
 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2020 tarih ve 105 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimize bağlı olan Köyler Yaşatılmalı ve Yaşanır 

Hale Getirilmeli Projesi kapsamında köye dönüş yapmak isteyen ve köyde oturup da ev yeri 

arsası bulunmayan ihtiyaçlı ailelere arsa üretmek amacıyla imarla ilgili yapılan çalışmaların 

köylerimizde örnek köy projesi olarak yapılıp yapılmadığı, eğer böyle bir proje yapıldı ise 

imar olarak nasıl hazırlandığı kimler tarafından yapıldığı imarın ve projenin hazırlanmasında 

herhangi bir yerden destek alınıp alınmadığını, eğer böyle bir proje bu güne kadar 

gerçekleşmedi ise ilimiz ve ilçelerimize bağlı köylerden her hangi birinden başlanmak üzere 

proje hakkında gerekli harita imar planı Jeolojik ve Jeoteknik etüt hizmetleri bakımından 

hibeli projenin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada,  

KÖY YERLEŞME ALANI PLANI YAPIM SÜRECİ 

1-Planlama Sürecinin Başlaması 

2-Yer Tespit Komisyonunun Oluşturulması 

3-Yer Tespitinin Yapılması ve Yer Tespit Komisyonu Kararının Onaylanması 

4-Kurum görüşlerinin Sorulması ve Planlama Alanının Kesinleştirilmesi 

5-Halihazır Haritaları Yaptırılması ve Onaylanması 

6-Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması ve Onaylanması 

7-Köy Yerleşim Planının Hazırlanması, Onayı ve Askı Süresi 

8-Köy Yerleşim Alanının Parselasyon Planı'nın Kadastro Müdürlüğünce Kontrolü ve 

Dosyanın Tapu Müdürlüğü'ne Gönderilmesi 

 

İLİMİZDE YAPILAN KÖY YERLEŞME PLANI SAYISI 

 

 İlimizde bugüne kadar 442/3367 sayılı Köy kanununa göre hazırlanan Köy Yerleşme 

Planı sayısı Merkez ilçede 40 adet , diğer İlçelerde 29 adet olmak üzere toplam 69 adettir. 

Bu köy yerleşme planlarının büyük bir kısmı Köy Muhtarlarınca hazırlatılmış ve idaremize 

onaylatılmak üzere sunulmuştur. Ancak 2020 yılında yapılan Mülkiye müfettişi denetiminde; 

442/3367 sayılı Kanununa ait Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde 

“Köy yerleşme plânlarını yapmak üzere, köy hizmetleri il müdürlüğü veya bağlı bulunduğu 

bölge müdürlüğünde gerekli teknik elemanların bulunmaması halinde, bu çalışmalar Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.” atıfta bulunarak köy yerleşme 

planlarının Muhtarlık tarafından yapılmasının mümkün olmadığı; İdaremizce yapılması veya 

ihale suretiyle yaptırılması gerektiği denildiğinden 2020 yılı itibari ile sadece İdaremiz 

teknik personelleri tarafından yapılmakta, jeolojik ve jeoteknik zemin etütlerinin ise 

İdaremiz teknik cihazları bulunmaması nedeniyle açık ihale usulü ile yapılmaktadır. 

2020 yılı içerisinde yapılması planlanan ve Jeolojik ve Jeoteknik Zemin etüdü ihalesi 

yapılan 5 adet köy bulunmaktadır. 
 

 İdaremizin İhale suretiyle yaptırdığı köy yerleşme planlarına örnek olarak Alaca / 

Gökören köyü köy yerleşme planı gösterilebilir. 

 



 

Daha önce muhtarlık tarafından özel firmalara yaptırılan köy yerleşme planına örnek olarak 

ise Osmancık/Aşıkbükü köyü Köy Yerleşme Planı gösterilebilir. 

 



 

 
  

      442/3367 Sayılı Köy Kanununa göre hazırlanan planlar için herhangi bir hibe veya kredi 

imkânı bulunmamaktadır. 

      Köy Yerleşme Planına istinaden oluşturulan parsellerin satışı, köyde ikamet eden, köy 

kütüğüne kayıtlı olan ve köyde evi veya ev yapılabilecek arsası bulunmayan ve tüm bu şartları 

sağlayıp Köy ihtiyar Heyetince Karar Defterine hak sahipliği ile ilgili karar alınan kişilere 

satışı gerçekleştirilebilmektedir. Oluşturulan bu parsellerin köyde ikamet etmeyen veya köy 

dışında yaşayıp köye dönmek isteyen vatandaşlara satışı gerçekleştirilememektedir. 442/3367 

sayılı kanun kapsamında oluşturulan parsellerin amacı köyde annesinin- babasının yanında 

oturup başka ev yapacak yeri bulunmayan kişilere devlet tarafından arsa temin edilmesidir. 

     Bu nedenle halk arasında köye dönüş yasası olarak bilinen fakat sadece terör nedeniyle 

boşaltılan köylerin devlet eliyle yeniden yapılıp vatandaşın köye dönüşünün desteklenmesi 

amacıyla oluşturulan yasa ile 442 sayılı köy kanunun kapsamında yapılan işlemlerin 

karıştırıldığı görülmektedir. 

     442 sayılı köy kanunu kapsamında hazırlanan planlar belli ihtiyaç sahiplerinin arsa 

taleplerinin karşılanması amacıyla oluşturulmuş olup örnek köy projesi ile ilgisi 

bulunmamaktadır.  

     Örnek köy projesi 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda yaşayan 

vatandaşların hayat standartlarını daha iyi bir noktaya çıkarmak, tarımı ve hayvancılığı 

kalkındırmak amacıyla başlatılmış bir projedir. Çalışmada ilk örnek köy projesi Yozgat’ın 

Kabalı köyünde başlatılmış olup, tarım arazilerinin birleştirilmesi ile 5 bin dönümlük meyve 

bahçesi kurulmuş ve arazi özel işletmeye verilerek istihdam ve üretim artırılmış.  

      Buna ek olarak TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projeleri ile köylerde ve kırsal 

alanlarda yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yerel halkın iş görmede 

örgütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, 

işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması, oluşturulacak şirket veya 

kooperatifler aracılığı ile pazarlanması, üretim ve verimliliği geliştirici bilgi ve yüksek 

teknoloji yaratılmasına yönelik üreten köylüler oluşturulması ve atıl duran veya verimli 

kullanılamayan köy kaynaklarının devletin yönlendirmesi ve kamu imkânları çerçevesinde 



 

desteklenerek işler hale getirilmesi, buna paralel olarak sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi ve 

köy mimarisinin geliştirilmesi, yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, halkın yerinde iskânı, 

sağlıklı yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturularak şehre göçün 

önlenmesini sağlamak; kurum ve kuruluşlarının mevcut imkânlarını bir araya getirmek, iş 

birliğini geliştirip güçlendirmek, mevcut kaynaklarının verimli kullanılması amaçlanmaktadır. 

      Bu projede bir ilin belediye ya da valilikler düzeyindeki yetkili mercileri, sakinlerinin 

geçim kaynaklarını ve olanaklarını iyileştirmek üzere TOKİ’ye başvuruda bulunabilmektedir. 

Başvurular, ekonomik ihtiyaçlara ve bölgenin yakın gelecekte bir doğal afetten etkilenme 

riski gibi faktörlerden oluşan ölçütlere bakılarak değerlendirilmektedir. İdare konut satın 

almak için başvuruda bulunan vatandaşların sayısının satış kriterleri çerçevesinde yeterli 

olması durumunda inşaat sürecini başlatmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

Ünal NALÇACI                 Kemal ÖZÖNAL                                Vahit KABAKCI 

Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                                       Üye 

 

 

 

             Yıldız BEK                                                         Doğan UÇAR 

                   Üye                                                                        Üye 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/09/2020 tarih ve 112 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti idaremize ait 151 ada, 16 parselde kayıtlı 15.526,00 

m² yüzölçümlü Samsun yolu Çomar köyü Sıklık mevkiinde bulunan fidanlık vasıflı taşınmaz 

ve üzerindeki binaların, uygun tadilatların yapılması, kamusal alan niteliğini bozmayacak 

uygulamalar yapılmaması, proje dışında yapılması zorunlu tadilatlarda idaremizden izin 

alınması, yapılacak harcamaların ise ilgili müdürlükçe karşılanması ve idaremizin ihtiyaç 

duyması veya satışının yapılması halinde boşaltılması kaydıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun İl Genel Meclisi Görev ve Yetkileri, 10. maddesinin (f ) bendi gereğince 10 (on ) 

yıl süre ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına ücretsiz olarak tahsisinin yapılıp 

yapılmayacağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İl Genel Meclisinin 15/11/2014 tarih ve 320 

sayılı kararı ile tahsisi yapılan taşınmaz İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan protokolle Çorum Arı Yetiştiricilikleri Birliği’ne verilmiş olup, tahsis süresi sona 

erdiğinden Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği’nin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 

sunduğu 20/07/2020 tarih ve 2020/28 sayılı yazıları ile tesisin mevcut işlevleri dışında temel 

petek, bal dolumu, arı ürünlerinin ambalajlanması paketlenmesi ve birlik idare gibi 

hizmetlerin verilmesinin DOKAP veya OKA kaynaklı yatırımlarla gerçekleşeceği ve bunun 

için gerekli sürenin 10 (on) yıl olacağını belirtmiş ve sözleşmenin uzatılmasını talep etmiştir.  

