızdan kimi zaman da besi için yetiştirilen 

hayvanlardan ya da bazı vahşi hayvanlardan bulaşan hastalıklara yakalanabiliriz. Hem evcil 

hayvanların hem de besi hayvanlarının sağlık kontrollerini ve aşılarını düzenli olarak 

yaptırarak bu risk faktörünü ortadan kaldırabiliriz. 

Gerekli önlemleri alarak ve bakımlarını iyi yaparak hem kendi sağlığımızı, hem evcillerimizi 

korur hem de besi hayvanlarının telef olmasını önlemiş oluruz. 

Hangi Hayvandan Hangi Hastalık Bulaşır? 

Kuduz: Tilki, kurt, çakal gibi vahşi hayvanlar ve köpek, kedi, koyun, keçi, sığır, at gibi evcil 

hayvanlar. 

Şarbon: Koyun, keçi, domuz, sığır gibi hayvanlar. 

Toksoplazmoz: Domuz, keçi, koyun, kedi ve kemirici hayvanlar. 

Kuş Gribi: Kanatlı hayvanlar. 

Bruselloz (Malta Huması): Koyun, keçi, sığır, domuz ve benzeri hayvanlar. 

Tüberküloz (Verem): Kuş, sığır. 

Ruam: At, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar. 

Veba: Tavşan ve fare gibi kemirici hayvanlar. 

Salmonella: Sığır, keçi ve kümes hayvanları. 

Tularemi: Tavşan, fare ve diğer kemirgen hayvanlar. 

Tenyazis: Sığır benzeri hayvanlar. 

Bunlardan sık karşılaşılan bazı hastalıkların bulaşma yolları 

Şarbon: Deri şarbonu ciltteki yara ve çiziklerden, akciğer şarbonu solunum yoluyla, bağırsak 

şarbonu ise hastalıklı hayvanların etlerinin çiğ yenmesi yoluyla bulaşır. 

Kuduz: Kuduz virüsü taşıyan bir hayvanın ısırması sonucu ya da salyasının kesik, çatlak, açık 

yaraya teması halinde bulaşır. 

Bruselloz (Malta Humması): Sığır, keçi, koyun gibi hayvanların sütünün çiğ olarak içilmesi 

ya da pastörize edilmemiş sütlerden yapılan gıdaların tüketilmesi yoluyla bulaşır. 



Toksoplazmoz: Kedi dışkısının bulaştığı su ve gıdaların tüketilmesi, yeterince pişirilmemiş 

etlerin yenmesi sonucu bulaşır. 

Kuş Gribi: Bu hastalığı taşıyan ya da bu hastalıktan ölmüş hayvanların tüylerine dokunmak, 

dışkı ve burun akıntılarının bulaştığı yerlere, eşyalara dokunmak, bu hayvanları kesmek, 

pişirmek için hazırlamak yollarıyla bulaşır. 

Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklardan Nasıl Korunuruz? 

Bazı önlemler alarak, kişisel ve toplumsal sağlığımızı koruyabiliriz. Steril ortamlar ve düzenli 

sağlık kontrolleri, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları önlememizde büyük rol oynar. 

Dikkat etmemiz gereken konuları şöyle sıralayabiliriz; 

* Sütü kaynatıp, hızlıca soğutulması sağlanarak tüketilmeli ya da pastörize sütler tercih 

edilmeli, 

* Yumurta ve et pişirilerek tüketilmeli, 

* Çiğ köfte yenmemeli, 

* Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların kuduz aşıları düzenli olarak yapılmalı, 

* Aşısız ve şüpheli hayvanların ısırması durumunda ısırılan yer sabunlu suyla güzelce 

yıkanmalı ve sağlık kuruluşlarına başvurularak aşı yaptırılmalı, 

* Kişisel temizliğe ve el temizliğine önem verilmeli, yemekten önce ve sonrasında, tuvaletten 

sonra, dışarıdan eve gelince, eller iyice yıkanmalı, 

* Besi hayvanı yetiştirirken sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmalı, 

* Hasta kanatlı hayvanlara dokunulmamalı, etleri ve yumurtaları tüketilmemeli, 

* Şarbon şüphesi var ise et ve deriye dokunulmamalı, 

* Çiğ süt ile yapılan taze peynir tüketilmemeli ya da tuzlu su içerisinde 3 ay bekletildikten 

sonra yenmeli, 

* Kuduz şüphesi olan hayvanlar, resmi yerlere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. 

