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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/10/2021 tarih ve 165 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen, Tarımla uğraşan 

çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmak için, İlimize verilen tarımsal destekleme çeşitleri nelerdir? 2015-2021 Yılları arasında İlimize verilen 

tarımsal destekleme miktarı ne kadardır? Verilen tarımsal desteklemeler ile hangi sektöre ne gibi yatırımlar yapılmış mıdır? Yapılan yatırımlarda 

kıstaslar nelerdir? Yatırımların yapılmasında karşılaşan zorluklar nelerdir? 2021 yılında hangi destekler ve yatırımlar yapılacaktır? İdari destekler 

devam edecek midir? Yatırımlar daha etkin ve yaygın olarak İlimize gelmesi kurumsal tedbir ve araştırmalar var mıdır? Konu ile ilgili Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl  Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 

YILLARA GÖRE DESTEKLEME TUTARLARI 

DESTEK TÜRÜ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Anaç Sığır Desteklemesi  7.646.530 0 0 0 0 0  

Buzağı Desteklemesi  1.266.335 21.395.900 39.506.323 44.384.081 33.931.372 21.295.570  

Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi  2.457.862 2.558.700 2.476.000 2.772.525 2.914.475 3.509.905  

Halk Elinde Koyun Islah Desteklemesi  380.335 435.800 729.150 858.220 660.580 577.280  

Elit Sürü Desteklemesi 73.150 78.610 96.190 102.970 95.030 107.240  

Kıl Keçisi Islah Projesi 184.595 191.400 336.240 365.000 360.840 324.360  

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteklemesi 10.000 55.000 30.000 80.000 230.000 215.000  

Tiftik Üretimi Desteklemesi 8.008 7.128 0 3.630 1.672 0  

K.Baş Erkek Materyal Desteklemesi 16.600 4.800 0 0 0 0  

Koy. Keçi Verimliliği Artırma Proje Desteği ( koç dağıtımı) 76.339 158.000 74.250 72.000 0 136.080  

Anaç Manda-Malak Desteklemesi  36.900 0 74.750 610.050 627.700 560.250  

Halk Elinde Manda Islah Desteklemesi 795.560 961.900 856.050 846.400 846.300 884.700  

Çiğ Süt Desteklemesi  2.698.087 2.618.751 1.869.797 5.596.747 7.813.940 11.648.065  

Besi Sığırı Desteklemesi 942.000 296.800 0 810.500 671.000 664.500  

Arıcılık Desteklemesi                       ( Kovan+Damızlık ana arı) 283.270 320.310 317.280 323.975 390.585 376.630  

Su Ürünleri Üretim Desteklemesi 2.502 3.273 2.471 5.499 5.124 4.722  

Malak Desteklemesi (HAYGEM) 0 194.600 198.100 0 0 0  
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Hayvan Hastalıkları Tazminat Ödemeleri 0 1.135.398 55.564.484 31.563.920 18.677.518 31.403.314 5.301.698 

 Hastalıktan Ari İşletme Desteği (ari ve onaylı süt) 59.625 43.000 217.000 808.425 861.125 3.251.150 0 

Atık desteği 0 0 28.800 24.200 10.000 21.000 5.000 

Düve alım desteklemesi 0 0 50.000 39.000 90.000 28.000 98.400 

Yem desteği 0 0 0 0 0 1.109.680  

Küpeleme desteği 0 0 0 0 0 19.921  

TOPLAM 
16.937.698,

00 
30.459.370 102.426.885 89.267.142 68.187.261 76.137.367 5.405.098 

**2020 yılı destekleme ödeme işlemleri devam ediyor. (ÇİĞ SÜT) 
** 2020 yılı desteklemeleri Destekleme tebliğin Kasım 2020 tarihinde yayınlanması ile ödemeler 2020 yılına ait ödemeler 2020 yılı son iki ay 

ve 2021 yılı içerisinde yapılmıştır. 
***2021 yılı desteklemeleri Destekleme tebliği yayınlanmasına müteakip ödemeler yapılacaktır. 

 
Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında İlimizde Gerçekleştirilen Ekonomik Yatırımlar 

Sıra No  Etap Proje Sahibi Konusu İlçe 
Proje Toplam 

Tutarı (TL) 

Ödenen Hibe 

Tutarı (TL) 
Durumu 

1 1. ETAP  ÇETBAK  
Bakliyat Depolama ve Paketleme  

Tes. 
Sungurlu  340.532 170.266 Tamamlandı 

2 2. ETAP  Özuslu Tavukçuluk A.Ş.  Tavuk Kesimhane Yapımı  Merkez  350.000 175.000 Tamamlandı 

3 2. ETAP  Benli Yem  Çelik Silo Tesisi  Merkez  123.322 61.662 Tamamlandı 

4 2. ETAP  Besidağ Tavukçuluk A.Ş.  Süt Sağım Ünitesi  Merkez  326.724 163.362 Tamamlandı 

5 3. ETAP  Baktat Gıda   Optik Ayrıcı Sorteks Alımı  Sungurlu  350.000 175.000 Tamamlandı 

6 4. ETAP  Özmemişoğuları Tarım Ticaret  Çeltik İşleme Tesisi  Bayat  499.912 249.500 Tamamlandı 

7 4. ETAP  Özuslu Tavukçuluk Ticaret  Soğuk Hava Dep. Merkez  525.983 246.975 Tamamlandı 

8 4. ETAP  Unay Gıda Nak. San. Tic.  Çelik Silo Tesisi  Alaca  497.350 245.513 Tamamlandı 

9 4. ETAP  Ünal Yem San.ve Tic. Ltd. Şti.  PeletYem Tesisi  Merkez  497.313 244.489 Tamamlandı 

10 4. ETAP  Hatap Gıda San.Tic.Ltd.Şti  Un Fabrikası Teknoloji Yen. Merkez  399.622 196.120 Tamamlandı 

11 4. ETAP  Çağdaş Gübre San.Tic.Ltd.Şti.  
Tohum Eleme ve Teknoloji 

Yenileme  
Alaca  331.094 163.872 Tamamlandı 

12 4. ETAP  Kalaycıoğlu Gıda Paz. San Tic.Ltd.Şti. Turşu Fabrikası Kapasite Artırımı  Merkez  265.966 132.434 Tamamlandı 

13 4. ETAP  Çorum Hitit Un Gıda San. Tic.Ltd.Şti. Çelik Silo Tesisi  Merkez  390.934 193.340 Tamamlandı 

14 4. ETAP  Güç Gıda San. Tic.Ltd.Şti. Pelet Yem Tesisi  Merkez  375.000 185.800 Tamamlandı 

15 4. ETAP  S.S.Oğuzlar T.K.K.  Ceviz Paketl. Tes. Oğuzlar  300.000 101.098 Tamamlandı 

16 4. ETAP  Gülşen Gıda San ve Tic. A.Ş.  Kuruyemiş İşl. Tes. Merkez  144.422 71.525 Tamamlandı 

17 4. ETAP  Güven Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.  Granüllü Yem Üretimi  Merkez  329.140 108.150 Tamamlandı 

18 5. ETAP  2205 Sayılı Alaca Tarım Kredi Koop Çelik Silo Tesisi  Alaca  498.948 249.100 Tamamlandı 

19 5. ETAP  DOST GIDA San. ve Tic. A.Ş.  Teknoloji Yen. Ve Kapasite Artırımı  Merkez  498.195 248.323 Tamamlandı 

20 5. ETAP  
ÇETBAK TARIM Ür. Gıda Gübre Nak. 

San. ve Tic. Ltd. Şti.  

Aşurelik Keşkeklik Buğday İşleme  

Paketleme Tesisi 
Sungurlu  409.000 111.700 Tamamlandı 

21 5. ETAP  SEZER PETROL Ürün. Tic. Ltd. Şti.   Kapasite Art. ve Teknoloji Yen. Prj. İskilip  397.000 196.000 Tamamlandı 

22 5. ETAP  ONUR TAVUKÇULUK Tic. Ve San. Ltd. Yem Tesisi  Merkez  600.000 247.766 Tamamlandı 
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Şti.  

23 5. ETAP  
GANİK ŞEKERLEME Gıda San. ve Tic. 

Ltd. Şti.  

Kuşburnu İşleme Tesisi Kapasite 

Artırımı  Projesi  
İskilip  426.750 178.843 Tamamlandı 

24 5. ETAP  EMİROĞLU GIDA Tic. Ve San. Ltd. Şti.  Çelik Silo Yapımı  Merkez  488.226 242.400 Tamamlandı 

25 5. ETAP  
EJDER BLOK TUĞLA Un İrmik ve Gıda 

San. ve Tic. A.Ş.  
Un Fabrikası Tekn. Yenileme Projesi  Merkez  500.000 221.790 Tamamlandı 

26 6.ETAP  

ÖzmemişoğullarıTarım Ürün. Otom. 

Hayv. Tem. Gıda Nak. İnş. Taah. San. Ve 

Tic. Ltd. Şti.  

   Bayat  252.000 125.750 Tamamlandı 

27 6.ETAP  
UyanıkerlerTar. Gıda Nakl. Gübre Teks. 

Çorap San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
   Sungurlu  655.000 297.721 Tamamlandı 

28 6.ETAP  

İskilip Yumurta Üret. Paz. Hayv. Ve Yan 

Ür. Gıda Güb. Yem İç Dış Tic. Ve San. 

A.Ş.  

   İskilip  599.700 299.760 

Mahkeme süreci ile iflas 

ettikleri için geri 

alınmıştır. Hibe ödemesi 

29 6.ETAP  
Güneş Kuyumculuk Gıda Tavuk Üret. Paz. 

Tic. Ltd. Şti.  
   İskilip  726.709 298.061 

Mahkeme süreci ile iflas 

ettikleri için geri 

alınmıştır. Hibe ödemesi 

30 6.ETAP  
Atagün Meşrubat ve Gıda Maddeleri San. 

Ve Tic. Ltd. Şti.  
   Osmancık  250.000 124.500   

31 6.ETAP  Kale Otomotiv Tic. Koll. Şti.     İskilip  599.500 264.513   

32 6.ETAP  Güven Yem San. Ve Tic. Ltd. Şti.     Merkez  745.300 295.500   

33 6.ETAP  Serttaşlar Gıda Tic. Ltd. Şti.     Merkez  615.118 292.000   

34 7.ETAP  Saray Petrol Turizm Gıda San.Tic.Ltd.Şti  Un üretim Tesisi Tekn. Yen. Projesi Merkez  234.920 116.975   

35 7.ETAP  
Çopuroğlu Un Tarım Ürünleri 

San.Tic.Ltd.Şti  

Un Kapasite Art.Ve Teknoloji 

Yenileme 
Alaca  690.000 290.000   

36 7.ETAP  Ünal Yem San. Ve Tic.Ltd.şti Hammadde Dep. Kapasitesi Artırımı Merkez  589.500 293.750   

37 7.ETAP  Unay Gıda Nakliye San. Ve Tic.Ltd.Şti Un üretim Tesisi Tekn. Yen. Projesi Alaca  600.000 293.250   

38 7.ETAP  
Köytaş Et Mam. 

Gıda.Hay.ÜrünleriSan.Tic.Ltd.Şti  
Et Mamülleri Üretim Tesisi Sungurlu  600.000 298.418 

Hibe ödemesinin Geri 

ödemesi yapılmıştır. 

39 8.ETAP Onur Tavukçuluk Ticaret Ve San.Ltd.Şti.  
Onur Tavukçuluk Kapasite Artırımı 

Projesi 
Merkez 942.497 387.035  İzleme Sürecinde 

40 8.ETAP 
Altat Gübre Nak.Tarım Ürünleri Gıda 

San.Tic.Ltd.Şti.  
Altat 3000 Ton Kapasiteli Silo Tesisi Alaca 669.796 322.387  İzleme Sürecinde 

41 8.ETAP Fen Yem Vegıda San.Ve Tic.A.Ş.  Fen Yem Verimliliğini Artırıyor Alaca 354.517 174.500  İzleme Sürecinde 

42 8.ETAP Dost Gıda Ve Sanayia.Ş.  
Ürün Depolanması ve Paketlenmesi 

Projesı 
Merkez 482.500 230.934  İzleme Sürecinde 

43 8.ETAP Hatap Değirmenleri Gıda San Ve Tic A.Ş  
Kapasite Artışı Ve Teknoloji 

Yenileme Projesi 
Merkez 658.350 325.015  İzleme Sürecinde 

44 8.ETAP Sezer Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. 
Makina Inovasyonu Ve Kapasite 

Artışı Projesi  
İskilip 430.000 212.500  İzleme Sürecinde 

45 8.ETAP Ünal Yem Sanve Tic Ltd.Şti Çelik Silo Tesisi Yatırım Projesi Merkez 960.124 392.068  İzleme Sürecinde 

46 9.ETAP Emiroğlu Gıda Tic.San.Ltd.Şti. Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket. Merkez 665.000 332.000  İzleme Sürecinde 

47 9.ETAP İsmet Tavukçuluk Tic ve San.Ltd. Şti. Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket. Merkez 202.300 99.750  İzleme Sürecinde 

48 9.ETAP Baktat Gıda San.Ve Dış Tıc.AŞ. Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket. Sungurlu 1.030.376 386.290  İzleme Sürecinde 

49 9.ETAP 
Azimliler 

Gıd.Tar.Ürn.Mob.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket. Osmancık 1.000.000 497.500  İzleme Sürecinde 
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50 9.ETAP 
Çelikler Çeltik Tarım Ürünleri Paz.San.Ve 

Tic.Ltd.Şti 
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket. Kargı 775.000 353.250  İzleme Sürecinde 

51 10.ETAP 
Kanıtemiz Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

Çelik Silo (Tarımsal Ürünlerin  

Depolaması) 
Osmancık 1.000.000 474.558  İzleme Sürecinde 

52 10.ETAP Erenler Un İrmik Sanve Tic.Ltd.Şti. Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket. İskilip 335.860 144.600  İzleme Sürecinde 

53 11.ETAP Abdurrahman Çetinkaya Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Alaca 92.568 46.284  İzleme Sürecinde 

54 11.ETAP 
Çopuroğlu Un Tarim Ürünleri Nak. Tic.Ve 

San. Ltd. Şti. 
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Alaca 1.118.370 559.185  İzleme Sürecinde 

55 11.ETAP 
Altat Gübre Nak.Tarim Ürünleri Gida 

San.Tic.Ltd.Şti. 
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Alaca 1.902.118 924.820  İzleme Sürecinde 