Mülkiyeti idaremize ait 151 ada, 16 parselde kayıtlı 15.526,00 m² yüzölçümlü Samsun 

yolu Çomar köyü Sıklık mevkiinde bulunan fidanlık vasıflı taşınmaz ve üzerindeki binaların, 

uygun tadilatların yapılması, kamusal alan niteliğini bozmayacak uygulamalar yapılmaması, 

proje dışında yapılması zorunlu tadilatlarda idaremizden izin alınması, yapılacak harcamaların 

ise ilgili müdürlükçe karşılanması ve idaremizin ihtiyaç duyması veya satışının yapılması 

halinde boşaltılması kaydıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f ) bendi 

“Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan 

fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı 

ayni hak tesisine karar vermek.” Ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler, 64. Maddesinin ( d) 

bendi “Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve 

süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir. 

Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal 

edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsisi mümkündür. Bu 

taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir.” gereğince, 10 (on ) yıl süre ile İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü adına ücretsiz olarak tahsisinin yapılması komisyonumuzca 

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-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/09/2020 tarih ve 110 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İskilip ilçesine bağlı köylerimizin elektrik enerji temin 

ve dağıtım şebeke tesisatıyla ilgili yetkili firmanın köylerimizde ki enerji dağıtım hatlarıyla 

ilgili yatırım programlarında hangi köylerimizin bulunduğu? Projelerinin hangi yılda 

hazırlandığı ve hangi yıl yatırım programında yer alacağı? Köylerimizin enerji dağıtım 

hatlarının tüketilen enerjinin taşınmasına uygun olup olmadığı? Son yıllarda dağ köylerimizde 

çıkan yangınların enerji dağıtım hatlarıyla bir bağlantısının bulunup bulunmadığı? 

Köylerimizdeki enerji dağıtım hatlarının hangi yıllarda yapıldığı?  Konu ile ilgili Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Öncelikle bu önergenin veriliş gerekçesiyle ilgili İskilip özelinde sizlerle 

Komisyonumuz adına bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Öyle tahmin ediyoruz ki 

Sizlerin de kendi seçim çevrelerinizde seçim çalışmaları esnasında köylere yaptığınız 

ziyaretlerde yoğun bir şekilde köylerin elektrik sorunlarıyla ilgili olarak taleplerle 

karşılaştığınızı 1,5 yıllık mesai arkadaşlığımız esnasında Meclis salonunda olsun kuliste olsun 

karşılıklı sohbetlerimizden gözlemlediğimizi belirtmek istiyoruz. Bizlerde seçim çalışmaları 

için gittiğimiz İskilip Köy ziyaretlerinde pek çok yerde yıllardır köy içerisinde devletten 

kalma ağaç elektrik direklerinin vazife gördüğü, hatta bazı direklerin dipten çürümeye yüz 

tuttuğu, yan yattığı şeklinde şikâyetlerle karşılaştık. Muhtarlarımızdan yetkili elektrik 

firmasına defeatle müracaat etmelerine rağmen netice alamadıklarını dinledik. Seçimlerden 

sonra bugüne kadar bizatihi bizlerde muhtarlarımızın köylerinin elektrik sorunlarıyla ilgili 

taleplerinin karşılanması için yapılan girişimlerden netice alınamadığı komisyonumuzca ve 

Siz Kıymetli Üyelerimizce bilinen bir gerçektir. Vali beyle yaptığımız sohbet toplantılarının 

birisinde Elektrik firmasının yetkilisi tarafından Çorum İli için 20 Milyon liranın üzerinde 

ödenek ayrıldığını 2021 yılından itibaren harcanmaya başlayacağını hep birlikte duymuştuk. 

Bunun üzerine Komisyon üyeleri olarak bizler Çorum geneli için harcanacak bu bütçenin 

köylerimizle ilgili yatırım bilgilerinin defaten rapor çalışmasına konu edilmesi Elektrik Şirketi 

için yorucu olacağı düşünüldüğünden ilçe bazlı yapmak amacıyla İskilip İlçemizden başlamak 

suretiyle önergeleştirerek Meclisimize sunulmuş çalışma yapılması için onayınız alınmış idi. 

Hepimizin malumu olduğu üzere Köy muhtarlarımız köylerinin elektrik sorunlarıyla ilgili 

talep dilekçelerini ilgili firma olan YEDAŞ şirketine veriyor ama Biz İktidar siyasetçilerinden 

de taleplerinin karşılanması, ilgilenilmesi ve neticelendirilmesi için haklı olarak destek 

istemektedirler. İstedikleri destekle ilgili karşılık bulamadıkları veya ihmal edildiklerini 

düşündükleri takdirde yine haklı olarak muhalefet siyasetçilerine de ayrıca dertlerini 

sıkıntılarını ve taleplerini sunmaktadırlar. 

 Kıymetli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; 

Öyle köylerimiz var ki beş altı yıl olmuş köyünün elektrik sorununu çözmesi için 

elektrik şirketinin yolunu bekler olmuş. Sürekli olarak da bizlerden bu konuda yardım ve 

destek taleplerinde bulunmaktadırlar. Fakat özel bir şirket olması nedeniyle bizlerinde 

köylerimizin elektrik sorunlarıyla ilgili olarak üzülerek ifade etmek isterim ki yeterince 

elimizde olmayan nedenlerle yardımcı olamamaktayız. İşte bu yüzden Meclisimizce kabul 

gören önerge doğrultusunda köylerimizin elektrik sorunlarının giderilmesine yönelik YEDAŞ 

Şirketinden yatırım program planlamasını istemek suretiyle en azından muhtarlarımızın kendi 

köylerine yönelik çalışmaların zamanlamasıyla ilgili bilgilenmelerini sağlamanın 



 

komisyonumuzca uygun olacağı kanaati oluşmuştu. Önergenin Meclisimizce kabulü Valilik 

makamının da onayından sonra ilgili şirket olan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim 

Şirketinden talep ettiğimiz İskilip Köylerine yapılacak yatırım programına verdikleri cevap 

bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Bir takım mesleki teknik kelimelerle süslenmiş kısa bir 

paragraf ve tek bir cümle ile 64 köy 109 bağlısı olmak üzere toplam 173 yerleşim yerine sahip 

İskilip Köyleri için yazdıkları cümleyi aynen okuyorum: “65 Adet köyün 2021-2025 yılları 

arasında yüzde 50 oranında yenileme çalışması planlanmaktadır.” diye yazmışlar.  

Muhatap kurumun komisyonumuza havale edilen önergeye verilen bu cevap 

komisyonumuzu hayal kırıklığına uğratmıştır. İlki İskilip ilçemizden başlatılan ve tüm 

ilçelerimiz için düşünüldüğünü bildiğimiz benzer önergeleri vermenin her verilecek önergeye 

benzer cevap verileceği anlaşıldığından bir esprisinin olmayacağı komisyonumuzca 

anlaşılmıştır. 