 

Çorum Belediyesince, ilçe ve köylerde çalışmalar yapılmamaktadır. Çorum Belediyesi 

mücavir alanı içerisindeki mahallerinde çalışmalarını yürütmektedir. Sokak hayvanlarına 

yönelik insan sağlığı açısından önemlilik arz eden Kuduz Hastalığına yönelik kuduz 

aşılamaları, iç ve dış parazitler ile taşınan Kırım-Kongo K.A. Kist Hidatik v.s. Zoonoz 

hastalıklara karşı iç parazit tedavileri yapılmaktadır. Yapılan uygulamalar hayvanlar çip/kulak 

küpesi ile işaretlenerek, uygulama tarihi ve yapılan uygulamalar kayıt altına alınmaktadır. 

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 

Şubesi olarak evcil hayvanlarda görülen zoonoz veya zoonoz olmayan bütün hastalıkların 

takibi, aşılamaları ve mücadelesi konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca 

parazitler mücadele kapsamında hayvancılık işletmelerine kene ilacı dağıtımı yapılmaktadır. 

Bu konu ile ilgili bütün hastalık takip formları, numune protokolleri, aşılama programları vb. 

diğer evraklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde mevcuttur.  

 

 

 

 

 

 



Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı hayvan hastalıkları ile ilgili 

mücadele ve hayvan hareketleri kontrolleri kapsamında 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam 

edecek olan İlkbahar, Şap ve LSD aşılama uygulama programları uygulanmaya başlanmıştır. 

Aşılama programları Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 

Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli 

Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerince yürütülmektedir. 

 

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-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/08/2020 tarih ve 93 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimiz genelinde mevcut var olan tarımsal amaçlı 

göletlerin nerelerde bulunduğu, İl Özel idarenin gölet yapılması uygun tespit ettiği yerlerle 

ilgili ve bu alanla ilgili projeleri yapılmış yerlerin haricinde uygun yerlerin bulunup 

bulunmadığı; İlimiz genelinde gölet yapımına uygun yerlerin ilgili meclis üyelerimizin ilçeleri 

ile ilgili teklifleri alınmak suretiyle il özel idare uzmanlarımızın görüşleri de alınmak suretiyle 

tespit edilerek aciliyet, maliyet, verimlilik esasları ve adaletli bölgesel faydalanma durumları 

göz önüne alınarak proje ve yapımı için sıralama yapılması bu doğrultuda yıllık performans 

ve köydes bütçelerinden ilçe tahsisatları gözetilmeksizin genel rakam üzerinden ayrılan milli 

eğitim payına benzer yıllık belirlenecek payın tahsis edilmesi ile ilgili Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz 

genelinde mevcut olan tarımsal amaçlı göletlerin ilçe bazında dağılımı ile ilgili olarak 

yaptığımız inceleme ve araştırma neticesinde DSİ tarafından yürütülmekte olan ihale, inşaat, 

proje ve planlama safhalarında olan 95 adet çalışması mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Bu çalışmaların ilçelere göre dağılımı ise Merkez İlçe 15 adet, Sungurlu 11 adet, Alaca 

12 adet, Mecitözü 9 adet, Bayat 4 adet, Dodurga 4 adet, İskilip 9 adet, Oğuzlar 1 adet, Kargı 5 

adet, Laçin 4 adet, Ortaköy 7 adet, Osmancık 8 adet Uğurludağ 2 adet şeklindedir. 

Toplam 95 adet çalışmanın 14 adeti ihale, 14 adeti inşaat, 67 adeti ise proje ve planlama 

safhalarında olup çalışmalar devam etmektedir. 

 İl özel idaresi tarımsal hizmetler Müdürlüğünden aldığımız sulama tesisleri ile ilgili 

verilere göre ise il genelinde 30,235 hektar alanın Yer altı suyu, pompaj, gölet, küçük ölçekli 

gölet ve yer üstü suyu tesisleri marifetiyle sulanabilir durumda olduğu anlaşılmıştır. 