56 11.ETAP Sezer Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket İskilip 1.020.000 510.000  İzleme Sürecinde 

57 11.ETAP Muzaffer Aşar  Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Kargı 432.000 216.000  İzleme Sürecinde 

58 11.ETAP 
Çelikler Çeltik Tarim Ürünleri Paz.San.Ve 

Tic.Ltd.Şt 
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Kargı 550.000 275.000  İzleme Sürecinde 

59 11.ETAP Ünal Yem Sanve Tic Ltd.Şti  Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 1.498.000 699.623  İzleme Sürecinde 

60 11.ETAP 
Ganik Şekerleme Gidasanayi Ve Ticaret 

Ltd.Şti. 
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket İskilip 1.300.215 624.707  İzleme Sürecinde 

61 11.ETAP Dost Gıda Ve Sanayia.Ş.  Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 1.495.440 702.648  İzleme Sürecinde 

62 11.ETAP Saray Petrol Turizmgıda San.Tic.Ltdşti.  Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 620.940 270.448  İzleme Sürecinde 

63 11.ETAP 
Boyraz Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret 

Ltd.Şti  
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 561.292 243.374  İzleme Sürecinde 

64 11.ETAP 
Kalaycıoğlu Gıda Pazarlama San. ve 

Tic.A.Ş.  
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 1.052.600 521.215  İzleme Sürecinde 

65 11.ETAP 
Saray İnşaat Mak.Malzeme Gıda Tarım 

San.Ve Tic.A.Ş.  
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 1.499.702 739.623  İzleme Sürecinde 

66 11.ETAP 
Aksular Girişim Ticaret ve Sanayi Anonim 

Şirketi  
Bitkisel Ürün İşlm ve  Paket Merkez 1.500.000 676.364  İzleme Sürecinde 

67 11.ETAP Mustafa Çığırkan Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 118.000 44.000  İzleme Sürecinde 

68 11.ETAP Ahmet Karakaya Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 46.200 21.500  İzleme Sürecinde 

69 12.ETAP Mehmet Şeker Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 51.000 18.250  İzleme Sürecinde 

70 12.ETAP Hüseyin Karabıyık Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 52.000 26.000  İzleme Sürecinde 

71 12.ETAP Yüksel Ertürk Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 125.000 61.300  İzleme Sürecinde 

72 12.ETAP Ali Bardakcı Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 103.000 51.000  İzleme Sürecinde 

73 12.ETAP Müslüm Taş Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 143.000 60.000  İzleme Sürecinde 

74 12.ETAP Osman Saylan Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 65.000 32.000  İzleme Sürecinde 

75 12.ETAP Haydar Çoksezgin Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 500.000 249.750  İzleme Sürecinde 

76 12.ETAP Ahmet Kaval Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 60.000 27.300  İzleme Sürecinde 

77 12.ETAP Yılmaz Kaya Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 225.000 112.000  İzleme Sürecinde 

78 12.ETAP İsmail Uysal Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 65.000 32.000  İzleme Sürecinde 

79 12.ETAP 
Uyanıker Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi  
Çelik Silo Merkez 2.050.251 970.270  İzleme Sürecinde 

80 12.ETAP Veli Karabudak Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 115.976 57.987  İzleme Sürecinde 

81 12.ETAP Mehmet TAŞDELEN Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 36.400 6.100  İzleme Sürecinde 

82 12.ETAP Cumhur AYKUT Çiftlik Faal. Geliştirilmesi Merkez 90.000 44.500  İzleme Sürecinde 

Toplam 45.018.572 21.025.861   
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            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

Mehmet TURHAN                      İsmail KEŞLİKTEPE                   Erdoğan KÖROĞLU 

Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

 

Sadettin AKGÜL                                     Selim DÖLCÜ 

Üye                                                        Üye 
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Yıllar İtibarıyla Ekonomik Yatırımlar 

Yıllar Onay 

Alan 

Proje 

Uygulanan 

Proje           

Sayısı 

Proje Tutarı 

(TL) 

Hibe Tutarı 

(TL) 

9.Etap-2015-2016 6 5 3.672.676 1.668.790 
10.Etap-2015-2016 3 2 1.335.860 619.158 

11.Etap-2016-2017 23 16 14.807.445 7.074.791 

12.Etap-2017-2018-2019 20 14 3.681.627 1.748.457 

     

 

 

 

Yıllar İtibarıyla Sulama Projesi Desteklemesi 

Yıllar 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 

TL 

Hibe Tutarı 

TL 

11.Etap-2015 7 180.637 90.319 

12.Etap-2016 4 73.690 36.845 

13. Etap-2017 5 76.105 38.052 

14.Etap-2018 15 154.138 77.069 

15.Etap-2019 40 1.002.632 501.316 

    

 

 

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında 

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 

S. 

No 
Proje Konusu 

Ön 

Mür. 

Sayısı 

Mür. 

Sayısı 

Onaylanan 

Proje 

Sayısı 

Uygulanan Proje 

Sayısı 

Toplam 

Hibe 

Tutarı TL 

1 Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi Programı 2016 

6.304 5.222 211 211 6.330.000 

2 Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi Programı 2017 

2.840 2.014 228 228 6.840.000 

3 Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi Programı 2018 

 1.766 236 236 7.080.000 
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Yıllar İtibariyle Ödenen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Tablosu 

Yılı 
Danışman Sayısı 

Hizmet Verilen Çiftçi Sayısı 
Serbest Örgütlü 

2015 2 8 569 

2016 - 3 180 

2017 - 3 180 

2018 - 2 120 

 
 

ÇMVA (Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı) Sistemi Çalışmaları 
Yılı ÇMVA Sistemine Kayıtlı Çiftçi 

Sayısı 

Çiftçi Başı Destek Miktarı  

TL 

2015 92 425 

2016 92 475 

2017 92 500 

2018 83  

 

2018 Genel Bütçe Yatırım Projeleri 
Sıra 

No 

Projenin Adı Toplam 

Proje 

Tutarı 

Gönderilen 

Ödenek 

Tutarı 

Yapılan 

Nakdi 

Harcama 

1 Arazi Toplulaştırma Ve Tigh Prj. 137,500 34,176 34,176 

2 Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. 165,000 151,270 133,696 

3 Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Prj. 84,000 127,456 78,730 

4 Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (Çatak) 13,000 13,085 13,083 

5 Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi 313 466 455 

6 Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Prj. 73,000 77,438 67,819 

7 Hayvancılığı Geliştirme Prj. 142,000 260,696 249,069 

8 Itri Ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin 

Gel.Prj. 
23,000 23,636 20,875 

9 Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Prj. 33,000 32,996 6,912 

10 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Prj. 3,000 5,550 5,409 

11 Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj. 2,000 1,992 1,218 

12 Mera Hizmetleri 160,000 290,459 289,635 

13 Merkez Ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj. 34,000 982,815 895,470 

14 Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Ve Kontrolü Prj. 44,000 44,876 34,992 

15 Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Prj. 1,000 1,675 677 

16 Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü 

Prj. 
5,000 7,090 6,450 

17 Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistemi Prj. 30,000 30,000 0 

18 Tarımsal Yayım Hizmetleri Prj. 32,000 37,879 33,079 

19 Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Prj. 32,000 30,954 30,755 

20 Arazi Kullanım Planlamasi Projesi 4,447 4,447 4,443 

21 Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Prj. 2,297 2,297 2,297 

22  Tarımsal Bilgi Altyapısı Ve Bulut Bilişim Sist. Kurul. Prj. 929 929 928 

23  Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 1,445 1,427 1,427 

24  Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Prj. 603 603 602 

25 Gıda Ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi Prj. 
7,500 7,500 0 

Toplam 1.451.921 1,031,034 2,171,712 
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Uzun Yıllar Bitkisel Üretim Desteklemeleri 

 
 
 Desteklemenin Adı 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

ÇATAK Desteklemesi  958.056 1.228.283 1.526.006 1.294.093 830.588 101.391  

Dane Mısır Desteklemesi 11.773 2.916 360  2.964 
47.967.019  

Hububat-Baklagil Desteklemesi  20.816.738 24.001.321 22.567.485 30.442.759 54.520.246 

Kuraklık Afet Desteklemesi         5.000.000   

Mazot-Gübre-Toprak Analizi si 29.250.996 28.875.493 45.299.660 55.133.591 70.744.419 89.011.197  

Organik Bitkisel Ürün Desteklemesi 5.010 23.366 124.192 22.281 5.901 6.976  

Sertifikalı Fidan Kullan. Desteklemesi  50.314 100.737 29.810 25.025 37.506 164.032  

Sertifikalı Tohum Kullanım Destek. 2.310.239 3.024.366 3.479.880 3.654.296 4.007.342 5.520.456  

Sertifikalı Tohum Üretim Destek. 734.317 860.140 1.454.849 2.423.232 2.605.484 3.343.793  

Yağlı Tohumlar Desteklemesi  11.179.835 20.123.346 21.243.739 18.375.921 26.790.470 25.322.643  

Yem Bitkileri Desteklemesi  2.016.668 2.252.155 2.249.108 5.590.752 5.218.969 5.035.571  

İyi Tarım Uygulamaları Desteği  15.829 80.801 94.144 16.334 36.548  

Küçük Aile İşletmesi Desteği  21.783 17.722 22.400 66.435 17.131  

Katı Organik Organomineral Gübre      191.346 914.280  

YIL TOPLAMI 67.333.946 80.529.735 98.073.612 117.078.494 170.038.004 177.441.037  

 
*2021 Üretim Yılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmadığı için 2021 Üretim yılına ilşkin Bitkisel Üretim Destekleme 

ödemesi yapılmamıştır. 
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Hayvancılık Desteklemeleri 

 

Desteklemenin Adı 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Arıcılık Desteklemesi  283.270 320.310 317.280 323.975 390.585 376.630 

Besi Sığırı Desteklemesi  942.000 296.800 0 810.500 671.000 664.500 

Buzağı Desteklemesi  1.266.335 21.395.900 39.506.323 44.384.081 33.931.372 21.295.570 

Düve Alım Desteği     50.000 39.000 90.000 28.000 

Çiğ Süt Desteklemesi  2.698.087 2.618.751 1.869.797 5.596.747 7.813.940 11.648.065 

Elit Sürü Desteklemesi 73.150 78.610 96.190 102.970 95.030 107.420 

Halk Elinde Koyun Islah Desteklemesi  380.335 435.800 729.150 858.220 660.580 577.280 

Halk Elinde Manda Islah Desteklemesi 795.560 961.900 856.050 846.400 846.300 884.700 

Hastalıktan Ari İşletme Desteği 59.625 43.000 217.000 808.425 861.125 3.251.150 

Hayvan Hastalıkları Tazminat ödemeleri 3.516.903 1.135.398 55.564.484 31.563.920 18.677.518 31.403.314 

Atık Desteği     28.800 24.200 10.000 21.000 

K.Baş Erkek Materyal Desteklemesi 16.600 4.800         

Kıl Keçisi Islah Projesi 184.595 191.400 336.240 365.000 360.840 324.360 

Koyun Keçi Verimliliği Artırma Projesi 76.339 158.000 74.250 72.000 0 136.080 

Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi  2.457.862 2.558.700 2.476.000 2.772.525 2.914.475 3.509.905 

Manda Desteklemesi  36.900 272.850 74.750 610.050 627.700 560.250 

Organik Arıcılık Desteklemesi 975 2.190 1.000 1.300 0 0 

Su Ürünleri Üretim Desteklemesi 2502 3.273 2.471 5.499 5.124 4.722 

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteklemesi 10.000 55.000 30.000 80.000 230.000 215.000 

Tiftik Üretimi Desteklemesi 8.008 7.128 0 3.630 1.672 0 

Anaç Sığır Desteklemesi  7.646.530           

Brucella Aşılama Desteklemesi              

Sun’i Tohumlama Desteklemesi              

Yem desteklemesi           1.109.680 

YIL TOPLAMI 20.455.576 30.539.810 102.229.785 89.268.442 68.187.261 76.117.626 

 

                     Uzun Yıllar Diğer Tarımsal Desteklemeler 
Desteklemenin Adı 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ÇMVA Desteklemesi 39.100 39.100 43.700 42.000   

Genç Çiftçi Desteği   6.330.000 6.840.000 7.080.000   

KKDYP Makine Ekipman           

KKDYP Sulama 92.772 36.845 39.877    

KKYDP Ekonomik Yatırımlar  2.108.383 619.158 699.623    

Küçük Aile İşletmeciliği   21.783 17.722 22.400   

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi  227.600 90.000 70.000  190.000   

YIL TOPLAMI 2.581.655 7.679.458 7.593.200    
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 160 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz, Merkez İlçe, Aşağısaraylı köyü, 121 ada, 14, 15 ve 16 parsel nolu taşınmazlar 

üzerinde Konut Alanı yapımına ait plan müellifince hazırlanan imar planı ve eklerine ilişkin, 1/5000 

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

sayılı İmar Kanunu 8’inci ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi 

gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremize sunulan plan teklifi ve dosyasında yapılan 

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

121 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerin çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan veya yaz aylarında 

köye gelen vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut Alanı" olarak planlandığı 

görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 121 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellere ilişkin 25.06.2021 tarih 

ve 7539 sayılı yazı ile, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık 

Müdürlüğünden, TEİAŞ, YEDAŞ’dan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden, DSİ.54 Şube 

Müdürlüğü’nün uygun görüşleri alınmıştır. İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 

13.09.2021 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir. 

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

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

yoldan 5m, diğer cephelerden 3 m. olarak belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları konut alanları için 

Ayrık Nizam 2 Kat (6,50m) , TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) :0,40, KAKS ( Kat Alanı Kat Sayısı): 

0,80 olarak belirlenmiş olup, en az parsel büyüklüğü 400 m2 olarak planlanmıştır.  

 Planlamaya konu parselin yaklaşık 5.280,00m²’lik kısmı konut alanı, 240,00 m²’lik kısmı ise 

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

tasarlanmıştır. Alanda ortalama 400 metrekareden yaklaşık 12 adet parsel oluşturulması 

düşünüldüğünde ve hane sayısı 2 kişi olduğu  (Aşağısaraylı köyü 2021 yılı nüfusu 120 kişi, hane 

sayısı 60 ise hanedeki ortalama kişi sayısı 2.00 kişi/hane)  varsayılırsa planlama alanında toplamda 

24 kişilik nüfus ilavesi olacaktır. İlave 24 kişilik nüfus için yaklaşık 240 m²(kişi başı 10 metrekare) 

park alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Park alanı için ayrılan alan büyüklüğünün bunu sağladığı 

görülmüştür. Bunun haricinde İbadet alanı ve eğitim alanı ihtiyacı ise köyde halihazırda bulunan 

cami ve ilkokul alanından temin edilecektir. 