Saygıdeğer Meclis Üyesi arkadaşlarım,  

YEDAŞ Şirketinin Komisyonumuza göndermiş olduğu bilgilendirme yazısını görünce 

Devlet adına kamu hizmeti gören bu özel şirket ya Meclisimizin manevi şahsiyetiyle dalga 

geçmek için böyle sığ ve araştırma önergesinde istenilen bilgilere cevaptan yoksun bir şekilde 

cevap verme lütfünde bulunmuştur. Veya gerçekten Devlet adına yapmakta olduğu kamu 

hizmetini plansız programsız günübirlik gelişen olaylara göre hareket eden talepleri ve 

şikayetleri yıllarca idareyi maslahatla geçiştirerek sorunların çoğalmasına ve yığılmasına 

sebep olan umursamaz bir çalışma metoduyla yürütmektedir. Devlet adına yürütülen kamu 

hizmetinde her iki yöntem de kabul edilebilir bir idari tasarruf olamaz. Komisyon olarak 

gönderdikleri bu bilgi notunu reddediyor ve kendilerini kınıyoruz. Şirket üst yönetiminden de 

Meclisimize gönderilen bu yazıyla ilgili görevliler için soruşturma açılarak gerekli uyarının 

yapılmasını talep ediyoruz. Meclis Başkanlığımızdan da bu raporumuzu ilgi tutarak 

gönderdikleri bilgi yazısını geri iade etmesini ayrıca bilgi için de Enerji Yüksek Kurulu’na ve 

Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığımıza gönderilerek söz konusu şirketin Meclisimizi, 

Köylerimizin tamamına yönelik planladıkları yatırımların detay bilgilendirilmesinin 

sağlanmasını Komisyon olarak uygun olacağı kanaatimizi bildirmek istiyoruz. 

Kıymetli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, 

Köyde oturmakta olan vatandaşlarımızın %100 lük oranında katılımı olan ve doğrudan 

etkilenen müşterek temel ihtiyaç olan elektrik sorunlarıyla ilgili olarak Köy muhtarları 

dilekçelerini YEDAŞ kurumuna verir ama hizmetin geç yapılmasından veya yeterli ilgi ve 

alaka gösterilememesinden dolayı vatandaşlar haklı olarak hesabı biz siyasilerden sorarlar. 

Önergeye konu hususlarla ilgili olarak YEDAŞ A.Ş.’nden İskilip Köylerine yönelik 

detay bir yatırım programı gelecek ümidiyle bizlerde İskilip Köylerine yönelik sahada 

çalışmalar yaparak bire bir köy muhtarlarımızla görüşmek suretiyle sorunlu köylerimizi tespit 

ederek YEDAŞ yatırım programıyla uyuşup uyuşmadığını araştırıp incelemeyi düşünmüştük. 

Ancak Şirketten gönderilen yetersiz bilgi nedeniyle aşağıda arz edeceğimiz elektrik sorunu 

bulunan köylerimizin taleplerinin en azı üç yıllık hatta beş altı yıllık olanların bile varlığı 

komisyonumuzca tespit edilmiştir. 

İskilip’e bağlı 64 köy ve 109 bağlısı olmak üzere toplam 173 yerleşim yerinden 

9’unun sorunsuz olduğu gerekli elektrik tesisatının yenilendiği anlaşılmış olup sorunlarıyla 

ilgili taleplerinin olduğunu bildiren köylerimizden; 

Kayaağzı Köyü: Elektrik direkleri ağaçtan devlet zamanından kalma olup yenileme 

talebi var. 

Kılıçdere Köyü: Çıngıllıoğlu ve Veletler bağlısını direkleri ağaçtan olup yenileme 

talepleri var. 

Kurusaray Köyü: Ağaç direklerini yenileme talepleri var. 



 

Kuzköy: Ağaç direklerini yenileme köy yeni yerleşim yerlerine hat çekilmesi talepleri 

var. 

Kuzuluk Köyü: Ağaç direkleri yenileme talepleri var. 

Onaç köyü: Ağaç direkleri yenileme talepleri var. 

Örübağı Köyü: Bağlı mahallelerin ağaç direklerini yenileme talepleri var. 

Sarıkavak Köyü: Ağaç direklerinin yenileme talepleri var. 

Soğucak Köyü: Ağaç direkleri yenileme talepleri var. 

Sorkun Köyü: Ağaç direkleri yenileme talepleri var. 

Akcasu Köyü: Ağaç direkleri yenileme talepleri var. 

Aluç Köyü: Ağaç direkleri yenileme talepleri var. 

Asacık köyü: Ağaç Direkleri yenileme talepleri var. 

A.Örenseki Köyü: Ağaç direklerini yenileme talepleri var. 

Başmakcı Köyü: Ağaç direklerini yenileme talepleri var. 

Beyoğlan Köyü: Bağlı mahallelerinde ki ağaç direklerinin yenileme talepleri var. 

Karaburun köyü: Ağaç direklerinin yenileme talepleri var. 

Doğangir Köyü: Ağaç direklerinin yenileme talepleri var. 

İbik Köyü: Köy içerisinde yıkık elektrik direklerinin ve elektriksiz evlerin bulunduğu 

çözüm üretilmesi gerektiği. 

Ahlatcık Köyü: Ağaç direklerin yenilenmesi talepleri var. 

Güney Aluç: Merkez ve mahallelerinde ki ağaç direklerinin yenilenmesi talepleri var. 

Hacıhalil köyü: Kızıl İpek mahallesinin hat değişikliği talebi var. 

Ahmetçe Köyü: köy yerleşim yerleri üzerinden geçen yüksek gerilim hattının 

güzergah değişikliği ve trafo değişimi talepleri var. 

Yalakçayı Köyü: Trafo büyütme, ağaç direklerinin değişimi ve yeni yerleşim yerinde 

enerji verme sorunlarına çözüm talebi var. 

Çatkara Köyü: Köy yayla mezrasına yapılmakta olan enerji hattı için malzeme 

noksanlığının bulunduğu. 

Yaylacık Seki: Ağaç direklerin yenilenmesi talepleri var. 

Göl Köyü: Ağaç direklerin yenilenmesi talebi var. 

A.Şeyhler Köyü: Yukarıekşioğlu bağlısına trafo takılma talebi var. Ağaç direklerin 

yenilenmesi talepleri var. 

Çomu Köyü: Ağaç direklerin yenilenme talepleri var. 

Karaağaç Köyü: Bağlı mahallelerinin ağaç direklerinin yenilenmesi talepleri var. 

Karaçukur Köyü: Ağaç direklerinin yenilenmesi talepleri var. 

Çetmi Köyü: Ağaç direklerinin yenilenmesi talepleri var. 

            Velhasıl,  

            Elektrik tesisatıyla ilgili genel olarak ağaç direklerin devletimizin kendi işlettiği 

yıllardan kalma olduğundan yenilenmesi talepleri bulunmaktadır. 

 Araştırma ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan iş bu rapor Meclisimizin ve 

ilgili kamuoyumuzun bilgilerine arz olunur.  

 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

       Fehmi YAĞLI                Ahmet TUNA                Abdullah TİRYAKİ         Hacı BOLAT 

     Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                      Üye                           Üye   

 



 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/09/2020 tarih ve 111 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,   Çorum ilimizde Ata sporumuz güreş hangi düzeydedir? 

Kırsalda ve köylerimizde yaşayan gençlerimiz güreş sporlarından yararlanabiliyor mu? 

Şampiyon güreşçiler yetişiyor mu? Güreş kulüpleri var mı? Güreş eğitim merkezleri ne 

durumda, kapasitesi ne? Kaç öğrenci var?  Başarıları ne düzeyde? Son beş yıl içerisinde 

ilimizde yetiştirdiğimiz güreşçi sayısı ne kadardır? Güreşçilerimizin eğitimi ile ilgili 

karşılaştıkları sorunlar ve diğer eksiklikler ihtiyaçları nelerdir? Güreşçilerimizin yetişmesinde 

yeterli sayıda öğretmenlerimiz var mıdır? İlimizde yetişen güreşçilerimizden madalya alan, 

ülke ve dünya çapında güreşçimiz var mıdır? Bu güreşçilerimizin iş bulma imkanı var mıdır? 

Kendi branşları dışında iş bulma imkanına sahip midir? Başka alanlarda çalışma imkanı var 

mıdır? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

1.DÖNEMİ: 1960‘lı  yıllara kadar Dünya Güreşinin zirvesinde yer alan Türk Güreşi bu 

dönemden sonra gücünü kaybetmeye başlamış, adeta madalya alamaz olmuştur. Bu durumu 

sonlandırmak Türk Güreşini eski gücüne kavuşturmak maksadıyla 1972-73 Yıllarında devlet 

destekli olarak Tokat – K.Maraş - Denizli ve Çorum illerinde Güreş Eğitim Merkezleri 

kurulmuş olup, Antrenör Adil CANDEMİR önderliğinde 1979 yılına kadar çalışmalarını 

sürdürmüş ve Çorum Güreş Merkezinin faaliyetleri diğer merkezlerle birlikte 1979 yılında 

durdurulmuştur. 