Önergemize konu olan gölet çalışması ise İl Özel İdaresi tarafından sadece 400 hektarı 

Merkez ilçemizde ve 611 hektarı Alaca ilçemizde olmak üzere sulanabilir hale getirilmiş olup 

diğer ilçelerimizde herhangi bir çalışmasının bulunmadığı görülmüştür. 

 Çok Kıymetli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, hepimizin malumu olduğu üzere bilim 

çevrelerinin zaman zaman yaptığı açıklamalara göre yeryüzünün yakın gelecekte iklim ve su 

kaynaklarının yetersiz ve düzensizliği ile ilgili olumsuz görüşleri gizlenemez bir gerçek olarak 

insanlığı tehdit etmektedir. 20 yıllık iktidarımız döneminde her alanda olduğu gibi tarımsal 

sulama alanında da yurdumuzun tamamında ciddi ve hızlı kalkınma çabası içerisine 

girdiğimiz ortadadır. Bu kalkınma çabası içerisinde ilimizin iktidar siyasetçileri olarak 

payımıza düşeni alma çaba ve gayreti içerisinde olduğumuzu rahatlıkla söylemek 

mümkündür. İnsanlığı gelecekte korkutucu felaketlerin beklediğini bugünden tahmin 

edebiliyorsak bizlere düşen nesillerimizin beka ve huzuruna katkı sağlayacak icraatlara da 

bugünden öncelik vermemiz şarttır. İşte bu yüzden ilçeler arası kıskançlık ve rekabete 

düşmeden, senin benim ilçem tartışmasına girmeden ilimizin tamamı üzerinden hangi 

ilçemizde akan suya gem vuracak bir yer bulunuyorsa bütün gücümüzü ve imkanlarımızı 

seferber etmek gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras olacaktır.  

Pandemi süreci göstermiştir ki kurulmakta olan yeni dünya düzeninde ulusal sınırların 

kalkacağı dünya vatandaşlığının geçerli olacağı bir dijital çağda beslenme, sağlık ve 

güvenlikte bireysel ve yerel yeterliliğin çok büyük önem arz edeceği yaşadığımız olağanüstü 

gelişmelerden anlaşılmaktadır. İnsanlık topyekün kurşunu ve askeri görünmeyen acımasız yok 

edici ciddi bir küresel tehdit altındadır.Bu tehdit sadece insan canına kastetmekle kalmayıp 

insanoğlunun beslendiği her tür yaşamsal kaynaklarını hedef alacağı anlaşılmaktadır. İnsanlar 

bölgesel olarak bu süreci öncesinden tahmin ederek bugünden başlayarak tüm gücünü ve 

varlıklarını yaşamsal tedbirlere harcarsa az zayiatla atlatabilecektir. Cumhurbaşkanımızın 

uluslar arası arenada ölümüne verdiği canhıraş mücadelesinin sebebi işte budur. Süreçte ve 



süreç sonrasında milletimizin refahı,huzuru ve güvenliği içindir.Bizlerde yerelde bu 

mücadelenin farkında olup elimizde ki imkanları bu yönde kullanma gayreti içerisinde 

olmalıyız. İşte bu yüzden insanlığın yaşamsal vazgeçilmez olmazsa olmazlarının başında yer 

alan su kaynaklarının değerlendirilmesi üzerinde çalışılması her zaman gündemimizde yer 

alması gerekmektedir.  

 Kıymetli Arkadaşlar benim bu önergeyi vermemin nedeni olarak İskilip’te bulunan 

benzer göletlere göre en az 10 katı az bir maliyetle hayata gecebilecek binlerce dönüm bağ 

bahçeye can verecek Doğangir Göleti olmuştur. Ne DSİ’nin ne de İl özel İdarenin 

envanterinde herhangi bir çalışması  bulunmayan buraya benzer diğer ilçelerimizde de varsa 

yeni yerlerin tespiti içindir. Önergemi sadece bu göleti zikrederek vermiş olsam sizler 

nezdinde bölgesel milliyetcilik yapıyormuşum gibi bir yanlış anlamalara neden olurum 

düşüncesiyle tüm ilçelerimizde de ola ki benzer yerler vardır diyerek önergemin kapsamını 

tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde verdim. Önergemizin sizlerin kabulünden geçtik ten sonra 

ilçelerinde gölet çalışması yapılabilecek yerleri bulunan meclis üyesi arkadaşlarımdan öneriler 

geldi. Biliyorsunuz ki bu tür yatırım çalışmalarının hazırlık safhası dahi bir takım teknik ve 

stratejik gereklilik sebebiyle yıllara sâri olarak yürümektedir. Raporumuza konu edeceğimiz 

ve ne DSİ nin ne de İl özel İdarenin kayıtlarında bulunmayan bu yeni gölet ve baraj olabilme 