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

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

imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara bağlama yetkisi İl 

Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz konusu imar plan teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

    Süleyman ATEŞ                Kemal ÖZÖNAL               Osman GÜNAY  

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 
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   Hacı BOLAT             Ünal NALÇACI            Engin DEMİR           Yavuz AYKAÇ 

            Üye                            Üye                           Üye                           Üye   

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 171 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz Alaca ilçesine Bağlı Mahmudiye Köyünde gece geç saatlerde Hüseyin Aguş’a 

ait ahırda sebebi belli olmayan çıkan yangında bir ev ve 100 başlıklı ahır samanlık depo yemlik 

ardiyeler büyük zarar görmüştür? Yangında 2 traktör Tarım aletleri yem makineleri ile yaklaşık 60 

ton hububat, 50 ton saman  35 ton yem 3 Ton Nohut 1 Ton Mercimek yanmıştır? Kısa sürede evi 

saran ve bitişiğindeki ahır, depo ve iki traktöre sıçrayan yangına, Alaca ve Sungurlu ilçe itfaiye 

ekiplerinin yanı sıra Çorum Belediyesi ekipleri de yangının söndürülme si ve kontrol altına alınması 

için sabaha kadar müdahale etmişlerdir? Yangında ahırdaki 100 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ev, ahır 

ve iki traktör kullanılamaz hale gelmiştir? Çiftçilikle ve hayvancılıkla Uğraşan Hüseyin Ağuş’a ait 

yangından zarar gören taşınır ve taşınmazların genel olarak zarar tespitinin yapılmasına, Ayrıca 

Yangından zarar gören Hüseyin Aguş’a maddi ve manevi olarak ne tür yardım ve desteklerin 

nerelerden ve nasıl yapılacağının araştırılıp ilgili kurum ve kuruluşlara rapor edilmesine, yine bu tür 

yangın ve afet olayında Çorum İlimiz ve İlçelerimizi kapsayacak şekilde tüm kurumların hassasiyet 

göstererek ilgili rapor çalışmalarının yapılarak ve İl özel idaremizce destek olunması ile ilgili Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede 

Söz konusu önerge de inceleme ve araştırılması istenilen özelde Alaca ilçemiz Mahmudiye Köyünde 

ikamet eden Hüseyin AGUŞ'un maruz kaldığı yangın afeti olmak üzere il genelinde genel manada 

yangın ve afetler karşısında devlet kurum ve kuruluşlarımızın maddi ve manevi ne tür yardım ve 

desteklerinin olduğu hususlarda yaptığımız araştırmalar sonucunda edindiğimiz bilgilere göre son 

yirmi yılda  yangın ve benzer afetler karşısında Devletimiz son derece hassasiyet göstermek suretiyle 

maddi ve manevi gerekli yardımları kısa süre üçerisinde ulaştırdığı tespit edilmiştir. 

Cumhuriyetimizin ilk yılları savaştan yeni çıkmış, kıtlık ve yokluk yıllarının hakim olduğu  zamanlar 

hariç olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ki Akparti hükumetinin 

göreve geldiği 2003 yılına kadar kişisel olsun toplu olsun Devlet kurumlarının müdahaleleri ve 

imkanları yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. 50'li,60'li,70'li yıllarda vatandaşlarımızın maruz 

kaldığı yangın, sel, deprem ve benzer afetler karşısında maalesef devletimizin imkanları sınırlı 

olduğundan yıllarca zarar ve ziyan karşılama hususunda müdahale edilememiş vatandaşlarımız 

sorunlarıyla kendi başlarına bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak 2003  yılından sonra ki süreçte 

Devletimizin ekonomik anlamda güçlenerek afete maruz kalan vatandaşlarımıza devlet 

kurumlarımızın hem Makine araç techizat bakımından hemde parasal yardım bakımından gerekli 

destek ve yardımların zamanında  geç kalmaksızın müdahale edildiği görülmüştür. Şehirlerimizi 

yıkıp geçen devasa depremler karşısında dahi devletimiz vatandaşlarını mağdur etmeden yeniden 

şehirleri kurmak suretiyle yaraları sarmıştır. Benzer şekilde ülkemizin her neresinde yaşanmış olan 

yangın sel  ve benzeri felaketlerde de iktidarında muktedir maharetli lider Cumhurbaşkanımız Recep 

tayyip Erdoğan başkanlığında ki Devletimiz asla hiç zaafiyet göstermeksizin vatandaşlarımızın 

maddi ve manevi yanlarında olmuş yaralarını sarmıştır. Devlet yönetiminde ki bir çok meziyetleri 

yanısıra işte bu yüzden demokratik yollarla millet çoğunluğunun tercihi olarak günümüz dünyasında 

en kıdemli hükumet başkanı olarak dikkat çekmektedir ve baştacı edilmektedir.  

 Komisyonumuzca değerlendirilen önergenin özel oarak ele alınması istenilen Alaca 

Mahmudiye köyünde mukim Hüseyin AGUŞ'un maruz kaldığı yangın afeti ile ilgili kurumlar arası 
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yazışmalar neticesinde elde ettiğimiz bilgilerden AFAD il müdürlüğü bu hususta kendilerine 

herhangi bir resmi başvuru yapılmadığı ancak yangın sonrası köy muhtarı ile yapılan görüşmede 

yangının vatandaşımızın evine sıçramadığı evinin yanmadığı bilgisi alınmış ayrıca muhtarlığa kurum 

olarak AFAD'ın yapabileceği işlemler ile ilgili ayrıntılı bilgi verildiği ifade edilmiştir. AFAD 

tarafından komisyonumuza verilen bilgilere göre kurumun 2016/3 sayılı genelgesinin A.7 

maddesinde yer alan “ (...) genel hayata etkili olmayan bireysel mağduriyetten kaynaklanan talepler, 

yıkık veya ağır hasarlı konut hariç, Başkanlığımıza bildirilmemelidir.”  yine aynı genelgenin A.8 

maddesinde yer alan “işyeri, araç ve tarım ürünleri hasarı ile hayvan telefi olması durumunda  

Başkanlığımızdan ödenek talebinde bulunulmamalıdır.” hükümleri gereğince kurum tarafından 

mevcut durumda ödenek tahsisi yapılamıyacağı bildirilmiştir. 

 Komisyonumuz tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda çıkan yangına Alaca Belediyesi 

itfayesi ile birlikte Sungurlu Belediyesi itfayesinden de destek gelerek söndürüldüğü bilgisine 

ulaşılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak mağdur olan vatandaşımızın devlet kurumları nezdinde yasal 

başvuru süreçleri ve adli soruşturmanın devam ettiği  anlaşılmıştır. Yangınzade vatandaşımıza yangın 

sonrası Alaca Belediyesi tarafından  2000 adet tuğla, 30 torba çimento ve 1 kamyon kum yardımı 

yapıldığı, Alaca Kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından da 5 bin lira nakdi 

yardım yapıldığı bilgisine komisyonumuzca ulaşılmıştır. Bu afetzade çiftçimizin bağlı olduğu Alaca 

ziraat odasınca da kendisine ekim zamanı tohum gübre zirai ilaç yardım ve desteği yapılabileceği bu 

doğrultuda girişimlerde de bulunması gerektiği bilgisi ilgili taraflar aracılığıyla verilmiştir. 

 İl Genel meclisimizin ve ilgili kamuoyunun bilgilerine arz ederiz 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                     Üye                                  Üye                           Üye  
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/10/2021 tarih ve 166 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde İlçelerimizde köylerimizde kaç tane kayıp 

insanlarımız vardır? Sayıları belli mi? Kayıp insanlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Böyle 

bir olay yaşayanlar ne yapmalıdır? Nereye ve hangi kuruluşa başvuru yapmalıdır? Şimdiye kadar 

kayıp insanlardan kaç kişi bulunmuştur? Kayıp insanların kayıp olmasının nedenleri, neden kayıp 

oldukları, bulunduklarında evine dönmek isteyip istemedikleri, buna benzer farklı sebeplerin olup 

olmadığının sebepleri neler?  Son bir yıl içerisinde en çok kayıp olan kişilerin yaş grupları kadın 

erkek olarak büyük küçük yaşlı çocuk oranları nedir? Kayıp insanların yaşadıkları olaylar sıkınlar var 

mı? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, Polis sorumluluk bölgelerinde kayıp 

şahıslar ile ilgili müracaatlar, Nöbetçi Cumhuriyet Savcılarında alınan talimatlar doğrultusunda kayıp 

şahsın bulunmasına yönelik tahkikata başlanmakta olup, Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler 

vasıtasıyla sorumluluk bölgelerinde araştırılarak bulunmaları halinde ifadelerinin alınarak tahkikat 

evrakları Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. 

 İlgi yazıda talep edilen kayıp şahıslar ile ilgili kişisel verilerin paylaşılması ‘’6698’’ Sayılı 

Kişisel Veriler Korunması’’ kanununa aykırı olduğundan adli birimler haricinde paylaşım 

yapılmamaktadır. 

 Kayıp insanlarımızın zihinsel alzaymır hastalığı dışında aile içi şiddet dışlama üveylik aileye 

dıştan müdehale yaşam özetli gibi faktörler 12 ile 18 yaş arasında aileyi terk sık görülen 

davranışlardır. Ergenlik çağında bulunan genç gurubuna ailelerin akraba komşu ilişkileri ön planda 

tutularak evden kaçmak ayrılmak gibi sebeplere önleyici olacaktır. Ergenlik döneminde hissedilen 

davranış değişikliği aile ve çevresi tarafından önlem alıcı çalışmalar yapılarak kaybolmaya aile 

dağılmasına mani olacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kaybolmuş aile bireylerinin geri 

dönüşünde sebep aranmakta kaybolan kişinin hamlesini beklemeden adres tespiti halinde ailenin 

atılım yapması gerekmektedir. 

1- İlimizde bulunan kayıp insan sayısı bulunamayan 5 

2- Kayıp İnsanları bulmak için Afiş ve Fotoğrafları cadde ve insanların kalabalık olduğu yerlere asmak 
gerekir. Bu çalışma çok işe yaramaktadır. 

3- İnsanlar kaybolduğunda kayıp yakınları önce emniyet ve jandarma olmak üzere Savcılığa 
başvurmaları. 

4- İnsanların kaybolma nedenleri farklı farklı sınıflara ayrılır. 
a-Alzaymır hastasıdır evini sokağını bulamaz. 

b-Zihinsel Engellidir. Yine aynı şartlarda.  
c-Kendiliğinden evi terk etme. 
d-Organ mafyasının kaçırması. 
e-Dilenci mafyasının kaçırması. 
f-Fidye amaçlı kaçırma. 

Çocuklarda en çok dilencilik kaçırılmalar oluyor. Ülkemizde kayıp insan sayısı 1996 yılında 

650,2021 yılında 12.000 bini geçmiştir. Bunların 4.000 bine yakını çocuktur.  
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 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

                  Arif ÇAMİÇİ                         Vahit KABAKCI                   Ekrem YILDIRIM  

               Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

    Özcan ÇETİN                             Nazım ÇETİN  

                                              Üye                                           Üye     

 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/10/2021 tarih ve 164 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Komisyonuna havale 

edilen, İlimiz, İlçelerimiz, köylerimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz tatili boyunca ne gibi 

faaliyetler yapmıştır? Kaç çocuğa ve gence ulaşmıştır? Hangi projeleri uygulamış, bu projelerden kaç 

çocuk yararlanmıştır? Tesisler yeterli olmuş mudur? Çorum’un tesislerimizden yararlanma oranı 

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

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; Yaz tatilinde ilimiz 

merkez ve ilçelerimiz  genelinde yaşayan 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimiz için Gençlik ve 

Spor Bakanlığı spor okulları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı engelsiz spor okulları projesi kapsamında 

2539 kişi çeşitli spor branşlarındaki eğitim kurslarından faydalanmıştır. (atletizm, badminton, 

basketbol, boks, cinmastik, çim hokeyi, dart, güreş, halter, hentbol, izcilik, judo, karate, kick boks, 

masa tenisi, muat thai, okçuluk, oryantiring, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, futbol, yüzme) 

yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında 2532 kişi havuzdan faydalanmış olup, proje halen 

devam etmektedir. Bahsi geçen kurslarda kullanılan tesisler yeterli bulunmaktadır. Tesisler tam 

kapasite kullanılmıştır. 

 

            il genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

               Ahmet TUNA                        İbrahim ÇİFTÇİ                         Duran BIYIK  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

                                   Suat ATALAY                           Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  
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-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 157 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen, Hititlerin başkenti olan Çorum ilimiz ve ilçelerimizle Hitit uygarlıklarına ev sahipliği yapmış 

ilimizin Hitit döneminden bu güne kadar Hititlerin yapmış olduğu figürlerin sayısı belli mi? Sayıları 

belli ise kaç çeşit figür vardır? Hitit güneşi ve figürlerin tanıtımı turistlerin ilgisini çekebilmek adına 

ilimiz ve Alaca, Boğazkale, Ortaköy ilçelerimizin girişlerine Hititlerin tanıtımını daha güzel 

duyurabilmek, Çorum’u turizm şehri yapabilmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Turizm 

müdürlüğünün bu konu hakkında bir çalışması var mı? Varsa neler yapılmıştır? Konu ile ilgili 

Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;  

1. Hitit Figürlerinin Sayısı? 

Günümüze kadar yapılan bilimsel ve bilimsel olmayan kazılar neticesinde binlerce Hitit eseri 

bulunmuş ve çalışmalar hala devam etmektedir. Bu buluntuların her biri tek kalıptan çıkmışçasına 

üretilmediğinden, o dönemin farklı sanatçı ve veya zanaatkârları tarafından tek tek elde 

şekillendirildiğinden her bir buluntu kendi adına eşsizdir. Bu nedenle Hititlere ait sanatsal figürleri 

belli bir sayıyla ifade etmek mümkün değildir. Ancak her il ve o ildeki örenyerlerinde oraya özgü, 

baskın, öne çıkan veya akılda kalıcı özel eserler vardır. Alaca Höyük için Hatti Güneş Kursları, 

Geyik Figürleri ve Sfenksler, Hattuşa için Aslanlı Kapı, Sfenksli Kapı, Kral Kapı, Dans Eden tanrı, 

Boğalı testi vb., Yazılıkaya Açık hava Tapınağı için Tanrı-Tanrıça Kabartmaları, Şapinuva için Lotus 

Çiçeği biçimli altın saç tokası, hayvan biçimli kaplar, figürlü kalıplar vb.,Eskiyapar ve Hüseyindede 

için kabartmalı resimli vazolar vb. buluntular belirgindir.  