Bu dönemin sporcularından bazıları:  

Satılmış BAYKUŞ : Ankara Polis Akademisinde Beden Eğt. Öğretmeni – Uluslar arası 

Olimpik Güreş Hakemi 

Celal TAŞKIRAN : Doç. Dr. Çorum Hitit Üniversitesi SBF öğr. üyesi –Uluslararası Güreş 

Hakemi 

Ercan CENGİZ  : Milli Güreşçi,  güreş hayatına Alman Liglerinde devam etti. 

Mehmet UYSAL  : Uluslar arası 1. Kategori Güreş Hakemi  

Beytullah DÖNMEZ : Giresun Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi 

Muhammed BODUR : Ankara Üniversitesi öğr. Gör., Milli güreşçi 

Nurullah ÖĞRETEN : 19 Mayıs Üniversitesi öğr. Gör. Milli güreşçi 

Nizamettin KÖŞKER : Milli güreşçi 

Kemal SAYDAM  : Milli güreşçi 

 

2.DÖNEMİ: 1988  yılında Spor Bakanlığımız tarafından Türk Güreşinin alt yapısını 

oluşturmak, elit ve yetenekli sporcular yetiştirerek Milli Takımlarına kazandırmak, Türk 

Güreş Milli Takımlarının Uluslararası Şampiyonalarda daha başarılı olmasını sağlamak 

amacıyla önceleri Karakucak Projesiyle, daha sonraları Güreş Eğitim Merkezlerine, güreşe 

ilgisi ve yetenekli olan bazı illerimizde yetenekli güreşçi seçmeleri yapılarak Güreş Eğitim 

Merkezlerine yerleştirilerek eğitilmeye başlanmıştır. Bu Merkezlerden birisi de Çorum’un 

güreşçi yatağı olması nedeniyle Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezimizdir. 

 Kurulduğu 1990 Yılından bu yana Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetini 

sürdüren Güreş Eğitim Merkezimiz tüm İl, ilçe ve Köylerinden seçilerek Merkeze alınan 30 

yatılı öğrenciyi eğiterek bu güne kadar Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda birçok 



 

Şampiyon ve Derece çıkartmış olup, yetiştirdiği sporcularla Türk Güreşine büyük katkılar 

sağlamış ve halen milli takımlarda bulunan yetiştirdiği sporcularıyla bu desteği sağlamaya 

devam etmektedir. 

 Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde birçok Sporcu ve Şampiyon Güreşçi yetiştirmiş 

olan Güreş Eğitim Merkezimize Tesisimizin eskimiş olduğu ve hizmet vermekte zorluklar 

yaşandığı için Spor Bakanlığımız tarafından 2016 yılından sonra Yatılı Sporcu verilmemekte 

ve Eğitim Merkezimiz yenilene kadar Sporcu verilmeyeceği söylenmektedir. Bu durum, 

Eğitim Merkezimizde faaliyetlerinin aksamasına ve Çorumda güreşçi yetiştirme noktasında 

büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Güreşçi yatağı olan Çorum ilimizde Eğitim Merkezimizin 

yenilenerek modern bir yapıyla hizmete açılması, eski performansına kavuşması ve Avrupa, 

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olacak Güreşçilerin tekrar yetiştirilmesi en büyük 

arzumuzdur.  

Eğitim Merkezimizden mezun olan sporcularımızdan Şampiyon olanlar Milli 

Takımlarımıza katkı sunarken, Şampiyon olamayanlar ise devlet destekli, devlet adabı ve 

Güreşçi terbiyesi ile yetiştikleri için Üniversitelerimizin Spor Bölümlerine kolaylıkla 

gidebilmekte, Polis ve Askeri kurumlarda iş bulabilmektedirler.  

 

Eğitim Merkezimizde Yetişen Güreşçilerimizin ULUSLAR ARASI DERECELERİ: 

SN. ADI 

SOYADI 

ADRESİ S

T 

ŞAMPİYONANIN ADI DERE

CESİ 

YIL

I 

1 Fatih 

ERDİN 

 

Çorum/İskilip

/ 

İkikise Köyü 

SR Yıldızlar Serbest Avrupa Şampiyonası    -  

POLONYA 

1. 2011 

Gençler Serbest Avrupa Şampiyonası - 

POLONYA 

3. 2014 

Büyükler Dünya Şampiyonası -  

MACARİSTAN 

2. 2018 

2 Emrah 

KUŞ 

Çorum/Kargı/ 

 Dere köy 

GR Gençler Grekoromen Güreş Avrupa 

Şampiyonası - SIRBİSTAN 

1. 2007 

Büyükler GR Akdeniz Oyunları 

Şampiyonası  -    TÜRKİYE  

1. 2013 

Büyükler GR Dünya Şampiyonası -   

MACARİSTAN 

3. 2013 

Büyükler GR Dünya Şampiyonası -   

MACARİSTAN 

2. 2018 

3 Selim 

KOZAN 

Çorum/İskilip SR Yıldızlar Serbest Dünya Şampiyonası  -  

AZERBAYCAN 

3 2012 

Yıldızlar Serbest Avrupa Şampiyonası -   

KARADAĞ 

2. 2013 

Yıldızlar Serbest Dünya Şampiyonu    -  

SIRBİSTAN 

1. 2013 

Üniversiteler Dünya Şampiyonası - 

JAPONYA 

2. 2017 

4 Ahmet 

PEKER 

Çorum/İskilip SR Yıldızlar Serbest Güreş Avrupa 

Şampiyonası.- İSTANBUL 

1. 2006 

Gençler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası 

-  GUATEMALA 

1. 2006 

Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası 

– SIRBİSTAN 

1. 2007 

Gençler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası 

-   ÇİN 

3. 2007 

 Gençler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası   

-   İSTANBUL 

1. 2008 



 

Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası 

-   SULOVAKYA 

3. 2008 

Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası 

– GÜRCİSTAN 

1. 2009 

Gençler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası 

-  ANKARA 

1. 2009 

Büyükler Serbest Güreş Avrupa 

Şampiyonası   –SIRBİSTAN 

3. 2012 

5 Harun 

BOZOĞL

U 

Çorum/Merk

ez 

GR Yıldızlar GR Güreş Avrupa Şampiyonası  - 

BULGARİSTAN 

2. 2004 

Yıldızlar Greko Güreş Avrupa Şampiyonası   

- ARNAVUTLUK 

1. 2005 

Gençler Grekoromen Güreş Avrupa 

Şampiyonası - MACARİSTAN 

2. 2006 

Gençler Grekoromen Güreş Dünya 

Şampiyonası -     İSTANBUL 

3. 2008 

Üniversiteler Dünya Şampiyonası -  

İTALYA   

3. 2010 

6 Tevfik 

ODABAŞI 

Çorum/Sungu

rlu 

SR Büyükler Serbest Avrupa Şampiyonası - 

ANKARA 

1. 2004 

Büyükler Serbest Avrupa Şampiyonası - 

MOSKOVA 

2. 2006 

Büyükler Serbest Akdeniz Oyunları 

Şampiyonası -   TUNUS 

1. 2001 

Büyükler Serbest Akdeniz Oyunları 

Şampiyonası - İSPANYA 

2. 2005 

Yıldızlar Serbest Dünya Şampiyonası- 

HİNDİSTAN 

3. 1997 

Gençler Dünya Şampiyonası   -    FRANSA 2. 2000 

7 Ö.Faruk 

KALENDE

R 

Çorum/Merk

ez 

SR Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası 

-  MACARİSTAN 

3. 2006 

8 Yasin 

BOLAT 

Çorum/Merk

ez 

SR Yıldızlar Serbest Güreş Avrupa 

Şampiyonası -LİTVANYA 

3. 2003 

Üniversiteler Serbest Güreş Dünya 

Şampiyonası -  YUNANİSTAN 

2. 2008 

9 Musa 

GEDİK 

Çorum/Bayat GR Gençlik Olimpiyatları   -   SİNGAPUR 2. 2010 

1

0 
Bayram 

DOĞAN 

Çorum/Bayat GR Yıldızlar Grekoromen Güreş Avrupa 

Şampiyonası 2. Si   -  LETONYA 

2. 2007 

Gençler Grekoromen Avrupa Şampiyonası   

-   SIRBİSTAN 

2. 2011 

Gençler Grekoromen Dünya Şampiyonası - 

MACARİSTAN 

3. 2010 

1

1 
Y.Emre 

CEYLAN 

Çorum/Oğuzl

ar 

GR Yıldızlar Grekoromen Güreş Avrupa 

Şampiyonası  -  LETONYA 

2. 2008 

1

2 
Hakan 

DOĞAN 

Çorum/Mecit

özü 

GR Yıldızlar Grekoromen Güreş Avrupa 

Şampiyonası  -  LETONYA 

3. 2008 

1

3 
Fatih 

YERLİ 

Çorum/Oğuzl

ar 

SR Yıldızlar Serbest Güreş Avrupa 

Şampiyonası -   SULOVAKYA 

3. 2000 

1

4 
Ercan 

YOLDAŞ 

Sivas SR Yıldızlar Serbest Güreş Avrupa 

Şampiyonası  -  UKRAYNA 

1. 2002 

1

5 
İsa SARI Sivas SR Yıldızlar Serbet Güreş Avrupa Şampiyonası 

-    UKRAYNA 

2. 2002 



 