özelliğine sahip raporumuzda zikredeceğimiz yerlerin ön keşif çalışmalarının yapılarak 

uygunluk açısından planlama ve projelendirme çalışmaları için 2021 bütçesinden gerekli 

ödenek tahsis edilerek hazırlanmalıdır. Çünkü İlimizin her karış toprağında var olan 

akarsularımızın uygun gem vuracak her yeri işaretleyip projelendirip raflarımızda hazır 

tutmalıyız. Ben inanıyorum ki iktidarında muktedir maharetli Lider Cumhurbaşkanımız şu 

olağanüstü süreçleri atlattıktan sonra ülke genelinde devam edecekleri kalkınma hamlesinde 

Köydes’e benzer bir kaynak oluşturup adına da belki benzer bir çağırışım olsun diye 

GÖLDES diyerek göletleri destekleme projesini ülke genelinde hayata geçireceğinden hiç 

şüphem yoktur. DSİ’nin kayıtlarında ki proje ve planlama safhasında olan 67 yerin ilk 

başlangıç yılının 2015 olması göstermektedir ki bu tip çalışmaların teknik ve stratejik özelliği 

gereği yıllara sari uzun süreli bir çalışmayı gerektirmektedir. İl Özel İdaresinin kayıtlarında 

herhangi bir gölet projesi ve planlaması bulunmadığına göre bu raporumuzda belirteceğimiz 

önergemize konu yeni yer teklifleri üzerinde ön çalışmaları başlatabiliriz: Merkez ilçe İnalözü 

Köyü Yukarı Demirciler Deresi; Oğuzlar Şapkana Köyü Boğacak Çayı; Sungurlu Sarıcalar 

Köyü deresi; Laçin Kapılıkaya mevkii, Mecitözü Kuzören Köyü mevkii, İskilip Göl köyü 

çayı, Koccağız köyü mevkii, Sorgun Köyü mevkii ve Avhatyakası köyü Sarıkaya Deresi ve 

ayrıca yukarıda bahsettiğim üzere önergemin esin kaynağı olan ve benzer başka bir yer 

bulunmayan İskilip Doğangir Göletinin durumunu ayrı bir paragrafta bilgilerinize sunmak 

istiyorum. Fotoğraflarda da görüleceği üzere arz edeceğim bilgiler doğrultusunda aciliyet, 

maliyet, verimlilik esasları ve faydalanma durumları en avantajlı konumda olan ve çok farklı 

bir pozisyona sahip olduğu görülecektir. Yıllarca bu gölet sayesinde binlerce dönüm bağ-

bahçenin sulanmasında hizmet vermiş ta ki Çorum-İstanbul yol yapım çalışmasında tünel 

yapımı esnasında göletin kapakları açılmış yaklaşık on yıldır bakımsız ve verimsiz bir şekilde 

kaderine terk edilmiş vaziyette durmaktadır. Muadili bir gölet yapımı için harcanacak paranın 

onda bir (10/1) oranında daha az bir bütçeyle yapılacak bir çalışmayla il ekonomimize fayda 

sağlayacak hale gelebilecektir.  Çorum halkı pazarlarda tercih edilen daha fazla Karaburun 

domatesi ve benzeri sebze yiyecektir.  

            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-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/08/2020 tarih ve 97 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

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

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

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

sorunlarını çözümleme noktasında karşılıklı işbirliği çalışmalarının sorularak, okul işletme 

işbirliğine yönelik varsa projelerden kısa ve orta uzun vadeli uygulamaların belirlenmesi ile 

ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Hizmet 

sektöründeki gelişmelerle birlikte bu sektörün önemli bir alanını oluşturan turizm sektörünün 

nitelikli insan gücü ihtiyacı Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerince karşılanmaktadır. Bu 

okullarda işletmelerde beceri eğitimi; altı ay okulda, altı ay işletmede yoğunlaştırılmış eğitim 

modeliyle uygulanmaktadır. 