2. Hitit Figürlerinin Çeşitleri? 

Daha çok pişmiş topraktan veya metalden yapılmış Hitit heykel sanatı örneği insan, aslan, boğa 

ile Hitit maden işlemeciliği örneği gümüşten geyik ve boğa ritonları, büyük boyutlu tanrılar, 

sfenksler, küçük boyutlu içecek kapları, insan biçimli adak çivileri, 

Büyük tapınaklar, saraylar ve kapılar için devasa boyutlarda heykel ve kabartmalar, kral ve 

kraliçeyi beraber tasvir eden sahneler, savaş sahneleri, kutsal ziyafet sahneleri, günlük yaşama ait 

sahneler, kral, tanrı ve tanrıça kabartmaları,  

Kapı aslanları ve orthostatları, mühürler, güneş kursları, hayvan şekilli alemler, özel önem 

verdikleri dini anlayışı yansıtan çanak çömlek grubuna ait kabartmalı resimli vazolar, Bibru denilen 

hayvan şeklinde törensel kaplar, heykel biçimli kaplar (riton),libasyon testileri (gaga ağızlı) diye 

adlandırılan ve tanrılara içecek sunma işlevi taşıyan kaplar. 
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3. İlimiz Merkez, Alaca, Boğazkale ve Ortaköy İlçelerinin Girişlerine Hititlerin Tanıtımı ve 
Çorum’un Turizm Şehri Olması İçin Neler Yapılabilir?  

4- Müdürlüğünüzün Bu Konuda Çalışması Var Mı? 

Öne çıkan simgeler ve diğer kültürel ve turistik değerlerimiz; enformasyon hizmetlerimizde 

kullanılmak üzere yaptırılan kitap, kitapçık, broşür, tanıtım videoları, belgesel film vb. yayınlarda, 

Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan ilimiz ve ilçelerimizin girişleri ile çeşitli noktalardaki 

tanıtım ve bilgilendirme levhalarında, meydanlarda imitasyon replikalarla veya billboardlarla, dijital 

reklam platformlarında, yazılı ve görsel basında, web sitelerinde ve sosyal mecralarda tanıtım için 

kullanılmaktadır. Ayrıca info gezileri ve turizm altyapı projeleri ile de bu çalışmalarımız 

desteklenmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                     Abdullah UYSAL                                 Dursun KAYA         

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Sadık AŞIK           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 
 

İl Genel Meclisinin 02/10/2021 tarih ve 163 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

havale edilen   İlimizde, İlçelerimizde, Köylerimizde okulların açılması ile öğrencilerimizin sıkça 

karşılaşabileceği okul etrafındaki kötü alışkanlıklar ve uyuşturucu bonzai ile mücadelede risk 

gruplarının durumu nedir? Okulların açılma süresine girildiği şu günlerde eğitim kurumlarında 

bununla ilgili mücadele ve kampanya, seminer ve etkinlikler nelerdir? Kısa, orta ve uzun vadeli 

mücadele şekli nelerdir? Uyuşturucu ve bonzai kullanıp tedavi gören var mı? Ailelerden yardım talep 

eden aileler var mı? Okullarımızda uyuşturucu ve bonzai kullanım nedir? Kullanan öğrenci var mı, 

varsa oranı bellimi? Üniversitemizde bu konu ile ilgili ne gibi araştırıcı ve önerici çalışmalar 

yapılmaktadır? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Hitit Üniversitesinden alınan bilgiler doğrultusunda, İlgili yazı doğrultusunda Dünyayı ve 

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve yüz yüze eğitime verilen ara nedeniyle bağımlılıkla 

mücadele konusunda Üniversitemiz olarak herhangi bir çalışmada bulunulamamıştır. Bununla 

birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte 

Üniversitemiz adına Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Yeşilay Cemiyeti 

tarafından desteklenen "Koçum Benim" projesini gerçekleştirilmeye başlanmış ve konu ile ilgili 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, İlgi karar gereğince; İl 

Genel Meclisi üyelerinin meclis başkanlığına vermiş oldukları yazılı önergelerde istenen bilgiler 

aşağıya çıkarılmıştır.  

 1-İlimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde okulların açılması ve öğrencilerimizin sıkça 

karşılaşabileceği okul etrafındaki kötü alışkanlıklar ve uyuşturucu bonzai ile mücadelede risk 

gruplarının durumu nedir? Müdürlüğümüze bağlı okullarımız ve çevrelerinde 2021-2022 öğretim 

yılının şu anına kadar uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklar görülmemiştir. Emniyet 

Müdürlüğünce okulların çevresinde sık sık devriye gezilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Okul 

idareleri ile iletişim içinde bulunulmaktadır. Kötü alışkanlıklar, bonzai ve ilgili risk grupları 

okullarımızda bulunmamaktadır.  

2-Okulların açılma süresine girildiği bu günlerde eğitim kurumlarında bununla ilgili mücadele 

ve kampanya, seminer ve etkinlikler nelerdir? Okullarımızda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 

rehber öğretmenler tarafından düzenli olarak uyuşturucunun zararları anlatılmakta, seminer ve 

bilgilendirici kurslar verilmektedir. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü 

ve Yeşilay Kulüpleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

 3. Kısa, orta ve uzun vadeli mücadele şekli nelerdir? 

 Kısa vadede öğrencileri bilgilendirme, bilinçlendirme ve bu ortamlara karşı uyarma 

faaliyetleri yapılmaktadır. Orta vadede öğrencileri bilgilendirme, bilinçlendirme, takip etme 

faaliyetleri yapılmaktadır. Uzun vadede öğrencileri bilgilendirme, bilinçlendirme, takip etme ve 

sosyal sorumluluk etkinlikleri yapılmaktadır.  

4. Uyuşturucu ve bonzai kullanıp tedavi gören var mı? Ailelerden talep eden var mı? 

Okullarımızda Bonzai kullanıp tedavi gören öğrenci bulunmamaktadır. Ailelerinde bununla ilgili 

talepleri bulunmamaktadır. Üçer aylık raporlar halinde Emniyet Müdürlüğüne veya okul güveniliği 

birimine uyuşturucu ve bonzai ile mücadele kapsamında raporlar gönderilmektedir 
 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    
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                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

  Abdullah UYSAL                  Dursun KAYA                    Gürbüz ÖZEL  

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

                                         Yıldız BEK                           Sadık AŞIK     

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 158 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz ve ilçelerimize bağlı Köylerde 2021-2022 Yılı Eğitim öğretim 

yapan açık olan okul sayımız kaçtır? Okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin okul 

servisleri tamamlandı mı? Okullarda servis sorunu var mı? Varsa sebepleri bellimi? 2021-2022 

Eğitim öğretim yılı için eğitim veremeyip köylerimizde kapanan okulumuz var mı? Kapanan okul 

sayısı belli mi? Kapanan okullardaki öğrencilerin eğitim durumu nedir? Nasıl eğitim öğretim 

görmektedirler? Bu durumda ailelerin karşılaştıkları yaşadıkları sorunlar var mı? Konu ile ilgili 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 
 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; İlgi karar gereğince; İl 

Genel Meclisi üyelerinin meclis başkanlığına vermiş oldukları yazılı önergelerde istenen bilgiler 

aşağıya çıkarılmıştır.  

1. İlimizde ve İlçelerimize bağlı köylerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık olan okul 

sayısı kaçtır? 

 İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında 24'ü bağımsız (taşıma 

merkezi okul), 57'si birleştirilmiş sınıflı olmak (BSİO) üzere toplam 81 okulumuzda eğitim öğretim 

hizmet verilmektedir.  

2-Okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin okul servisi tamamlandı mı? 

Okullarda servis sorunu var mı? varsa sebepleri nelerdir? 

   2021-2022 eğitim öğretim yılında temel eğitim taşıma, ortaöğretim taşıma ve özel eğitim 

sınıfı taşıma ihaleleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olup yüklenicilerle sözleşmeler 

imzalanmıştır. Taşımalı eğitim kapsamında görev alan şoförlerin COVİD-19 pandemi sürecinde istifa 

etmesi veya araçlarını satmaları nedeniyle yükleniciler mevcut sözleşmeye uygun araç ve şoför 

bulmakta sıkıntı yaşanmaktadır. Müdürlüğümüzce ve okullarımız tarafından taşımalı araç 

denetimlerinde tespit edilen eksiklikleri ilgili firmalara derhal bildirmekte ve eksikliklerin 

tamamlanması konusunda firma yetkilileri ile değerlendirmeler yapılmakta, problemin ivedilikle 

çözülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.  

3-2021-2022 eğitim öğretim yılı için eğitim veremeyip köylerimizde kapanan okulumuz var 

mı? Kapanan okul sayısı kaç?  Kapanan okullardaki öğrencilerin eğitim durumu nedir? Nasıl eğitim 

görmektedirler? Bu durumda ailelerin yaşadıkları sorun var mı?  

2021-2022 eğitim öğretim yılında Bayat ilçesindeki Eskialibey BSİ Okulu ile Sungurlu 

ilçesindeki Sarıca BSİ Okulu öğrenci azlığı nedeni ile 22.03.2021 tarihli ve 22765190 sayılı Onay ile 

kapanmıştır. Kapanan okullarımızdaki öğrenciler taşıma merkezi okullara taşınarak eğitim öğretim 

hizmeti almaktadırlar. Öğrenci ailelerinden herhangi bir sorun gelmemiştir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

                        Ahmet DEVREZ                 Mehmet KAPLAN               Abdullah TİRYAKİ    

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                               İlhami TÜRKSAL                      Doğan UÇAR    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 156 nolu kararı ile Aile ve Engelliler Komisyonuna 

havale edilen,  Tüm çocuklar eşittir, engelli çocuklarında oyun oynama hakkı vardır. Felsefesiyle 

hareket ederek engelli engelsiz çocukları aynı ortamda buluşturan “Engelsiz Oyun Parkları” 

kurulabilir. Böylelikle çocuklar arasındaki engelleri ortadan kaldırıp hiç olmazsa oyun alanlarında 

eşitlemek mümkündür. Ayrıca belirtilen park alanında engelli çocuklarımızın yararlanabileceği 

fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak örnek bir sosyal tesis yapılarak 

bu çocukların engel nedeni ile kısıtlamadan toplumsallaştırılmalarına katkıda bulunabilir. Bu konu ile 

ilgili ilimiz ve ilçelerimizde ne gibi çalışmalar yapılabilir ya da yapılmaktadır? Tüm belediyeler, 

kaymakamlıklar, sağlık kuruluşları STK ile görüşülüp bir araştırma yapılması ile ilgili Aile ve 

Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  
Çocukların gelişimi için beslenme, barınma gibi temel yaşamsal aktiviteler kadar önemli olan 

oyun, çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmekte, daha iyi sosyal 

ilişkiler kurmasını ve fiziksel anlamda da daha güçlü ve dayanıklı olmalarını sağlamaktadır(Yılmaz 

ve Bulut, 2002).  

Çocuklar için oyun, temel bir hak ve geleceklerinin provası olarak görülmeli ki engellilik 

açısından temelde zihinlerdeki engellerin aşılması için engelli ve normal çocukların bir arada 

sosyalleşmeleri için bir fırsat sunan parkların, maalesef ki toplumumuzda da hala bulunan engelliğe 

karşı önyargılara sahip olmayan çocukların kent yaşamına katılması, oyun faaliyetlerini 

gerçekleştirerek sosyalleşmelerine daha da önemlisi hoşgörülü olmalarına katkısı büyük olmaktadır. 

Bu anlamda engellilere karşı toplumsal hoşgörü ve empatiyi artırmak için herkese görev düşmektedir. 

Çocuk oyun parklarında oynayan çocuklara uzaktan bakmak yerine hayatın her alanında 

olması gerektiği gibi engelli çocukların oyun parklarında oyuna dahil olmaları çok önemlidir. 

Engelsiz oyun parkı uygulamalarında da önemli standartlar mevcuttur olup malzemeler öncelikle 

çocukların güvenliğine, erişilebilirliğe ve hijyen standartlarına uygun olarak üretilmelidir.  

Erişilebilir oyun alanları denince akla sadece ortopedik engelliler değil görme ve işitme 

engellilere yönelik hatta refakatçilere yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar da mutlaka dikkate 

alınmalıdır.  

'Engelli çocuklar bu mekanlarda ne kadar varlar ve bu mekanlardan ne oranda 

yararlanabiliyorlar?' sorusu da değerlendirilerek diğer illerde, ülkelerde yapılan uygulama örnekleri 

incelenip varsa karşılaşılan problemler de çözülerek uzun vadeli planlarla parklar yapılmalıdır.  

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz yatırımcı kuruluş olmadığından ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde öncelikle ihtiyaç, yer, uygun proje ve maliyet 

analizi sonrası planlama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Çorum Belediyesinden alınan bilgiler doğrultusunda, İlgide kayıtlı tarih ve sayılı yazıda 

belirtilen, 01.10.2021 tarihli İl Genel Meclisinin 156 nolu kararı ile Aile ve Engelliler Komisyonuna 

havale edilen kararda belirtilen hususlar; Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda dikkat 

edilmektedir. 

 

Buna göre; Çocuklar arasında engelleri kaldırmak ve oyun alanlarını eşitlemek adına, engelli 

çocuklarımızın yararlanabileceği fiziksel, bilişsel duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak 

öncelikler sağlamaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda engelli çocuklarımızın kullanımına sunulan oyun 
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grupları elemanları parklarımıza titizlikle yerleştirilmekte ve bunlara ulaşmalarını sağlayabilecek her 

türlü kolaylıklar sağlanmaktadır. Millet Bahçesi, Kültür Park, Yunus Emre Parkı örnek olarak 

gösterilmektedir. 

 

2022 Yılı için de parklara konulacak oyun grupları ve açık alan spor aletlerinde bu konulara 

titizlik ile uyulması hedeflenmektedir. 

 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

  

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

                Ekrem YILDIRIM                    Arif ÇAMİÇİ                Vahit KABAKCI   

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

                                             Özcan ÇETİN                   Nazım ÇETİN  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 159 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde vatanımızın bölünmez bütünlüğü 

için canlarını seve seve verip şehit olan, şehitlik mertebesine ulaşamayıp gazi olan ve bunların arkada 

bıraktıkları eşi çocukları anne babası gibi birinci derece yakınları olan aile bireylerinin şehit ve gazi 

yakınları olarak devletimizin sağladıkları imkanlar nelerdir? Bu imkanlardan nasıl 

yararlanmaktadırlar? Bu tür imkanlardan şehit ve gazi yakınlarının karşılaştıkları sorunlar var mı? 