1

6 
Levent 

KALELİ 

Çorum/Sungu

rlu 

SR Büyükler Serbest Akdeniz Oyunları – 

İSPANYA  

3. 2005 

1

7 
Selahattin 

ŞAHİN 

Çorum/Sungu

rlu 

SR Genler Serbest Dünya Şampiyonası - 

AVUSTURALYA 

3. 1999 

Gençler Serbest Avrupa Şampiyonası - 

LETONYA 

3. 1999 

1

8 
Selçuk 

ŞAHİN 

Çorum/Mecit

özü 

SR Yıldızlar Serbest Avrupa Şampiyonası - 

İZMİR 

2. 2001 

1

9 
Engin 

ÇETİN 

Samsun/Asa

rcık 

S

R 

Yıldızlar Serbest Avrupa Şampiyonası - 

SIRBİSTAN 

3. 2015 

Yıldızlar Serbest Avrupa Şampiyonası - 

İSVEÇ 

2. 2016 

Dünya Şampiyonası - GÜRCİSTAN/Tiflis 3. 2016 

2

0 
Eren 

UZUN 

Tokat SR

/ 

GR  

İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası SR - 

RUSYA  

1. 2018 

İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası GR - 

RUSYA  

2. 2018 

İşitme Engelliler Şampiyonası SR - 

BELARUS 

1. 2019 

İşitme Engelliler Şampiyonası GR - 

BELARUS 

2. 2019 

 

 

ÇORUM İLİMİZDE GÜREŞ 

Çorum ilimiz; geçmişinde Mahmut ATALAY, Tevfik KIŞ ve Nazmi AVLUCA gibi 

Dünya ve Olimpiyatları yetiştirmiş, kültüründe yetiştirdiği şampiyonlar açısından güreşe 

yatkınlığını ve potansiyelini ispatlamıştır. Ciddi olarak desteklenmesi ve iyi eğitim çalışmaları 

yapılması durumunda, geçmişte olduğu gibi kabiliyetli ve başarılı güreşçilerin çıkması, 

yetişmesi her zaman muhtemeldir. 

   

Güreş Eğitim Merkezi :  Bu güne kadar Devlet destekli olarak 30 yatılı ve evlerinden 

gelerek antrenmanlara katılan gündüzlü sporcularla Alt yapıya hitaben Minikler ve Yıldızlar 

Kategorilerinde çalışmalar yapılmış olup, Yetişen Güreşçiler Milli Takımlara ve başta Çorum 

Belediye Spor olmak üzere Büyük Kulüplere gönderilmektedir.   

Güreş Eğitim Merkezi Tesisinin yenilenmesi gerektiği için 2016 yılından bu 

tarafa yatılı sporcu alınamıyor olup, var olan sporcular da mezun oldukları için yatılı 

bölüm durmuş haldedir. İl merkezinden yani evlerinden gelen az sayıda gündüzlü 

sporcuyla faaliyetler devam etmekte olup,  İlimizin acilen yeni modern bir Güreş Eğitim 

Merkezi tesisine ihtiyacı vardır. 

 

Çorum Belediye Spor Kulübü:  İlk zamanlarda Belediye Başkanlığımızın katkılarıyla 

Eğitim Merkezinden yetişen Güreşçilerimizin mezun olduklarında başka kulüplere gitmek 

yerine Çorum’da kalarak kendi ilimiz adına güreşmeye devam etmeleri amaçlı kurulmuş olup, 

3 Antrenörle hem alt yapı hem, büyükler hem de Yağlı Güreş olarak çalışma yapılmaktadır. 

Kulüpteki başarılı güreşçilerinin çoğunluğu Güreş Eğitim Merkezimizden yetişerek gelen 

sporculardır. 

 

Çorum Özel İdare Spor Kulübü:  Var olan kulübe Güreş Branşı da eklenmiş olup, yarı 

destekli olarak eğitmenlerinin özverileriyle devam etmektedir. 

Diğer : İl Merkezinde Güreş Branşına hizmet eden başka kulüp vs. olmayıp var olanlarda 

çok pasif durumdadır. 



 

 

İLÇELERİMİZDE GÜREŞ:   İlçelerimizde yapılan güreş çalışmaları adeta Güreş Eğitim 

Merkezimizin alt yapısını oluşturmaktadır. Eğitim Merkezinin öğrencileri tüm il ve 

ilçelerimizde yapılan seçmeler neticesinde başarılı ve kabiliyetli olanlardan tercih edilerek 

alınmaktadır.  

 

-Sungurlu : Antrenörü var olup Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma 

yapılmaktadır. İlçedeki Antrenörümüzün özverili ve fedakâr çalışmalarıyla iyi Güreşçiler 

yetişmekte Milli  Takıma dahi sporcu gitmektedir. 

-İskilip : Antrenörü var olup, İskilip Belediyesi bünyesinde altyapı olarak çalışmalar 

yapılmakta, iyi  Sporcuların yetiştiği görülmektedir. 

-Osmancık : Antrenörü ve Güreş Salonu var olup Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz 

bünyesinde çalışma  yapılmaktadır. 

-Kargı  : Antrenörü var olup Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma 

yapılmaktadır. 

-Alaca  : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Mecitözü : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Oğuzlar : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Dodurga : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Lâçin  : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Ortaköy : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Boğazkale : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

-Uğurludağ : Antrenörü olmayıp düzgün bir şekilde Güreş çalışmaları yapılamamaktadır. 

 

GÜREŞE HİZMET EDENLER 

Güreş İl Temsilcisi             : Hüseyin TEKE  

Güreş Eğt.Mrkz. Müd.  : Hüseyin KARAKUŞ  

Eğt. Mrkz. Antrenörleri  : Abbas EKER - Yusuf ATMACA - Bülent 

TUZCU – Mustafa BİÇER 

Çorum Bld.Spor Antrenörleri : Levent KALELİ – Sinan MUMCU – Ahmet 

SERBEST  

İl Özel İdare Antrenörleri            : Fatih TOPUZ – Uğur ÇADIR 

Sungurlu İlçe Antrenörü            : Çelebi BAYIR 

Osmancık İlçe Antrenörü : Abdullah ÇAKIRER 

İskilip İlçe Antrenörü  : Adem UYSAL  

Kargı İlçe Antrenörü  : Selçuk ŞAHİN 

 

Sungurlu’da Güreş: 

Sungurlu’da amatör güreş çalışmaları 1983 yılında başlatılmış olup halen günümüzde 

de devam etmektedir.  

Sporcularımız güreş çalışmalarına Sungurlu Mahmut Atalay/Spor Salonunda trübün 

altında kendilerine tahsis edilen alanda devam etmektedir. 

Güreş çalışmalarına 1 kadrolu antrenör ve 2 ücretli antrenör olmak üzere toplam 3 

antrenör ile devam edilmektedir.  

Kadrolu antrenör: Çelebi Bayır Gençler (15) Yıldızlar (15) ve Minikler (45) 

kategorilerinde toplam 75 sporcu ile grekoromen stilde çalışmalarına devam etmektedir. 

Fahri antrenör: Mehmet Ali Kurnaz 15 sporcu ile serbest güreş çalışması diğer Fahri 

güreş antrenörü Yasin YASA 15 sporcu ile serbest stilde çalışmaktadır. 



 

Güreş çalışmalarına toplam 105 sporcu aktif olarak çalışmaktadır. 

Güreşçilerimiz gündüzleri spor yapmakta olup yatılı değildir. Gidiş gelişleri ve yemek 

yardımı yapılmamakta sporcular kendi imkanları ile güreş eğitimlerine devam etmektedirler. 