Okul ve işletmelerde yapılan mesleki eğitimin, iş ve hizmet alanlarının ihtiyaçlarına ve 

çağın gereklerine göre daha etkin, verimli ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesi alan ve 

dallarda yeterliliğe dayalı modüler yapıda hazırlanan çerçeve öğretim programlarına uygun 

olarak sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar geçen süre içinde uygulamadan 

daha başarılı sonuçlar elde etmek, öğrencilerin daha iyi yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla 

çeşitli genelgeler uygulamaya konmuştur.  

Milli Eğitim Bakanlığınca, sektör kuruluşları ve diğer sosyal taraflarla çeşitli iş birliği 

protokolleri ile projeler hazırlanarak, sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına 

yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda turizm eğitimi yapan okul ve öğrenci 

sayısında artış sağlanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Mesleki ve Teknik 

Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Turizm sektöründe 

istihdam garantili okul sayısının 2023 yılına kadar 200'e çıkarılması için çalışmalar yapılıyor. 

İlki 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 

imzalanan ve 2019 yılında yenilenen “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği 

Protokolü” ile turizm meslek liseleri, yabancı dil eğitiminin ağırlıklı olduğu, öğrencilerinin 

burs, maaş ve iş garantisi ile iş hayatına henüz lise yıllarında başladığı bir yapıya 

dönüştürülmektedir. Sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Turizm alanında eğitim 

veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin öğretim programına İngilizce ve Rusça yabancı 

dil hazırlık sınıfı ve Almanca, Arapça, Çince ve Fransızca yabancı dil seçmeli ders eğitiminde 

eğiticiler görevlendirilecek ve eğitim öğretim yapılacaktır.  

Protokol kapsamında ilk olarak Okulların 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin mesleki 

eğitim/staj uygulamaları yüksek sezon diye tabir edilen 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında 

anlaşmalı otellerde gerçekleşiyor. Öğrencilere oteller tarafından belli bir burs ve ücret 

veriliyor. Mezun olan öğrenciler ilgili otel grubu tarafından istihdam edileceklerdir. Eğitimini 



tamamlayan öğrenciler, üniversite sınavında, alanında üniversite kazanmaları halinde yüksek 

eğitimi bitinceye kadar burs imkânı devam edecektir. 

İlimizde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1998-1999 Öğretim yılında eğitim 

öğretime başlamıştır.  Halen, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Yiyecek İçecek 

Hizmetleri Alanı olmak üzere 2 alanda 298 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir. 

Okulda 10.11. ve 12. Sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim uygulanmaktadır. Öğrenciler takip 

eden öğretim yılının Mayıs ayında işletmelere gitmekte, Ekim ayına kadar İşletmelerde Beceri 

Eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca okul bünyesinde Buhara Evler Mahallesinde 2009 

yılında açılan uygulama otelinde öğrenciler pratik eğitimlere katılmaktadır.  

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL            Alaettin TOSUNDEREOĞLU      Dursun KAYA    Engin DEMİR    
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/08/2020 tarih ve 98 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde hububat hasadı biten ve bazı 

yerlerde hasadı devam eden köylerimiz vardır. Hububat hasadı sırasında biçerdöver hasat 

kontrolleri yapılmakta mıdır? Hasat sırasında dane kaydı nasıl ölçülmektedir? Hasat sırasında 

zarar ziyan tespiti nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Zarar yaptırımları nelerdir? Hasat 

sonrasındaki saplar nasıl değerlendirilmektedir? Hasat sonrası yakılan anızlar çevre kirliliği 

oluşturduğu gibi büyük facialara orman yangınlarına sebebiyet vermektedir. Anız yakma 

doğru uygulamamı, doğru ise kontrollü yapılabilir mi, yanlış uygulama ise ne gibi önlemler 

alınabilir? Anız yakmanın cezası var mı? Konunun araştırılması ile ilgili Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

 Çorum İli, İlçeleri ve Köylerinde Biçerdöver kontrolleri her yıl Bakanlığımızın 

uygulama talimatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

 İlimiz ve İlçelerinde kontrolleri yapacak teknik personeller talimat doğrultusunda 

belirlenerek Valilik oluru alınarak görevlendirilirler. Görevli personeller görev yerlerinde 

hububat bitkilerinden Arpa bitkisinin olgunluk dönemine gelmesi ile kontrollerine başlayarak 

tüm Hububat bitkilerinin hasat bitimine ve Biçerdöverle hasat işlemi yapılan Nohut, Ayçiçeği 

ve Çeltik bitkilerinin de hasat sonu dönemine kadar bu kontrollerini gerçekleştirirler. 