Varsa nelerdir? Birinci derece yakınlarının istek ve talepleri var mı? Bu istek ve taleplerin çözüm 

noktaları nelerdir? Çözülemeyen sorunları var mı? Konu ile ilgili Şehit Yakınları ve Gaziler 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 
Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğinden alınan bilgiler doğrultusunda, 
 
Şehit Gazi Hakları 

ŞEHİT VARİSLERİNE VE MALÛL GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR 

1. YASAL HAKLAR 
      a. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi 

      926 sayılı TSK Personel Kanununun 177’nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 

16’ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) 

 varislerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında görevli olduğu 

Birlik K.lığınca “Ölüm Yardım Ödeneği” ödenir. 

      Subay, astsubay, uzman jandarmaların herhangi bir nedenle hayatını kaybetmesi halinde; görevli 

oldukları Birlik K.lığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümleri gereği en yüksek devlet 

memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, uzman erbaşların hayatını kaybetmesi halinde 

ise 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre kendi maaşlarının iki katı tutarında ölüm yardımı 

yapılır. Ayrıca hayatını kaybeden TSK personelinin ailesine ikamet yerlerine kadar geçici görev 

yolluğu (harcırah) ödenir. 

      Şehit olan rütbeli personelin bakmakla mükellef olduğu aile fertlerine beyan ettikleri ikamet 

merkezlerine taşınmaları maksadıyla harcırah ödenir. 

      b. Özel Harekat ve Operasyon Tazminatı 

      Görev yerleri itibari ile ek tazminat alan personelden; terörle mücadeleye yönelik görevlerin 

yapılması sırasında yaralanarak tedavileri devam edenlere, fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın 

ek tazminat ödenmeye devam edilir. Bu ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez. Yedek subay ve 

erbaş/erler emsalleri terhis edilseler bile kendileri terhis edilmediği sürece 12 aya kadar bu tazminatı 

alırlar. Kesin İşlemli Sağlık Raporunun alınması ve nakdi tazminat ödenmesi halinde ek tazminat 

ödenmesine son verilir. 

      c. Nakdi Tazminat: 

         (1) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 Sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği 

Hakkında Kanun kapsamında belirtilen hallerde şehit olan veya bu görevler esnasında yaralanarak 

bilahare şehit olanların geride kalan eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt 

aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında belirtilen hallerde 

yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye göre, malul olanlara ise maluliyet derecelerine göre 

değişen miktarlarda ilgili Bakanlık (Kuv.K.lıkları için Milli Savunma Bakanlığı, J.Gn.K.lığı ve 

S.G.K.lığı için İç İşleri Bakanlığı) tarafından nakdi tazminat ödenir. 



 

 23 
 

         (2) 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu 

gereğince ise; yaptığı hizmet ve faaliyetler esnasında şehit olan personelin varislerine en yüksek 

devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 60 katı tutarında, anılan Kanunlar kapsamında 

belirtilen hallerde yaralananlara iş ve güçten geri kalınan süreye, malul olanlara ise maluliyet 

derecelerine göre değişen miktarlarda nakdi tazminat görev yaptığı Birlik K.lığınca ödenir. 

         (3) Tedavisinin devam etmesi sebebiyle, kesin işlemli sağlık raporunun alınmasının uzayacağı, 

yaralı personelin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, ölüm halinde 

ödenen tazminatın olay tarihi itibariyle % 1’i esas alınarak 10 katı tutarı bütçe dışı avans olarak 

ödenir. Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminatın miktarından düşülür. 

Nakdi Tazminatın Varislere Taksimi 
Şehit olan veya vefat eden personel; 

Bekar ise: % 50 Anne % 50 Baba 

Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş 

ise: 
% 50 Anne veya Baba % 50 Kardeşler 

Evli / Çocuksuz ise: % 50 Eş % 25 anne %25 Baba 

Evli / Çocuklu ise: % 70 Eş % 15 Anne % 15 Baba 

Evli / Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat 

etmiş ise: 
% 85 Eş % 15 Anne, veya Baba 

Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir. 
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ç. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar 

         (1) Vazife Malulü Aylığı Bağlanması: 

         5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife 

malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 

güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün) hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara 

ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren 

sebeplerle malul olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük 

derecesi üzerinden, erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır. 

         (2) Emsal Aylığı Bağlanması: 

         3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman 

erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara 

bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olmayacak 

şekilde SGK tarafından ödenir. 

         (3) Harp Malulü Aylığı: 

         Harp malullerinden; uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, 

uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; subaylarla 

astsubaylara da yarbay rütbesine kadar (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara 

albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil 

iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademenin emekli aylığı 

bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife 

malullüğü aylığı bağlanır. Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç 

ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son 

kademe göstergesi esas alınır. 

         Harp malulü olan erbaş/erler ile TSK’ce görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına 

göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve 

kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı 

maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki ilkokulu 

bitiren iştirakçiye bağlanması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı 

kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Kanuna göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette 

kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı 

kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

         (4) Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesi: 

         5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman 

erbaşların dul/yetimlerine ya da kendilerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananların ya da 

kendilerinin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi 

işlemine tabi tutulur. 

         Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli 

albaylar ile general/amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar 

ve uzman jandarmalarda yükselebilecekleri azami derece ve kademe, 926 sayılı Kanunda yer alan 

aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık 

yönünden yükseltilmeleri ise 3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. 

         Sivil iştirakçiler ile erbaş/erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve 

hizmet sınıfları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. Derece 

yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların rütbe, kıdem ve unvanlarında 

herhangi bir değişikliği gerektirmez. 

         5434 sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesi kapsamında; her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir 

derece yükselmesi işlemine tabi tutulanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için 

gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla 

birlikte ayrıca ödenir. 
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         (5) Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı: 

            (a) 5434 sayılı Kanunun 74 ve 75’inci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 34’üncü maddesine 

göre; şehit personelin vefat tarihinde, evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme 

nedeni ile aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları 

bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından 

bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. 

            Şehit personelin vefat tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim 

yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına (SGK Sağlık Kurulunca belirlenen oranda 

malul olduğu anlaşılanlarda yaş kaydı aranmaksızın) aylık bağlanır. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra 

ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları 

aralıksız ödenir. Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında 

yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen 

sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır. 

         (b) 5510 sayılı Kanunun hükümleri gereğince; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının 

kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya 

gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından 

peşin ödenir. 

         (6) Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar: 

         Harp malullüğü gerektiren sebepler ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında belirtilen 

görevler nedeniyle hayatını kaybedenlerin anne/babalarına şart aranmaksızın aylık bağlanır. 

         Bunların dışındaki hallerde şehit olan personelin anne/babalarına aylık bağlanabilmesi ise; anne 

ve babanın, malul, yaş, muhtaçlık gibi durumlarının ilgili kanunlara uygunluğu halinde mümkün 

olabilmektedir. 

         (7) Emekli İkramiyesi: 

         SGK iştirakçisi personelin şehit ya da malul olması halinde, hak sahiplerine/kendilerine almakta 

olduğu aylığın hizmet yılı ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir. 

         3713 ve 2629 sayılı Kanunlarda belirtilen hallerde şehit/malul olan personelin hak 

sahiplerine/kendilerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli 

ikramiyesi ödenir. 

          Erbaş ve erler; SGK iştirakçisi olmadıklarından varislerine ya da kendilerine emekli ikramiyesi 

ödenmez. 

         (8) Ek Ödeme: 

         5510 ve 5434 sayılı Kanunlar gereğince; harp/vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını 

kaybeden ya da harp/vazife malulü olan personelin; 

            (a) Dul/yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten 

geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek 

ödeme yapılır. İlk ödeme maaşa bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için 

yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. (5434 sayılı Kanun, Ek 

Madde:79) Malulün ölümü halinde, en son yılda aldığı pay tutarının 5 katı bir defaya mahsus olarak 

dul/yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir ve kesilir. 

            (b) Ayrıca çocuklarına, ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve 

yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, 01 Eylül-31 

Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını 

gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir. 

         (9) Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınmaması: 

         Harp ve vazife malullüğü aylığı ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık alanların 

sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. 

         3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle vazife malullüğü 

aylığı alan malul personelin (erbaş/er dahil) sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları her türlü 
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ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve 

kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanır. 

         (10) Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma: 

             (a) 5510 ve 5434 sayılı Kanunu hükümlerince harp/vazife malullüğü gerektiren sebeplerle 

hayatını kaybeden personelin eşleri ile herhangi bir işte çalışmayan ve ebeveyninden dolayı bağlanan 

aylıktan başka geliri olmayan çocukları ile anne ve babalarına, harp ve vazife malullüğü aylığı alan 

malul personel ve eşlerine SGK tarafından “Ücretsiz Seyahat Kartı” verilir. 

             (b) Bu kart sahipleri yurt içinde; Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir 

hatlarında, belediyeler/belediyeler tarafından kurulan şirketler ya da belediyeler tarafından yetki 

verilen özel şahıs ve şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler. 

             (c) Ücretsiz Seyahat Kartı, hak sahibine SGK tarafından aylık bağlandıktan sonra gönderilir. 

Aylık bağlanmış, ancak kartı eline ulaşmamış olanların dilekçe ve iki adet fotoğraf ile “Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara” adresine başvurması gerekmektedir. 

         (11) Aylıkların Kesilmemesi: 

         Terörle mücadele kapsamında malul olan personelin devlet memuru olarak yeniden çalışmaya 

başlaması halinde, (halen 5434 sayılı Kanuna göre göreve devam edenler dahil) daha önce bağlanmış 

olan malullük aylıkları kesilmeden ödenmeye devam edilir. 

         (12) Yaşlılık (İkinci Emeklilik) Aylığı: 

         Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışan maluller diğer şartları (yaş, prim ödeme gün sayısı 

vb.) yerine getirdikleri takdirde kendilerine yaşlılık (ikinci emeklilik) aylığı bağlanır. Bu şekilde 

yaşlılık aylığı almayı hak edemeyenlerin kesilen primleri, talepleri halinde, yaş şartını doldurmalarını 

müteakip SGK tarafından ödenir. 

         (13) Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olma: 

         Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malulü aylığı bağlanan malul 

gaziler; yeniden çalıştıkları takdirde, istekleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak 

istediklerini çalıştıkları kurum/kuruluş aracılığıyla SGK’ ye bildirdikleri tarihi takip eden ay başından 

itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurlar. 

         (14) Genel Sağlık Sigortası Primi Alınmaması: 

         Terörle mücadele kapsamında aylık bağlanan malul gazilerin bir işte çalışmaları durumunda, 

bunlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. 

      d. Devlet Övünç Madalyası Verilmesi 

      2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda belirtilen görevler (emniyet, asayiş, terörle mücadele 

ve benzeri) sonucu şehit/malul olarak gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve 

fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı 

gurur kaynağı teşkil eden personele (hayatını kaybedenler için kanuni varislerinden ilgili Kanunda 

belirtilen hak sahiplerine) Birlik K.lığının teklifiyle Devlet Övünç Madalyası verilir. 

      e. Askerlik Hizmetinden Muafiyet 

      1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını 

kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının 

müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden 

biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir. Anne/babanın 

müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında 

olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise ya da silah 

altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça 

silah altına alınmaz. 

       Ayrıca yine 1111 sayılı Kanun hükümlerine göre; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı 

anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler 

istekleri halinde terhis edilir. 
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       Bu haktan 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş/erlerin 

çocukları ve kardeşleri yararlanır. Bu haktan yararlanmak için hak sahiplerinin kayıtlı bulundukları 

Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

      f. Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Bedelinin Devlet Tarafından Ödenmesi 

      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından 

yararlanmakta iken şehit olanların (erbaş/er hariç) aylığa hak sahibi dul/yetimleri ile malul olarak 

görevden ayrılan personel (erbaş/er hariç), özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, olay 

tarihinden itibaren bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam eder. 

      Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel 

tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki 

taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devlet tarafından karşılanır. Yurt dışındaki özel tahsisli 

konutlarda oturanların yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır. 

      Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2yi geçemez ve bu alanın tespitinde kira 

sözleşmesi esas alınır. Konutlar; lüks olmayan (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine vb. 

bulunmayan) konutlardan ve Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar, ana cadde 

ve iş merkezi yoğunluklu mahalleleri dışından seçilir. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi 

ödemeler 2006/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince kira kapsamında olmadığından hak sahibi 

tarafından karşılanır. Bu haktan yararlanmak isteyen aylığa müstahak şehit dul/yetimleri ile malul 

personelin dilekçe ile ilgili Kuv.K.lığına başvurması gerekir. 

      g. Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi ve Taksitle Ev Alınması 

      Harp maluliyetini gerektiren sebeplerden dolayı hayatını kaybedenler ile; 2330, 2453, 2566, 2629 

sayılı Kanunlar kapsamındaki görevleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin öncelik sıralamasına göre; 

aylık bağlanan eşi, eşi hayatını kaybetmiş veya evlenmiş ise aylık bağlanan çocukları, bunlar 

bulunmadığı takdirde aylık bağlanan annesi/babasına, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olan ve 

kendisine vazife malullüğü aylığı bağlananlara bir defaya mahsus olmak üzere Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığınca (TOKİ) faizsiz konut kredisi verilir. Krediden öncelik sırasına göre maaş bağlanan dul 

eşi, eşi hayatta değilse/evlenmemişse maaş bağlanan çocukları müştereken, bunların bulunmadığı 

takdirde, maaşa bağlanan anne veya baba yararlanır. (Malul personel için; öncelikle kendisi, hayatta 

değilse aylık bağlanan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmemişse aylık bağlanan çocukları ortak 

şekilde yararlanırlar.) 

      Krediden yararlanmak isteyenlerin kredi talebini belirten bir dilekçe, SGK tarafından verilecek 

hak sahipliği belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, alacağı evin sahibine ait tapu veya onaylı 

örneği ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekmektedir. 

      Kredi miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen tüketici fiyat artışları kadar 

arttırılır. Krediye faiz uygulanmaz. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin aylığının 1/4’ü tutarındaki 

miktarın SGK tarafından kesilmesi suretiyle yapılır. 