 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

      İsmail KEŞLİKTEPE           Erdoğan KÖROĞLU     İbrahim ÇİFTÇİ    Sadık AŞIK   

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.         Üye                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2020 tarih ve 107  nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Çorum İl ve ilçelerimiz, bağlı köylerimiz’de “Arkeolojik Sit”; antik bir 

yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bilinen 

veya meydana çıkarılan korunması gerekli alanlar mevcuttur. İlimizi kapsayan bu arkeolojik 

sit alanlarının yerleri sayıları ne kadardır? Bu sit alanlarının korunması nasıl yapılmaktadır? 

Arkeolojik sit alanlarında kazılar nasıl yapılmakta ve çıkan eserler nerelere teslim 

edilmektedir? Kaçak olarak yapılan kazılar var mı? Varsa yaptırımları nelerdir? Çorum 

ilimize ait arkeolojik sit alanlarının belirli bir haritası var mıdır? Çorum Hitit Üniversitesi ile 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün müştereken arkeolojik sit alanları olarak çalıştığı sit 

alanları var mıdır? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Çorum 

İl Özel İdaresi 02/09/2020 tarih ve 107 karar nolu yazılı önerge cevabı 

1- Çorum İli Arkeolojik sit alanlarının yerleri ve sayıları nelerdir? 

İLÇESİ TESCİLLİ TESPİTLİ 

Merkez 38 27 

Alaca 47 30 

Bayat 3 4 

Boğazkale 2 - 

Dodurga 1 - 

İskilip 4 3 

Kargı 3 - 

Laçin 2 1 

Mecitözü 17 4 

Ortaköy 19 3 

Osmancık 7 8 

Sungurlu 25 59 

Uğurludağ 5 13 

Genel Toplam 173 152 

   

2- Sit alanlarının korunması nasıl yapılmaktadır? 



 

2863 sayılı Yasının 6. Maddesine göre tespiti yapılan kültür varlıkları Yasanın 7. 

Maddesine göre Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Tescil edilmekte olup, 

sit dereceleri belirlenmektedir.  

Arkeolojik sit alanları, 2863 sayılı kanunun ilgili, 8, 9, 10 ve 11. Maddeleri ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanım 

koşullarını belirleyen 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda korunmaktadır. Ayrıca Arkeolojik 

sit alanlarına yapılacak her türlü izinsiz müdahaleye karşı ilgili Kolluk Kuvvetleri ile sit 

alanlarının harita ve koordinat bilgileri paylaşılarak güvenliği sağlanmaktadır.  

3- Kaçak olarak yapılan kazılar var mıdır? 

Türkiye’nin hemen her yerinde olduğu gibi maalesef İlimizde de her yıl bir takım kaçak 

kazı olayları meydana gelmektedir. Tescilli, tespitli veya daha önce tespiti yapılmamış her türlü 

kültür varlığına kaçak kazı, hafriyat veya inşai müdahale durumunda, olaya kolluk kuvvetleri 

aracılığı ile müdahale edilerek, adli işlem başlatılmakta, 2863 sayılı Yasanın,65. ve 74. 

Maddesine göre 2863 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dava açılarak 2 ila 5 yıla kadar hapis 

cezası uygulanmaktadır. Ayrıca yapılan kaçak kazı neticesinde meydana gelen her türlü kamu 

zararı mahkeme yoluyla kişiden tahsil edilmektedir. 

4- Çorum ilimize ait arkeolojik sit alanlarının haritası var mıdır? 

Tespiti yapılan tüm arkeolojik alanların sit sınırları koordinatlı olarak haritalar üzerine 

aplike edilmekte olup bu bilgiler ilgili Müze Müdürlükleri ve Koruma Bölge kurullarında 

muhafaza edilmektedir. Ayrıca üzerinde sit alanı bulunan parsellerin tapu kayıtlarının 

beyanlar hanesine, İlgili Koruma Bölge Kurulunun yazısı doğrultusunda, Tapu 

Müdürlüklerince ait şerhi yazılmaktadır.  

5- Çorum Hitit Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü müştereken arkeolojik 

sit alanı olarak çalıştığı sit alanları var mıdır? 

Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şapinuva Ören Yeri arkeolojik kazıları Hitit 

Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül SÜEL ve ekibi tarafından 

yürütülmektedir.  

Alaca İlçesi, Örükaya Köyünde yer alan Örükaya Roma Dönemi Barajı ve Höyüğünün 

kazıları ile yüzey araştırması projesi, Müze Müdürlüğü başkalığında,  Hitit Üniversitesi 

Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine SÖKMEN ve ekibi tarafından yürütülmüştür. 

2020 yılında başlanan “Çorum İli Tarihöncesi Dönem Yüzey Araştırması” araştırması 

projesi Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ozan 

ÖZBUDAK ve ekibi tarafından yürütülmektedir. İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

         Gürbüz ÖZEL            Alaettin TOSUNDEREOĞLU      Dursun KAYA    Engin DEMİR    

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.               Üye                    Üye  

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/09/2020 tarih ve 109 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimiz de yürütülen tarla içi 

geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Arazi toplulaştırmasının faydaları 

nelerdir? Çiftçiye ve ekonomiye katkısı nedir? Toplulaştırmada hangi kriterlere dikkat 

ediliyor? Toplulaştırmadaki uyuşmazlıklar nasıl çözülmektedir? Toplulaştırma yapılırken 

komisyon kuruluyor mu? Bu komisyonlarda çiftçiler katılıyor mu? Komisyona üye çiftçiler 

kimler tarafından belirleniyor? Toplulaştırmada arazi küçüklüğü ve büyüklüğü neye göre 

belirleniyor? İlimizde bu güne kadar kaç köyde toplulaştırma yapılmıştır? En çok karşılaşılan 

sorunlar nelerdir? Toplulaştırmada sulanabilir arazilerde proje çalışması yapılıyor mu? Bu 

güne kadar toplulaştırması yapılan hangi köylerde sulama projesi yapılmıştır? Konu ile ilgili 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Çorum 

İl Genel Meclisinin 03.09.2020 tarihinde gündem olarak değerlendirilen ve 10.09.2020 tarih 

ve 64 sayılı yazı ekinde ki bilgi edinilmesi istenilen hususlar maddeler halinde aşağıda 

özetlenmiştir. 

 Arazi Toplulaştırmasının faydaları nelerdir? 

Arazi parçalılığı minimum düzeye indirilmekte ya da tamamen ortadan kaldırılmaktadır. 

Taşınmazlara yönelik hisse problemleri çözülmektedir. 

Dikdörtgen veya kare şeklinde ideal parsel şekilleri oluşturulmaktadır. 

Her parsel yola ve varsa sulama kanalına sınır yapılmaktadır. 

Taşınmazlara yönelik drenaj problemleri çözülmektedir. 

Ulaşımdan dolayı meydana gelen yakıt ve zaman kayıpları giderilmektedir. 

Sınırlar birleştirildiği için kullanılabilir tarım alanları artmaktadır. 

Meralar ve hazine arazileri mümkün mertebe bir araya toplanarak daha rantabl kullanım 

sağlanmaktadır. 

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin Çiftçiye ve ekonomiye katkısı 

nedir? 

Bir vatandaşa ait toplam parsel sayısı azaldığından ve parsellerin şekli dikdörtgen veya kare 

olarak düzgün şekilli planlandığından dolayı hem tarlaya ulaşım daha kolay hem de tarla içi 

mekanizasyon daha etkin olmaktadır. Bu sebeple iş gücü, zaman ve yakıttan tasarruf 

sağlanmakta ve işletme giderleri azalmaktadır.  

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinde hangi kriterlere dikkat ediliyor? 

5403 ve 3083 sayılı Kanun hükümlerinde yer alan kriterler doğrultusunda çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu kriterlerden bazıları; 

Maliklerin istekleri dikkate alınarak arazisinin yoğun olduğu bölgede veya en büyük 

parselinin etrafında toplanarak arazi verilmeye çalışılmaktadır. 



 

Umumi yola (asfalt,şose) bitişik olan parseller yine imkanlar ölçüsünde aynı yerde verilmeye 

çalışılmaktadır. 

Toplulaştırma alanındaki işletme yapı ve tesisleri ile bağ, bahçe vb. sabit tesisler imkan 

ölçüsünde maliklerine verilmektedir. 

Her parsel yol ve sudan faydalanacak şekilde planlanır. Küçük işletmelere ait parseller, yol ve 

sudan faydalanabilmesi için gerektiğinde hisselendirilir. 