 İlimiz genelinde hasat işlemleri başlamadan önce Biçerdöver Kontrolleri ve Anız 

Yangınlarının önlenmesine yönelik her yıl olduğu gibi 2020 Yılı Çorum İli Valilik Tebliği 

yayınlanarak İlgili Kurum ve Kuruluşlara, Sivil Toplum Örgütlerine ve Tüm Köy 

Muhtarlıklarına dağıtımı gerçekleştirilerek bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Tebliğin yanı 

sıra Çiftçi ile Biçerdöver sahibi arasında yapılması gereken sözleşme örneği ve 

Müdürlüğümüz’ün konuyla ilgili bilgi ve dökümanları da ek olarak gönderilir. 

 Dane Kayıp ölçümlerini yapan personeller konu hakkında deneyim sahibi kişilerden 

seçilmek suretiyle görevlendirilerek kendi deneyimleri doğrultusunda pratik metotlarla veya 

Üç Çeyrek (50 cm x 50 cm’lik dörtgen çerçeve) yöntemi ile Hasat işlemi devam eden arazi 

üzerinde uygulayarak bu hesaplamayı gerçekleştirir. 2020 yılı Çorum İli ve İlçeleri için 

Biçerdöverin dökmüş olduğu bu dane kayıp oranı ortalama % 1,5 olup % 2 oranını aşmayacak 

şeklinde düzenlenmiştir. 

 Dane Kayıp oranında Arazinin Toprak yüzeyi durumu, Meyil durumu, Ürünün 

olgunluk dönemi gibi faktörlerde göz önüne alınarak yapılan dane kaybı hesaplaması % 2 

oranının üzerine çıkmışsa öncelikli olarak Biçerdöverin gerekli ayarlamaları arazide 

yaptırılarak yeniden biçime müsaade edilir ve tekrar kontrolü gerçekleştirilir. Ayarlar 

düzelmişse biçime müsaade edilir. Bu esnada Çiftçilere de gerekli uyarılar ile yapmaları 

gereken biçerdöver dane kayıp kontrolü hakkında bilgiler verilerek sahada çiftçi eğitimi 

sağlanmış olur. 

 Yapılan Kontrollerde bilinçli olarak %2 nin üzerinde dane dökümü söz konusu ise, 

Biçerdöver operatör belgesi olmadan hasat işlemi yapılıyorsa ve Biçerdöverde bulunması 



gereken yangın söndürücü tüplerin noksanlığı gibi bir durum söz konusu ise 5326 Kabahatlar 

Kanunun 32. Ve 40. Maddeleri gereği cezai işlem kontrol görevlilerince uygulanır. 2020 Yılı 

hasat dönemi için Tebliğimizde de belirtilen Dane kayıpları ve yukarıda belirtilen her 

bir için 5326 Kabahatlar Kanunun 32. Maddesince 392,81 TL para cezası ve 

Operatörlerin yanlış kimlik beyanı veya kimlik beyan etmemesi ile 40. Madde gereği 

188,06 TL para cezası uygulanmaktadır. 

 Çorum İl, ilçe ve köylerinde 2020 yılı hasat dönemi halen devam etmekte olup şuana 

kadar 67 adet Biçerdöver kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontrollerden cezai işlem uygulanacak 

bir durum görülmemiştir. Ayrıca 2020 Yılı için İl ve İlçelerimiz dahil toplam 75 kontrol 

görevlisi Valilik oluru ile gerekli kontrolleri yapmak için görevlendirilmiştir. 2019 Yılı 

kontrollerimizde ise İlimiz ve İlçelerinde 74 Kişilik teknik personel kontrolör olarak Valilik 

oluru ile görevlendirilmiş olup, 323 adet Kontrolün yapıldığı ve kontroller esnasında herhangi 

bir cezai işleme maruz kalmadan sorunların çözüldüğü görülmüştür. 