      Ayrıca SGK tarafından aylık bağlanan şehit varisleri ile terörle mücadele kapsamında malul olan 

ve SGK tarafından aylık bağlanan personel TOKİ tarafından yapılan konutlarda, başvuru yapılan il 

sınırları içinde 5 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak koşuluyla, kuraya tabi 

olmadan hak sahibidir. Bu hak dahilinde daha önce TOKİ’den konut ya da kredi alınıp alınmadığına 

bakılmaz. Konutun % 10’u peşin, kalanı evin teslimini müteakip sabit taksitle 20 yılda ödenir. 

      Bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopisi, konut edinmek istediği 

il/ilçe sınırları içinde kaç yıldır ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi, başvuru sahibinin veya 

eşinin adına düzenlenmiş son 3 aya ait bir fatura fotokopisi, aile bireylerinin T.C. kimlik numaraları, 

aile bireylerinin varsa vergi sicil numaraları, SGK tarafından verilecek hak sahipliği belgesi ile 

birlikte, eğer ilçede ikamet ediyorlarsa Kaymakamlıklara, il merkezinde ikamet ediyorlarsa 

Valiliklere başvurmaları, verilecek başvuru formunu doldurmaları ve ilan edilen tarihler arasında 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

      ğ. Parasız Yatılı/Burslu Okuma 
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      2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara 

Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun gereğince, harp malulleri ile 2330, 2453, 2566 sayılı 

Kanunlar kapsamında şehit/malul olanların çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek 

kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınır. Ancak bu öğrencilerden özel giriş 

sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların 

kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir. 

      Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin; babasının durumunu gösterir belge, SGK’dan alınan 

hak sahipliği belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile mezun/öğrencisi olunan okulun bulunduğu 

yerdeki Valiliğe başvurmaları (01 Temmuz’dan öğretim yılının sona erdiği tarihe kadar) gerekir. 

      h. Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma 

      Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında 

Yönetmelik kapsamında; özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az 

olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi 

çocuklarına öncelik verilir. Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okumak için başvuracak 

öğrenci/kursiyerlerin bir önceki sınıfını geçmiş olması ve davranış notunun indirilmemiş olması 

şartları aranır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin; Garnizon K.lıklarına başvurmaları gerekir. 

      ı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Bağlı Yurtlardan, Yüksek Öğrenim 

Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi 

      2330 sayılı Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme 

Yönetmeliği hükümlerince, 2330 sayılı Kanun kapsamında giren görevler esnasında şehit olan ya da 

çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları devlete ait yurtlarda kalmaları halinde 

kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmaz. Ayrıca bu çocuklar Devlete ait yurtlar ve 

yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlandırılırlar. Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta 

kalanlar bu haklarını kaybederler. 

      3713 sayılı Kanun kapsamında şehit olanların çocuklarına yüksek öğrenimleri boyunca karşılıksız 

burs verilir. 

      Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrencilerin YURTKUR’un belirlediği tarihlerde, durumunu 

gösterir belge ile anılan kuruma başvuru yapması gerekir. Başvurular kurumun internet adresinden de 

yapılabilir. 

      Yurtlar, krediler ve burslar ile ilgili detaylı bilgi www.kyk.gov.tr adresinden alınabilir. 

      i. Yüksek Öğretimde Katkı Payı Alınmaması 

      Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; harp malullüğü gerektiren sebepler ve 2330, 2453, 2629 ve 

3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanların 

yüksek öğrenim gören (İkinci öğretim hariç) çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı 

alınmaz. Bu haktan yararlanmak için öğrencisi olunan üniversitenin ilgili birimlerine başvurulması 

gerekir. 

     j. Vakıflar Genel Müdürlüğünce Şehit Çocuklarına Burs Verilmesi 

      Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliğince, Genel Müdürlük tarafından burs verilecek 

öğrencilerin tespiti için belirlenen puanlama kriterlerine, babası şehit olan öğrenciler için +25 puan 

ilave edilmiştir. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, burs başvuru formu, okul idaresinden 

alınacak öğrenci belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, 01 Eylül 

ile 01 Ekim tarihleri arasında, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Başvurular posta 

yolu ile de yapılabilir. 

      k. İstihdam (İş) Hakkı 

      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği; terör eylemleri nedeni ve etkisiyle malul olan kamu 

görevlileri ile erbaş/erlerden, çalışabilir durumda olanların kendileri, çalışamaz durumda olanların ise 

yasada belirtilen yakınlarından biri ile şehit olan kamu görevlileri ile erbaş/erlerin yakınlarından 

birinin (eş, çocuk, kardeş) kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşıması şartıyla, 

kamu kurum/kuruluşlarında sınavsız olarak istihdam edilebilme hakkı bulunmaktadır. 

      (1) Hak Sahipliği 
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      Şehit olanlar için; ilk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması 

halinde, herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi 

kadrolarında çalışmayan çocuklarından biri, çocukları da yoksa veya yaşları itibarıyla çalışamayacak 

durumda iseler, herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi 

kadrolarında çalışmayan kardeşlerinden biri olmak üzere şehit yakınlarından yalnızca biri bu haktan 

yararlanabilir. Çocuk veya kardeşlerden öncelikle yaşı büyük olanın işe alınması (işe gireceği 

kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak kaydıyla) esastır. Şehidin, yaşları itibarıyla 

çalışamayacak olan çocukları, iş hakkı kullanılmadığı takdirde, çalışma yaşına geldiğinde iş 

imkanından yararlandırılır. 

       Malul olanlar için; çalışabilir durumda olan personelin yalnızca kendisi bu hakkı kullanabilir. 

Çalışamayacak derecede malul olanlar için ilk hak sahibi malulün eşidir. 

       Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda 

memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan çocuklarından biri, çocukları 

da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, herhangi bir kamu kurum ve 

kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan kardeşlerinden 

biri olmak üzere malulün yakınlarından yalnızca biri bu haktan yararlanır. Çocuk ve kardeşlerden 

öncelikle yaşı büyük olanın (işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak kaydıyla) 

işe alınması esastır. 

      (2) Başvuru Şekli 

         (a) Hak sahibi şehit yakınları ile maluller/yakınlarının, ilgili Kaymakamlık/Valilik ya da 

Kuv.K.lıklarından temin edebilecekleri “İş İstek Formu”nu doldurduktan sonra; aileye teslim edilen 

şehadet belgesinin bir kopyası veya bağlı bulunduğu Kuv.K.lığından alacakları şehit durum 

belgesi/malullük durum belgesi, öğrenim belgesi (son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi), 

nüfus kayıt örneği (anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşleri de gösterir şekilde), maluliyeti gösteren 

sağlık kurulu raporu ve adli sicil belgesi, SGK Tanıtım Kartı fotokopisi ve iş istek formu ile birlikte 

bulundukları yerdeki Valilik/Kaymakamlığa başvurmaları gerekir. 

         (b) İş için başvuran şehit çocuklarından birinin başvurusu halinde; varsa şehidin eşinin ve diğer 

çocuklarının, şehit kardeşlerinden birinin başvurusu halinde ise varsa şehidin eşinin, çocuklarının ve 

diğer kardeşlerinin, haklarından feragat ettiklerine dair noter onaylı beyanlarını da başvuru 

evraklarına eklemesi gerekmektedir. Şehit eşinin başvurusu halinde, diğer aile fertlerinden feragat 

beyanı alınmaz. Hak sahibi malul yakınlarından iş için başvuran kişinin, malulün hakkından feragat 

ettiğine dair noter onaylı beyanını da başvuru evrakına eklemesi gerekir. 

         (c) Yukarıdaki esaslara göre yapılan iş talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce İçişleri Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir ve burada yapılacak değerlendirme sonucu Bakanlıkça atama 

yapılır. 

      (3) Başvuru Süresi 

         (a) Bu haktan yararlanmak isteyen hak sahipleri, şahadet/maluliyet olayının meydana geldiği 

tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmaz. 

         (b) Olay tarihi itibariyle ve müteakip 15 yıl içerisinde istihdam edilebilecek hak sahibi 

bulunmaması halinde, yukarıdaki süre, şehidin/malulün yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden 

birinin 18 yaşına girdiği tarihten itibaren başlar. 

         (c) Geçmişte meydana gelen ve 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylarda şehit olanların 

yakınları ile malul olanlar ve yakınları için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe 

girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar. 

         (ç) Bu hak kapsamında ataması yapılanlardan, kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, 

özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden başvurabilirler. 

      l. Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri 

      6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun gereği, şehit subay, 

astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların şahsi tabancaları varislerine devredilebilir. Bu 
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maksatla; tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden 

alacağı noterden onaylı feragatname ile ilgili Kuv.K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. 

Buradan verilecek menşei belgesi alındıktan sonra, ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenlerin 

İl Jandarma K.lıklarına, diğerlerinin ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

      m. Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti 

      6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun gereğince; harp 

malulü olanlar ile 2330, 2453, 2566, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanların anne, 

baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile malul olanlara ait ateşli silahların 

taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan 

muaftır. 

      Ayrıca yine 6136 sayılı Kanun gereğince barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin 

sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup 

halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenler ile malul 

olanlardan (erbaş/er dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve 

çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya 

bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır. 

      n. Mesken Vergisi Muafiyeti 

      1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, şehitlerin dul/yetimleri ile gazilerin 

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması dahil) 

olması halinde, bu meskenlere ait vergi oranlarını sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Vergi 

indirimi uygulamasından yararlanmak için konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına 

başvurulmalıdır. 

      o. Gelir Vergisi İndirimi 

      193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince; çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan 

malullerin ücretlerinde çalışma gücü kayıp oranına göre gelir vergisi indirimi yapılır. 

      Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin; dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, iki adet 

fotoğraf ve iş yerinde çalıştığına dair belge ile işyerinin bulunduğu yerdeki Defterdarlık, Gelirler 

Müdürlüğü, Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne başvurması gerekir. 

      ö. Gümrük Vergisi Muafiyeti 

      4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince malul ve sakatların kullanımına özel eşyalar gümrük 

vergilerinden muaf tutulmuş ve bu eşyaların niteliğini belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilmiştir. 

      2008/13676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca münhasıran malul ve sakatlar tarafından 

kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar 

tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 

1600 (dahil) cc’ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını 

tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca 

binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar 

kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen 

bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar olan taşıtlar (arazi 

taşıtları ve binek otomobiller hariç) gümrük vergilerinden muaftır. Muaf olunabilmesi için ithalatın 

mutlaka malul/özürlü kişi tarafından yapılması gerekir. 

      Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri gereğince bu araçların beş yılda bir 

defaya mahsus olmak üzere ilk defa alınması özel tüketim vergisinden muaftır. Bu haktan 

yararlanarak binek otomobil ithal etmek isteyenlerin; yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış heyet 

raporu, Trafik Dairesince düzenlenmiş H sınıfı sürücü belgesinin aslı ve iki nüshası, nüfus cüzdanı 

örneği ve ikametgah belgesi ile Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne 

başvurmaları gerekir. 

      p. Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi 
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      Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince; SGK tarafından kendilerine aylık bağlanan şehit 

dul/yetimleri ile malul gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjisine % 40 indirim 

uygulanmaktadır. 

      Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenlerin; elektrik sayaçlarının üzerlerine 

kayıtlı olması şartıyla; SGK Tanıtım Kartı, abone numarası ve ikametgah belgesi ile birlikte her yıl 

Ocak ayı içinde bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir. 

      r. Su Ücreti İndirimi 

      1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 

Bağlanması Hakkında Kanun gereğince; şehit dul/yetimi sıfatıyla aylık bağlananlar ile malul 

gazilere, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50’den az olmamak koşuluyla indirim 

uygulanmaktadır. 

      Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin, su sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla, 

SGK Tanıtım Kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge 

ile birlikte her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekir. 

      s. Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi 

      5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 

veya 3’üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine, vazife/harp malullerinin kendilerine ve eşlerine ve 

bunların yanında yaşayan, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında 

yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına talepleri halinde diğer şartları da taşımaları kaydıyla “Hususi 

Damgalı Pasaport” verilmektedir. 

      T.C.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2009/18 sayılı Genelgesi uyarınca; 5434 

sayılı Kanunun Ek 77’nci maddesinin son fıkrasına istinaden, şehit ebeveynin hakkından dolayı 

hususi damgalı pasaport almak isteyen kız/erkek çocuklarının talepleri, yanında yaşama şartı 

aranmaksızın ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; ebeveynin 

hakkından dolayı hususi damgalı pasaport almak isteyen 18 yaşından büyük kız çocuklarının talepleri 

yerine getirilir. 

      Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kuv.K.lığından alacakları derece 

ve kademe gösterir belge, şehit/malul belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden istenecek diğer belgeler 

ile bulundukları yerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekir. 

      ş. Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Şehit /Malul Yakınlarının Atanması ile Şehit Eşi 

Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri 

         (1) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik gereğince; 

terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/malul olanların (erbaş/er dahil), Devlet memuru olarak görev 

yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet 

birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma 

talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da 

dikkate alınmak suretiyle ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine 

getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş idaresine yapılır. 

         (2) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince; 

eşi şehit olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır. Eşi şehit olan öğretmenlerin 

yer değiştirme talepleri; bulundukları görev yerinde veya ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp 

tamamlamadıklarına bakılmaksızın ve yer değişikliği istekleri yer değiştirme dönemi ile sınırlı 

olmaksızın atanacakları yerde alanlarında açık norm kadro bulunması şartına bağlı kalınmadan 

gerçekleştirilir. İstekli olmadıkları sürece kendi iradeleri dışında atamaları yapılmaz. Bu konuda 

başvurular yer değiştirme formu, ilgili kuvvet komutanlığından alınacak şehit belgesi, vukuatlı nüfus 

kayıt örneği ve gerekli belgelerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır. 

      t. Göreve Devam Etme 

      Maluliyeti hakkında kesin işlemli sağlık raporu bulunan ve kendi isteğiyle göreve devam etmek 

için başvuranlardan, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre göreve devam etmesi uygun olduğu 

Gnkur.Bşk.lığınca onaylananlar, TSK’nde uygun görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir. 
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2. DİĞER HAKLAR 

      a. İlk Destek Yardımı: 

      İlgili Kuvvet Komutanlığınca şehitlerin (Erbaş/Er) ailelerine acil ve öncelikli ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılır. Bu yardım evli ise şehidin eşine, bekar ise 

anne/babasına, yoksa cenazesini teslim alan kardeşlerinden ya da varislerinden birine ödenir. 

      b. Mehmetçik Yaşam Sigortası Ödemesi: 

      TSK’nde görevli personelin düşük bir miktar karşılığı sigorta yaptırmaları halinde hizmette 

bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat etmeleri ya da “Askerliğe Elverişli 

Değildir” raporu alarak malul olmaları halinde eş, çocuk, ana ve babalarına ya da kendilerine ilgili 

sigorta şirketi tarafından belirlenen miktarlarda ödeme yapılır. 

      c. TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye 

Yardımları: 

      (1) TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları: 

      TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği ile belirlenmiş durumlarda hayatını kaybetmiş Erbaş/Erlerin 

varislerine Vakıf tarafından aşağıdaki yardımlar yapılır. 