Parsel şeklinin zorunlu durumlar dışında dikdörtgen olmasına ve en/boy oranının 1/3, 1/7 

arasında bulunmasına dikkat edilir. 

Parsel yerleştirilmesinde hısım ve hasım ilişkilerine dikkat edilir. Hısımların parselleri 

yaklaştırılırken hasımların parselleri birbirinden istekleri doğrultusunda uzaklaştırılır. 

Arazi maliklerinden birden fazla ve komşu köylerde arazisi bulunanların arazileri ikamet 

ettikleri köyün sınırına yakın olacak şekilde planlanmaya çalışılır. 

Düşük dereceli ve çok engebeli taşlı arazi mümkün olduğu ölçüde eski sahiplerine bırakılır 

veya kendi aralarında toplulaştırılmaktadır. 

Verasete iştiraklerden aynı maliklere ait olan arazi bir işletme olarak değerlendirilmektedir. 

Toplulaştırma alanı ilanı ile birlikte mahalline gidilerek, alanda bulunan ve Bölge koşullarına 

göre sabit tesis sayılabilecek yapı, tesis ve diğerleri tutanakla belirlenir. Bu tutanakların 

düzenlenmesinde, hali hazır haritalar, uydu görüntüleri ve diğer bütün tanımlayıcı veriler 

kullanılabilir ve mahallinde askıya çıkarılır. İtiraz olmadığı müddetçe bukapsamda yer alan 

tesislerin bulunduğu parseller, planlamada öncelikle bulunduğu yerde bırakılmaya çalışılır. 

Getirilebilirse malikin diğer taşınmazları bu parsel etrafında toplanır. 

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin de uyuşmazlıklar nasıl 

çözülmektedir. 

Arazi toplulaştırma projesinde yapılan çalışma birincisi ideal parselasyon planı olmak üzere 3 

askı ve bilgilendirme askısı yapılmaktadır. 

Dilekçedeki belirtilen hususlar Yapı Denetim Mühendisleri ve projeyi yapan mühendisler ile 

birlikte değerlendirilmektedir. Zaman zaman dilekçede belirtilen hususların doğruluğu proje 

mühendisi ve kontrol mühendislerince yerinde kontrol edilmektedir. Her askı sonrasında 

yapılan parselasyon planı sayısal ortamda Bölge ve Genel Müdürlüğümüzde imza yetkisine 

sahip olan mühendislerin kontrolü sonrasında çıktı alınıp sırası ile Şube Müdürlüğümüz, 

Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzce onaylandıktan sonra askıya çıkarılmaktadır. 

Bu işlem 3 defa tekrarlanmaktadır. 3 askı sonrasında yapılan parselasyon planı bizzat arazide 

aplike edilerek varsa sahada yer teslimi esnasında görülen mağduriyetler giderilmeye 

çalışılmakta ve çiftçilerimize geçici yer teslim krokileri verilmektedir. Yer tesliminden sonra 

nihai hale getirilen proje Bilgilendirme askısı olarak 1 ay süre ile mahallinde çiftçilerimize 

ilan edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanan Tescile Esas Parselasyon 

planından sonra çiftçilerimiz itiraz ve taleplerini yargı yolu ile çözmektedir.  

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin de komisyonlar Kuruluyor mu? 

Arazi Derecelendirme komisyonu kurulmaktadır. 

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin de Kurulan Komisyonlara 

çiftçiler katılıyor mu? 



 

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin de Kurulan Komisyonlara 

katılan çiftçiler kimler tarafından belirleniyor? 

Çiftçilerimiz arazi derecelendirme komisyonunda komisyonda yer almaktadır. 

Arazi derecelendirme komisyonu; 

a) DSİ veya proje idaresince belirlenecek başkan dâhil biri toprak ve/veya tarımsal 

yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak üzere proje biriminden dört 

asıl bir yedek üye 

b) Köylerde köy muhtarı veya belirleyeceği bir asıl bir yedek üye, belediyelerde, 

belediye başkanının belirleyeceği konusunda uzman bir asıl bir yedek üye, il özel 

idarelerinde valinin, büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediye başkanının belirleyeceği 

konusunda uzman bir asıl bir yedek üye,  

c) Proje alanında arazisi bulunan maliklerin kendi aralarından seçecekleri iki asıl 

bir yedek üye olmak üzere yedi asıl üç yedek üyeden oluşur.  

Bölge Müdürlüğü muhtarlık, belediye, il özel idare veya büyükşehir belediyesi ile gerekli 

yazışmaları yaparak derecelendirme komisyonu için konusunda uzman bir asıl bir yedek üye 

talebinde bulunur.  

Proje alanında arazisi bulunan maliklerin kendi aralarından iki asıl bir yedek üye seçimi için 

Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarlığa veya belediye başkanlığına toplantının yapılacağı 

gün, saat ve yer bildirilir. Ayrıca alışılmış usullerle duyuru yapılarak herkesin görebileceği bir 

yerde de  ilana çıkılır. 

Arazi derecelendirme komisyon başkanlığı proje biriminde yer alan konusunda deneyimli 

Ziraat Mühendisi tarafından yürütülür. Toplantı, proje alanında arazisi bulunan arazi 

sahiplerinin salt çoğunluğunun (toplam malik sayısının yarısından bir fazlası) katılması ile 

yapılır. 

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı gün, saat ve yerde 

ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  

Seçim kapalı oy, açık tasnif usulüne göre yapılır. Oyların eşitliği halinde, en çok eşit oyu alan 

iki aday arasında kura çekimi yapılır. 

Sonuçlar bir tutanakla tespit edilir. Toplantı tutanağı derecelendirme komisyonu başkanı, 

muhtar ve en az bir aza ile belde de ise Belediye Başkanı ile en az bir belediye meclisi üyesi 

tarafından imzalanır. 

İlgili yerleşim birimi tarafından arazi derecelendirme komisyonuna üye bildirilmemesi 

halinde, yerleşim biriminin bağlı olduğu mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 

re’sen üye atanır. Toplulaştırma sınırları içerisine birden fazla köy/mahalle/belde giriyorsa, 

derecelendirme komisyonunun teşkili her yerleşim birimi için ayrı ayrı yapılır.  

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin de arazi büyüklüğü ve 

küçüklüğü neye göre belirleniyor? 

Arazi Toplulaştırma Projesinde parsel büyüklüğünü arazi maliklerinin projeyi sahiplenmesi, 

maliklerin hısım hasım ilişkileri, topoğrafya, parsellerin toprak puanları, sabit tesis durumu, 

malikin arazi varlığı vb birçok etken belirlemektedir. 



 

 İlimizde bu güne kadar kaç köyde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi 

yapılmıştır? 

Alaca ilçesine bağlı 3 mahalle ve 18 köy, Çorum Merkez ilçeye bağlı 1 belde ve 11 köy, 

Mecitözü ilçesine bağlı 8 köy, Bayat ilçesine bağlı 5 köy, İskilip ilçesine bağlı 3 köy, 

Uğurludağ ilçesine bağlı 4 köyde proje yürütülmektedir. 

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin de en çok karşılaşılan sorunlar 

nelerdir? 

Çiftçimizin geleneksel olarak sahip olduğu toprağa bağlılığından dolayı değişiklikleri 

kabullenmemeleri. 

Miras hukukuyla ilgili işlemlerin vatandaşlarımız tarafından zamanında yerine 

getirilmemesinden dolayı çözülmemiş mülkiyet sorunları. 

Proje alanında çiftçinin sabit tesis olarak kabul ettiği ancak projede karşılığı olmayan 

yapıların olması. (mezar, keson kuyu, kulübe) 

Çiftçilerin ben duygusunu ön planda tutarak baskı kurmaları ve ısrarlı haksız talepleri projeyi 

içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Proje malikten ziyade parsel özellikleri göz önünde 

bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

Kurumlar arasında yaşanan koordinasyon eksikliği.  

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi sulanabilir alanlarda yapılıyor mu? 

Proje sulanabilir alanlarda da yapılıyor. 

 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi uygulanan köylerde sulama projesi 

yapılmış mıdır? 