 Biçerdöver hasadı sonrasında arazi üzerinde kalan anız artıklarının değerlendirilmesi 

ise Çiftçilerin hayvan yetiştiricileri için bu artıkları ya kendisi ya da bu işlerle uğraşan 

vatandaşlara Balya olarak yaptırarak değerlendirmeleri söz konusudur. 2020 Yılı içinde yoğun 

bir balya talebinin olduğu yaptığımız kontrol çalışmaları esnasında görülmüş olup Biçerdöver 

hasadının da çiftçiler tarafından yere çok yakın olarak yaptırıldığı görülmüş olup balya 

yapımından sonrada arazilerin üzerinde kalan artıklarında tekrar tırmıklar vasıtasıyla ikinci bir 

kez toplanarak yine balya için değerlendirildiği görülmüştür. 

 Anız Yangını kontrolleri de Biçerdöver Kontrolleri Tebliğiyle bir bütün olarak Valilik 

2020 tebliği yayınlanarak İlgili Kurum Kuruluşlara, Sivil Toplum Örgütlerine ve Tüm Köy 

Muhtarlıklarına gönderilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüz olarak 

İl ve İlçelerimizde Biçerdöver Kontrollerini yapan ekiplerce de görev sahaları içerisinde rutin 

anız yangını kontrolleri de gerçekleştirilerek görülen bir yangına hemen müdahale etmek 

koşuluyla ilgili emniyet güçlerine, İtfaiyeye ve yangının olduğu köy muhtarlığına bildirmek 

suretiyle yangın söndürme çalışmaları gerçekleşmektedir. 

 Anız yangınlarının çıkmasına bilinçli olarak yapan şahıslar güvenlik güçlerince 

yapılan soruşturma sonrasında tespit edilmişse 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesinin (I) 

bendi uyarınca ‘’ Bu Kanunun Ek-1. Maddesinin ( c ) bendine aykırı olarak 2020 yılı için 

dekar başına 73,68 TL para cezası verilir.’’  Ayrıca yanan alanın orman ve sulak alanlara 

bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumu göz önüne alınarak 5 kata kadar 

artırılması hükmüne göre cezai işlem uygulaması yapılır. 

 Anız yakılması kesinlikle yasak olup anız yakmanın toprağa hiçbir faydası yoktur. 

Sadece çiftçiler arasında toprak işleme işlerinin kolaylaştıran kolay bir çözüm yolu olarak 

görülmektedir. Anızların yakılması ile toprakta bulunan organik maddelerin ve 

migroorganizmaların yok olmasına neden olunarak toprağın su tutma kapasitesi azaltılarak 

çorak toprakların oluşması sağlanır. Arazilerde yaşayan birçok canlının ölmesiyle doğal 

dengenin bozulmasına neden olunmaktadır. 

 Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde anız artıklarının yakılmadan doğrudan 

işlenerek toprağa karıştırılması kolaylaşmış olup anız artıklarının geri dönüşümü 

sağlanmaktadır. Güçlü traktörler sayesinde ve anıza ekim makinaları ile toprak tavı ( Nemi ) 

kaçmadan bu anız artıklarının hemen toprağa karışımı ile toprağın organik ve mineral 

maddeler bakımından çok büyük kazanımlar oluşmaktadır. Ayrıca Toprağın Azot (N) ve 

carbon (C ) oranlarında bir artış sağlayarak bitki besin elementlerince de zenginleştirilmesi 

gerçekleşir. Su tutma kapasitesini artırmış oluruz toprak yüzeyinde erozyonu toprak kaybını 

önlemiş oluruz ve birçok canlının yaşam alanlarını koruyarak doğal denge korunmuş olur. 

Bunun yanında daha birçok kazanımlarımız yarınlara bırakılmış olacaktır. 



 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Biçerdöver ve Anız Yangınları Kontrol 

görevleri Bakanlığımızın Talimatları doğrultusunda her yıl düzenli olarak hasat olgunluk(15 

Haziran) döneminin başlangıcından toprak yüzeyindeki anız artıklarının toprağa karıştırılarak 

işlenmesine kadar(30.Ekim) kadar olan zaman aralığında gerçekleşmektedir.  

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
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