         (a) Bir Defaya Mahsus Yapılan Yardımlar: 

            (I) Şehit Olan Veya Herhangi Bir Nedenle Hayatını Kaybeden Erbaş/Erlere Yapılan Ölüm 

Yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş/erlerin varislerine yapılır. 

Ödemenin varisler arasında paylaşımı ilgili yönetmelikte belirlenmiş esaslara göre yapılır. 

            (II) Malul Gazi Erbaş/Erler ile Engelli Erbaş/Erlere, Maluliyet Dereceleri Esas Alınmak 

Suretiyle Yapılan Maluliyet Yardımı: Malul gazi erbaş/erlere, maluliyet derecesine göre yapılır. 

yardımın yapılabilmesi için malul gazi erbaş/er hayatta iken başvurulması gerekir. 

            (III) Sürekli Bakım Yardımı Almakta İken Vefat Eden Malul Gazi ve Engelli Erbaş/Erler İçin 

Yapılan Ölüm Yardımı: Vakıftan “Sürekli Bakım Yardımı” almakta iken vefat eden malul gazi 

erbaş/erler için yapılır. 

            (IV) Şehit Olan veya Herhangi Bir Nedenle Hayatını Kaybeden Erbaş/Erin Ölüm Tarihinde, 

Malul Gazi ve Engelli Erbaş/Erin ise Olay Tarihinde Eşi Hamile ise Doğum Yaptığında Ödenen 

Doğum Yardımı: Vakıftan “Ölüm Yardımı” almaya hak kazanan Erbaş/Erin hayatını kaybettiği 

tarihte ana rahminde olup da sağ doğan çocuğu için bir defaya mahsus olmak üzere çocuğun 

annesine, annesi bulunmuyorsa vasisine doğum yardımı yapılır. 

            (V) Bakım ve Öğrenim Yardımı Almakta Olan Çocuğun Vefatı Halinde Ödenen Ölüm 

Yardımı: Vakıftan “Bakım ve Öğrenim Yardımı” almaya hak kazanmış her bir çocuğun ölümü 

halinde; çocuğun annesine, annesi bulunmuyorsa vasisine çocuk ölüm yardımı yapılır. 

         (b) Sürekli veya Belli Bir Süre Dahilinde Yapılan Yardımlar 

            (I) Malul Gazi ve Engelli Bakım Yardımı: Vakıftan “Maluliyet Yardımı” almayı hak eden ve 

maluliyeti 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü derece olan erbaş/erlere hayatları boyunca üç aylık 

dönemler halinde yapılır. 

            (II) Bakım ve Öğrenim Yardımı: Vakıftan “Ölüm Yardımı” ve “Maluliyet Yardımı” hak eden 

erbaş/erlerin; ölüm tarihinden önce doğmuş çocukları ile bu tarihte ana rahminde olup, müteakiben 

doğan çocukları için ilgili yönetmelikte belirlenmiş esaslar dahilinde (her üç ayda bir) yardım yapılır. 

      TSK Mehmetçik Vakfı yardım çeşitleri ve miktarları ile, yardım için gerekli şartlar konusunda 

detaylı bilgi www.mehmetcik.org.tr adresinden alınabilir. 

      (2) TSK Dayanışma Vakfı Yardımları: 

      TSK Dayanışma Vakfı üyesi olan ve TSK’da görevli iken hayatını kaybeden ya da 1, 2, 3, 4’üncü 

derecede malul olan subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; Vakıf 

Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda yardım yapılır. 

         (a) Bir Defada Yapılan Yardımlar : 

            (I) Ölüm yardımı: Hizmet süresine göre hesaplanan miktarlarda ölüm yardımı yapılır. 

            (II) Maluliyet yardımı: Hizmet süresi ne olursa olsun, 1, 2, 3 ve 4’üncü derecede malul 

olanlara, Vakıf Yönetmeliğinde belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde yardım yapılır. 
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         (b)  Devamlılık Gösteren Yardımlar : 

             (I) Dul aylığı: Ölen subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaşın dul eşine 

bağlanan aylık olup, hayatta olduğu süre içerisinde devam eder. Ölen, OYAK üyesi ise eşi adına 

OYAK’ın “Emekli Maaş Sistemi” hesabına, Harp Okulu mezunu (Kurmay olmayan) bir yıllık 

albayın son OYAK aidatına esas maaşının 20 katı tutarında para yatırılarak aylık alması sağlanır. 

OYAK üyesi olmayanlara tespit edilen miktar defaten ödenir. Bekar ise herhangi bir ödeme 

yapılmaz. 

             (II) Sağlık Raporu ile Belirlenen Maluliyet Aylığı Yardımı: Maluliyet aylığı yardımı, görev 

süresi 10 yılın altındaki Vakıf üyesi TSK’ndan ayrılan üye personelden, SGK’ca maluliyetleri 1 ve 

2’nci derece olarak belirlenerek ve kendisine aylık bağlanmayanlardan; aynı zamanda OYAK üyesi 

olanlar adına OYAK’nun “Emekli Maaş Sistemi” hesabına Harp Okulu mezunu (Kurmay olmayan) 

bir yıllık albayın son OYAK aidatına esas maaşının 20 katı tutarında para yatırılarak aylık 

bağlanması sağlanır. OYAK üyesi olmayanlara tespit edilen miktar defaten ödenir. Maluliyet aylığı 

yardımı; Yönetim Kurulunca maaş bağlanmasına ilişkin kararın verilmesini takip eden aybaşından 

itibaren geçerli olmak üzere yapılır. Personelin vefatı ile sona erer. Maaş peşin olarak ödenir. Ölüm 

tarihinde ödenmiş olan geri alınmaz. 

      TSK Dayanışma Vakfı Yardımları için gerekli şartlar ve hazırlanacak belgelere ilişkin detaylı 

bilgi www.tskdv.org.tr adresinden alınabilir. 

      (3) Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımları: 

      205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince aşağıdaki yardımlar yapılır (erbaş/erler 

hariç). 

         (a) Ölüm Yardımı: OYAK üyesi personelin hayatını kaybetmesi halinde yasal mirasçılarına 

OYAK tarafından; albay ve aşağı rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı 

rütbeler için ise kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır. 

         (b) Maluliyet Yardımı: Tam ve daimi malul olduğu kesin işlemli sağlık raporu ile belirlenen 

OYAK üyesi personel, rapor tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurması halinde, kısmi ve daimi 

malul olduğu kesin işlemli sağlık raporu ile belirlenen OYAK üyesi personel ise rapor tarihinden 

itibaren 1 yıl, kaza tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvurması halinde OYAK tarafından yapılan 

malullük yardımına hak kazanır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin sağlık raporu ile birlikte OYAK 

Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

         (c) Konut Kredisi: OYAK’tan malullük yardımına hak kazananlardan “TSK’nde Görev 

Yapamaz” raporu alanlara, malullük yardımının ödendiği tarihteki limit üzerinden konut kredisi 

hakkı doğar. Bu hak maluliyet yardımının ödendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kullanılmadığı 

takdirde sona erer. Göreve devam eden personel için 2 yıllık süre uygulanmaz. Bu haktan 

yararlanmak isteyenlerin satın aldıkları evin tapusu ile birlikte OYAK Genel Müdürlüğüne 

başvurmaları gerekmektedir. 

      OYAK yardımları ile ilgili detaylı bilgi www.oyak.com.tr adresinden alınabilir. 

      ç. Bayrak Verilmesi: 

      TSK Tören Yönergesi uyarınca; şehitlerin tabutları üzerine sarılan bayraklar özel kutusu 

içerisinde, eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi, sırasına göre 

kanuni mirasçılarına verilir. 

      d. Yara İşareti Takılması 

      İç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen 

çatışmalar sonucu yararlananlardan; yaralandığını onaylanmak suretiyle belgeleyen ve göreve devam 

eden personel yara işareti taşır. 

      e. Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi 

      Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya 

devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman 

ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile 

yaralanarak malul olan ve göreve devam eden personele, “Malul Gazi Şerit Rozeti” verilir. 
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      f. Malul Gazi Rozeti Verilmesi 

      Kendilerine aylık bağlanan malul gazilere, sadece sivil kıyafetleri ile kullanılmak üzere, 

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan “Malul Gazi Rozeti” bağlı bulunduğu Kuv.K.lığı tarafından 

verilir. 

      g. İkametine Yakın Yerde Askerlik Hizmeti Yapma: 

      TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi uyarınca; askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/malul olan 

kamu personelinin askerlik hizmeti yapacak kardeş ve çocuklarının dağıtımları mümkün olduğu 

kadar ikamet ettikleri yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılır. 

      Bu haktan yararlanmak için; hak sahibi veya ailesinin öncelikle Askerlik Şubesi Başkanlığına, bu 

başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlun/kardeşin mensup olduğu Kuv.K.lığına 

dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehit belgesi ile başvurması gerekmektedir. Bu talep askerliğin 

her safhasında yapılabilir. 

      ğ. İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt: 

      Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke 

genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak şehit ya da malul gazi çocuklarının talepleri halinde 

istedikleri okullara kayıtları yapılır. 

      Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, 

Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak şehit, malul/muharip 

gazilerin çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde istedikleri genel liselere kayıtları yapılır. 

      İlköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt ile ilgili detaylı bilgi 

www.meb.gov.tr adresinden alınabilir. 

      h. Şehit/Malul Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması: 

      TSK bünyesinde görev yapmakta iken şehit, malul/muharip gazi olan personelin çocuklarına, 

askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik 

sağlanmaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında 

belirtildiği şekilde hareket ederek; ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

      ı. TSK Akıllı Kartı Verilmesi: 

      TSK Akıllı Kart Yönergesi uyarınca; vazife/harp malullerinin kendileri ile vazife/harp malulü 

olarak şehit olan personele (subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara) ve bunların hak 

sahibi aile fertlerine TSK Personel Akıllı Kartı verilir. TSK Akıllı Kartlarında, malul gazi olan 

personelin statüsünü gösteren bölüme “Malul Gazi” ifadesi ile sınıf ve rütbesini gösteren bölüme 

ayrıldığı tarihteki rütbesi yazılır. Malul Gazilerin hak sahibi aile fertlerine verilecek olan kartlarda da 

aynı ibare yer alır. SGK tarafından verilen Ücretsiz Seyahat Kartının ibrazı halinde kart ücreti 

alınmaz. 

      Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle şehit olan erbaş/erlerin hak sahibi aile fertlerine Askeri 

Hastanelere Giriş Kartı verilir. 

      TSK Akıllı Kartı ile ilgili diğer işlemler için, ikamet edilen yerde bulunan Askerlik Şubesi 

Başkanlığına başvurulması gerekir. 

      i. TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma: 

      Şehit/malul subay, astsubay ve uzman jandarmaların eş ve çocuklarına özel/yerel eğitim 

merkezlerinden yararlanmada (maluller için malullük derecelerine göre) ek puan verilmek suretiyle 

avantaj sağlanır. Bu merkezlerden yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları Kuv.K.lığına dilekçe 

ile başvurmaları gerekir. 

      TSK Akıllı Kartına sahip şehit subay, yedek subay, astsubay ve uzman jandarmaların aile fertleri 

ile TSK Akıllı Kartına sahip malul personel ile aile fertlerinden günübirlik giriş ücreti ve otopark 

ücreti alınmaz. 

      j. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden Yararlanma 

      TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak üzere 

hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Merkezde malul gazi personelin, 

her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan 
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nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları 

vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) 

rahatsızlıklarının rehabilitasyonu yapılmaktadır. Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için 

Merkez bünyesinde 50 Yataklı Otel hizmet vermektedir. 

      Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden; bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK Sağlık 

Kurulu Raporuyla belgelenen, kimsesizliği onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul 

gaziler, tesisin 50 Yataklı Bakım Merkezi bölümünden sürekli olarak yararlanabilir. 

      k. TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma: 

      Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde bulunan TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon 

Merkezinden, TSK mensubu şehitlerin eşleri, çocukları, anne/babaları ile anne/babanın refakatinde 

bulunan şehit personelin 18 yaşını doldurmamış erkek kardeşleri ve evlenmemiş kız kardeşleri 

birlikte yararlanabilirler. Ayrıca malul gaziler evli ise eşi ve çocukları, bekar ise anne, baba ve bekar 

kardeşi ile birlikte yararlanabilirler. Aksi taktirde yer tahsisi yapılmaz. Tesisten 02 Mayıs-27 Ekim 

tarihleri arasında 10 (on) günlük, diğer tarihler arasında ise 13 (on üç) günlük dönemler halinde 

yararlanılır. 

      Tesisten yararlanan şehit erbaş/er aileleri ile malul gazi erbaş/erler ve yakınlarının gidiş-dönüş 

yol paraları, tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK Mehmetçik Vakfı 

bütçesinden, TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılanır. Şehit subay, 

astsubay, uzman jandarma ve uzman çavuşların aile fertlerinin, yol ve yemek ücretleri kendileri 

tarafından karşılanır. Tesisten yararlanan hak sahiplerinden yatak ücreti alınmaz. 

      Merkezden yararlanmak isteyenlerin “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire 

Başkanlığı Yücetepe/ANKARA” adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örnekleri, 

Askerlik Şubesi Başkanlıkları ile Askeri Birlik Komutanlıkları ve 

www.kkk.tsk.tr/GenelKonular/Sehit/yarali adresinden temin edilebilir. 

      l. İdari İzin Verilmesi: 

      2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş 

ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında 

görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır. 