Alaca ilçesinde yapılan projede yer alan köylerde sulama projesi yapılmıştır Arazi 

toplalaştırma projesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Projenin uygulanmasında 

Ülkemize, İlimize, İlçelerimize, Beldelerimize ve Köylerimizin ekonomik katkısı çok fazla 

olup diğer yerlerden de devam etmesini temenni ederiz. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

  Süleyman ATEŞ                 Duran BIYIK                   Mehmet BEKTAŞ                      Özcan ÇETİN 

 Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                   Üye                                             Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/09/2020 tarih ve 108 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Ailelerin yükünü hafifletmek, aileye destek olmak için 

ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla “Şartlı eğitim” yardımı 

yapılmaktadır. 2003 yılından bu yana annelerin hesabına yatırılmaktadır. İlimiz, İlçelerimiz ve 

köylerimizde ilk ve ortaöğretimde eğitim öğrenim gören, şartlı eğitim desteğinden yararlanan 

kaç öğrenci vardır? Kız ve erkek olarak hangi kademelerde ne kadar yardım almaktadır? 

Yardım alabilmenin şartları nelerdir? Ailedeki her çocuğa yardım yapılıyor mu? Yardım 

yapılabilmesi için ailenin gelir düzeyi dikkate alınıyor mu? Gelir düzeyinde hangi kriterler 

uygulanıyor? Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan eğitim gören öğrencilere yapılan diğer 

yardımlar var mıdır? Nelerdir? Yararlanma şartları nelerdir? Bu yardımlar yılda kaç defa 

yapılmaktadır? Yardım miktarları her yıl değişmekte midir? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

MERKEZ İLÇE ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eş finansmanı ile Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce2003 yılından beri başarılı 

bir şekilde uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı Programı (ŞEY), 2017 yılında Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve UNICEF arasında 

işbirliği ile Ulusal ŞEY Programı Türkiye’de geçici/uluslararası koruma altında olan ve okul 

çağındaki mülteci çocukları içerecek şekilde genişletilmiştir. Program; Avrupa Birliği, Norveç 

ve ABD tarafından finanse edilmektedir. 

Ülkemiz genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile 

yürütülmekte olan program kapsamında; sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda 

bulunan ailelere, ilk ve orta öğrenim çağında olan çocuklarını okula göndermeleri şartıyla 

yardım yapılmakta olup ilköğretimde öğrenim gören erkek öğrencilere aylık 45 TL, kız 

öğrencilere aylık50TL; ortaöğretimde öğrenim gören erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız 

öğrencilere de aylık 75 TL tutarında ödeme yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler, eğitim-

öğretim dönemi boyunca 2 ayda bir toplu olarak öğrencilerin anneleri adına PTT üzerinden 

yapılmaktadır. Aynı hanede yardım yapılacak öğrenci sayısında herhangi bir kısıtlama 

bulunmamakta olup sosyal güvenceden yoksun, fakir ve muhtaç durumda olan hanelerde, ilk 

ve ortaöğretime devam eden tüm öğrenciler Şartlı Eğitim Yardımından faydalanabilmektedir. 

Bilindiği üzere; Ülkemiz genelinde her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı kurulu bulunmakta olup her vakıf kendi merkez ilçesi dahilinde gelen yardım taleplerini 

değerlendirebilmektedir. Bu doğrultuda, ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet 

eden fakir ve muhtaç durumda bulunan 3.287 hanedeki (2.092 hane Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı, 1.195 hane sığınmacı) toplam 5.976 (3.285’iTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 

2.691’i sığınmacı) öğrenci halihazırda Şartlı Eğitim Yardımından faydalanmaktadır. 

Vakfımızın yönetim ve karar organı olan Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülmesi 

halinde; her yıl eğitim-öğretim dönemi başında, fakir ve muhtaç durumda olan hanelerdeki 

ilk, orta ve yükseköğretimde (örgün) öğrenim gören öğrencilere, Vakfımızın mali imkanları 

doğrultusunda ve yine Vakfımız Mütevelli Heyetince belirlenen tutarlarda, periyodik 

olmayan, talep değerlendirmesi üzerine ve Vakfımızın imkanları elverdiğince eğitim yardımı 

yapılabilmektedir. 

2020 yılı Eylül ayı itibariyle yardım miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 



 

 KIZ ERKEK 

İLKOKUL 50 TL 45 TL 

ORTAOKUL 50 TL 45 TL 

LİSE 75 TL 55 TL 

 

    ALACA İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Alaca İlçesi SYDV sorumluluk bölgesinde 299 kız öğrenci ve 316 erkek öğrenci 

olmak üzere Toplam 615 öğrenci yararlanmaktadır. 

  

   BAYAT İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Bayat İlçesi SYDV sorumluluk bölgesinde 135 kız öğrenci ve 144 erkek öğrenci 

olmak üzere Toplam 279 öğrenci yararlanmaktadır. 

  

      BOĞAZKALE İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

 Boğazkale İlçesi SYDV sorumluluk bölgesinde 72 kız öğrenci ve 58 erkek öğrenci 

olmak üzere Toplam 130 öğrenci yararlanmaktadır. 

 

      KARGI  İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

 Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında yapılan yardımlar, fayda sahibi kişilerin 

önceden belirlenmiş birtakım şartları yerine getirmeleri ile sağlanan düzenli ve nakdi yardım 

programıdır. ŞEY kapsamında, diğer yardımlardan farklı olarak, şartlılık ilkesi ile yoksul 

kişilerin temel eğitim hizmetine katılmaları sağlanarak kronik yoksulluk ile daha etkin bir 

şekilde mücadele etmek amaçlanmaktadır. 

  

 İlçemizde 2020 yılı Eylül ayı itibariyle verilen ŞEY alan öğrenci sayısını gösteren 

tablo aşağıdadır. 

 KIZ ERKEK 

İLKOKUL 16 6 

ORTAOKUL 8 20 

LİSE 14 14 

 

Ayrıca her düzeyde bulunan öğrenci ailelerinin yapmış olduğu diğer eğitim yardım 

talepleri 3294 sayılı kanun kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmektedir. 

 

MECİTÖZÜ  İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

     Mecitözü İlçesi SYDV sorumluluk bölgesinde 141 kız öğrenci ve 136 erkek öğrenci olmak 

üzere Toplam 276 öğrenci yararlanmaktadır. 

 

İlçemizde 2020 yılı Eylül ayı itibariyle verilen ŞEY alan öğrenci sayısını gösteren 

tablo aşağıdadır. 

 KIZ ERKEK 

İLKOKUL VE ORTAOKUL 141 136 

 

OĞUZLAR İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

      Oğuzlar İlçesi SYDV sorumluluk bölgesinde Toplam 82 öğrenci yararlanmaktadır. 

 

 

 

  SUNGURLU İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

      Sungurlu İlçesi SYDV sorumluluk bölgesinde 418 kız öğrenci ve 411 erkek öğrenci 

olmak üzere Toplam 829 öğrenci yararlanmaktadır. 

İlçemizde 2020 yılı Eylül ayı itibariyle verilen ŞEY alan öğrenci sayısını gösteren 

tablo aşağıdadır. 



 

 KIZ ERKEK 

İLKOKUL VE ORTAOKUL 356 367 

LİSE 62 44 

 

UĞURLUDAĞ İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

 Uğurludağ  İlçesi SYDV merkez ve köylerinde şartlı eğitim yardımı 152 haneye 

yapılmaktadır.  

 KIZ ERKEK 

İLKOKUL 40  47  

ORTAOKUL 15  30  

LİSE 10 10 

 

OSMANCIK İLÇESİ ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

 Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında yapılan yardımlar, fayda sahibi kişilerin 

önceden belirlenmiş birtakım şartları yerine getirmeleri ile sağlanan düzenli ve nakdi yardım 

programıdır. ŞEY kapsamında, diğer yardımlardan farklı olarak, şartlılık ilkesi ile yoksul 

kişilerin temel eğitim hizmetine katılmaları sağlanarak kronik yoksulluk ile daha etkin bir 

şekilde mücadele etmek amaçlanmaktadır. 

İlçemizde 2020 yılı Eylül ayı itibariyle verilen ŞEY alan öğrenci sayısını gösteren 

tablo aşağıdadır. 

 KIZ ERKEK 

İLKOKUL 68 59 

ORTAOKUL 91 93 

LİSE 65 54 

 

Ayrıca her düzeyde bulunan öğrenci ailelerinin yapmış olduğu diğer eğitim yardım 

talepleri 3294 sayılı kanun kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmektedir. 

 Laçin İlçesi, İskilip İlçesi, Ortaköy İlçesi ve Dodurga İlçesi resmi yazı yazılmasına 

rağmen cevap alınamamıştır. 

        İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Abdurrahman KARAGÖZ      Ahmet DEVREZ             Mehmet TURHAN  

           Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.           Üye     

 

 

       Sadettin AKGÜL                    Selim DÖLCÜ  

                         Üye                                         Üye  

 