      2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca; ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs 

Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde kamu kurum/kuruluşlarında 

görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılır. Bu haktan özürlü statüsünde olan ve “Özürlü Kartına” 

sahip veya özürlülük bilgisi nüfus cüzdanında yer alan malul gaziler yararlanabilir. 

      m. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal Tesislerden Yararlanma: 

      2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitler, harp ve vazife malulleri ile bunların eş, 

anne, baba ve çocukları, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum/kuruluşların kendi personeline uyguladıkları ücret 

tarifesine göre yararlandırılır. 

      n. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Bayilik Ruhsatı Verilmesi 

      Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği gereğince; 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen görevler nedeniyle malul olup bayi açmak isteyenlerden, 

ilgili yönetmelikteki diğer şartları taşıyanlara, bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve 

kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır. 

      Sayısal Oyunlar Bayiliği açmak isteyen hak sahiplerinin, Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 

      o. Müsabaka Yerlerine Girme 

      Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine 

göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca; 

      (1) Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor 

karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine “Gazi Tanıtım Kartı” verilmiş gaziler için özel yer 

tahsisi yapılır. 
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      (2) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu 

kurum/kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis 

edilen stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir. 

      (3) Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK tanıtım kartı göstermek suretiyle girmeleri 

sağlanır. 

MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR 

1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sağlanan Haklar 

      a. Şeref Aylığı Bağlanması 

         (1) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 

Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine 

İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak 

bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen 

savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış 

Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları 

sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen 

memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü 

halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. 

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez. 

         (2) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için; bir iste 

de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı 

taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli 

olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 

günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir. 

      b. Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınmaması: 

      1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlarla bunların eşlerinin sağlık hizmetlerinden 

katılım payı alınmaz. 

      c. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz Yararlanma : 

      Şeref aylığı alanlarla bunların eşlerine SGK tarafından “Ücretsiz Seyahat Kartı” verilir. Bu kart 

sahipleri yurt içinde Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat 

araçlarında, belediyeler, belediyelerce kurulan şirketler, belediyeler tarafından yetki verilen özel 

şahıs/şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler. 

2. Elektrik Enerjisi Ücret İndirimi 

      Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince; muharip gazilerin ikamet ettikleri konutta tükettikleri 

elektrik enerjisine % 40 indirim uygulanır. 

      Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenler SGK Tanıtım Kartı ve ikametgah 

belgesi ile birlikte bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvuruda bulunur. 

3. Su Ücreti İndirimi 

      1005 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 

50’den az olmamak koşuluyla indirim uygulanır. 

      Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenler SGK tanıtım kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 

ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına 

başvuruda bulunur. 

4. İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarına Elektronik Ortamda Kayıt 

       Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 2007/45 sayılı Genelgesi uyarınca ülke 

genelinde ilköğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının talepleri halinde 

istedikleri okullara kayıtları yapılır. 

       Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 2007/62 sayılı Genelgesi uyarınca, 

Büyükşehir statüsünde olan 16 ilde, ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi 

çocuklarının, durumlarını belgelemeleri halinde, istedikleri genel liselere kayıtları yapılır. 

5. Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması: 
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       TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi olanların çocuklarına, askeri okullara girişte, 

giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır 

       Bu haktan yararlanmak isteyenler; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde 

hareket ederek, ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvuruda bulunur. 

6. Müsabaka Yerlerine Girme: 

       Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine 

göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca; 

      (1) Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor 

karşılaşmalarında SGK tarafından kendilerine “Gazi Tanıtım Kartı” verilmiş gaziler için özel yer 

tahsis edilir. 

      (2) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve 

kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen 

stadyumlara, gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir. 

      (3) Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına SGK Tanıtım Kartı göstermek suretiyle girmeleri 

sağlanır. 

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMDEN YARARLANMAK 

İSTEYENLERE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

       Özürlü vatandaşlarımızla ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 ve 89’uncu 

maddelerinde özürlü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu 

özürlü kişiler ve basit usulde vergilendirilen bazı esnaf ve sanatkarlara bu kanununda yer alan 

esaslara göre hesaplanan sakatlık indiriminden yararlanma hakkı verilmiş olup, bu hakkın 

kullanımına ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 

çıkarılmış ve 222 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

       İlgili tebliğe göre sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen şahısların bir dilekçe eki ile 

durumlarına uygun aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; İllerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, 

Bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Diğer İlçelerde 

Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Özürlü Hizmet Erbabı İçin; 

– Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.) 

– 2 adet fotoğraf(Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir. Yönetmeliğe 

uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.) 

– Çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı, 

– İşçi ise sigorta giriş bildirgesi veya son dört aylık sigorta prim bordrosu, 

– Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

– Sağlık Karnesi fotokopisi 

**** 

MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER 

        Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine 

başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki 

Yönetmelik” ekindeki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri 

yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir. 

        Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye 

Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve 

sakatlık dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere 

Defterdarlığa gönderilecektir. 

İNDİRİM UYGULAMASI 

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari 

% 80’ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece, 
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% 60’ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece, 

% 40’ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır. 

Sakatlık indirimi, herkese uygulanmakta olan özel indirim tutarının; 

Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 

İkinci derece sakatlar için dört katı, 

Üçüncü derece sakatlar için iki katı olarak uygulanır. 

(1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince) 

Madde 31. — Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece 

sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri 

itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 

Sakatlık indirimi (2006 yılı için); 

– Birinci derece sakatlar için 530 TL 

– İkinci derece sakatlar için 265 TL 

– Üçüncü derece sakatlar için 133 TL 

          Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile 

belirlenir. 

          Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her 

biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınacaktır. 

          Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin gelirin niteliğine göre aylık veya yıllık tutarı, özürlü 

bireylerin ücretli (hizmet erbabı) ise aylık tevkifat matrahından, serbest meslek erbabı ise beyan 

edeceği serbest meslek kazancından, basit usulde vergilendirilen ise vergi tarhına esas kazancından 

indirilecektir. 

          Farklı özel indirim tutarları belirlenen illerde çalışan özürlüler ile bunların bakmakla yükümlü 

bulunduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında, bu illerde 

uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır. 

          Ücretlilerde sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği malumdur. 

          İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile 

sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir. 

          Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi, özel indirimin uygulandığı ücret gelirine 

uygulanacaktır. 

THY ‘DAN İNDİRİMLİ TARİFE 

         1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Malûl Gaziler için, iç hat seferlerinde %20 oranında, 13 

Temmuz 2006 tarihinden itibaren ise dış hat seferlerinde %40 oranında kimi ücretler üzerinden 

indirim uygulanmaktadır. Türk Hava Yolları biletinin indirimli olarak düzenlenebilmesi için, “Gazi 

Tanıtım Kartı” nın ibraz edilmesi gerekmektedir. 

        Bununla birlikte yalnız seyahat edemeyecek olan Malûl Gazilerin “Refakatçi ile Seyahat 

Edebilir” ibaresi bulunan Sağlık Raporunu ibra etmeleri durumunda, beraberinde bir refakatçi de aynı 

oranda indirim yararlandırılır 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Mehmet KAPLAN                 Abdullah TİRYAKİ          Ahmet DEVREZ   

                     Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                       Doğan UÇAR  

                                                   Üye                                         Üye       
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RAPOR 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA/ÇORUM 

  

 Çok Kıymetli Meclis Üyeleri; 

 Kasım ayı başından itibaren müzakeresini yapmakta olduğumuz 2022 yılı genel bütçemizin 

performans kısmının komisyonumuzca araştırma ve incelemesi tamamlanmış olup ilimize hayırlı 

olmasını temenni ediyorum. 

 Performans bütçesi, Vali Beyin meclis gündemine gönderdiği ilk teklifi 154.250.000,00 

milyon liralık genel bütçenin % 13 üne tekabül eden 20 milyon civarında idi. Komisyonumuzca 

yaptığımız inceleme ve görüşmeler neticesinde rakamı 30 milyona çıkarmış olup bu da genel 

bütçemizin % 20 sine tekabül etmektedir. Komisyonumuz yatırım bütçemizin ilçelerimiz arasında 

adaletli bir şekilde dağıtılmasına gayret etmiş, ilçeler arasında herhangi bir haksız paylaşıma müsaade 

etmemiş bu yönde irade göstermiştir. Komisyonumuz ilçelerimiz arasında hakça paylaşım sonucu 

tahsis ettiği bütçe ödeneklerini de İl Özel İdaresi yatırım daireleri tarafından araştırma ve 

incelemeleri yapılarak hazırlanan muhtar talepleri doğrultusunda  aciliyet ve ihtiyaç derecesine göre 

ödenekleri ayrılmıştır. 

 Diğer taraftan 2022 yılı genel bütçemizin % 50 oranında artışı sonucu performansa tahsis 

ettiğimiz 30 milyon ödeneğin yanısıra doğrudan bakanlığımızın tahsis etmekte olduğu köydes 

ödeneğimizin de tahmini % 50 oranında artışı varsayımıyla 70 milyon lira gibi bir artış söz konusu 

olduğu takdirde 2022 yılı Çorum ilimizin İl Özel İdare yatırımlarının 100 milyon liraya ulaşacağını 

tahmin etmekteyiz. Bu hedefi tutturduğumuz takdirde 2022 yılında yatırım bütçemizin genel bütçe 

içerisinde ki oranımızın % 50 ye yaklaşacağını ifade edebiliriz. 

 Bu meclisin yapmakta olduğu üçüncü yıl bütçe rakamları da göstermektedir ki seçildiğimiz 

günden beri dünya ekonomik ve sosyal krizlerle boğuşmasına rağmen iktidarında muktedir maharetli 

liderimizin başkanlığındaki hükümetimiz, il özel idare çalışmalarına yönelik kaynaklarda kısıtlama 

yapmaksızın görüldüğü üzere artış yaparak destan yazmaktadır. Bu yüzden başta Muhterem 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 19 yıllık Ak Parti hükümeti tebrik, takdir ve 

teşekkürü hak etmektedir.  

 Yatırım ödeneklerimizin Çorumlu vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükselmesine ve 

kalite artışına vesile olacağına inancımızı belirterek komisyonumuzca belirlenen performans bütçesi 

göstergelerini arz ediyorum. 
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 "KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP 

HALE GETİRİLMESİ"AMACI KAPSAMINDA; 

 1-) YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE TEKLİF EDİLEN GÖSTERGELERDEN; 

1-) 18  km 1.kat sathi kaplama yapılan yol uzunluğu göstergesi 31,3 km,  

2-)   8  km 2.kat sathi kaplama yapılan yol uzunluğu göstergesi 2 km, 

3-)   5  adet sanat yapısı göstergesi 4 adet, 

4-) 125 km trafik işaret ve levha alımı göstergesi aynen,  

5-) 1000 mt HDPE boru alımı  göstergesi aynen, 

6-) 1.000 km asfalt yama malzemesi alımı göstergesi aynen  

7-) Kilit parke taşı yapımı için  20.500 m²  göstergenin belirlenmesi, 

 2-) SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE TEKLİF EDİLEN GÖSTERGELERDEN; 

1-) Kanalizasyon tesisi bulunmayan ünitelerde 12 adet  kanalizasyon tesis yapımı göstergesi 7 

adet, kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarımı için 17 adet gösterge belirlenmesi, 

  2-) İçme suyu ünitelerinde 17 adet köyün yenileme, geliştirme, bakım ve onarım yapımı 

göstergesi 33 adet, 

3-) 25 ton sıvı klor ve tablet alımı göstergesi  aynen, 

 "KIRSALDA TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK ÜZERE TARIMSAL 

FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK" AMACI KAPSAMINDA;  

 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRMEK 

ÜZERE TEKLİF EDİLEN GÖSTERGELERDEN; 

1-) Yağmurlama ve damlama sulama tesisi ile  sulanabilir  235 hektar alan göstergesi 70 

hektar, 

2-)Yapılan sulama havuzu ile sulanabilir 40 hektar alan göstergesi 25 hektar , 

3-)Yapılan sulama tesisi ile sulanabilir 200 hektar alan göstergesi 100 hektar,  

4-) Desteklenen 1 adet tarımsal ürün proje sayısı göstergesi 2 adet,  

5-) Verimi artırmaya yönelik 1 adet hayvansal üretim proje sayısı göstergesi aynen,  
 

  

 "YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN 

OLUŞTURULMASI" AMACI KAPSAMINDA;  

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ve YAPI KONTROL 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE TEKLİF EDİLEN 

GÖSTERGELERDEN; 

1-) 442 /3367 sayılı kanun kapsamında hazırlanacak 3 adet köy yerleşme planı göstergesi 

aynen, 

2-) Tespit edilen ve ortadan kaldırılacak 10 adet metruk yapı göstergesi aynen,  

3-) Bakım ve onarımı yapılacak  sosyal tesis  için 1 adet gösterge belirlenmesi,  
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"KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ" 

AMACI KAPSAMINDA;  

1-) Ajans ve diğer kurumlarla yapılacak  ortak proje için belirlenen 1 adet göstergesi  aynen, 

kabulü Komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederim. 17.11.2021 

 

      Başkan              Başkan V.                      Üye 

Fehmi YAĞLI     Alaettin Tosundereoğlu  Mehmet YÜCEL       

 

 

 

         Üye                     Üye                      Üye 

Mehmet BEKTAŞ               Abdurrahman KARAGÖZ  Suat ATALAY 

 

 

 

          Üye  

             Selim DÖLCÜ   
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RAPOR 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 Plan ve Bütçe Komisyonu olarak 2022 Yılı genel bütçe çalışmalarımızı bugün itibariyle 

tamamlayarak nihayete erdirmiş bulunmaktayız. İlimiz ve ilçelerimize hayırlı hizmetlere vesile 

olmasını Cenabı Allahtan niyaz ederiz.  

 2022 Yılı bütçesi önceki yıl bütçemize göre % 70 artışla 170 milyon 750 bin lira olarak 

hazırlanmış olup bütçenin % 40'i doğrudan ve dolaylı personel cari ödemeleri için tahsis edilmiştir.% 

20’ye yakın kısmı yatırım programına, yaklaşık %17 lik kısmı İlimiz genelinde ki Milli Eğitim 

yatırımlarına, yaklaşık % 10'luk sağlık yatırımlarına, yaklaşık %2’lik kısmı Encümen Müdürlüğüne  

kalan % 11’lik kısmı da   muhtelif harcama kalemleri olmak üzere  tahsis edilmiştir.  

 2022 bütçe yılında olağanüstü bir durum söz konusu olmaz ise hükümetimizin doğrudan 

yatırım programı için göndereceği ödeneğin de en az % 50 oranında geleceğini öngörmekteyiz. Bu 

tahminiz doğrultusunda ödenek tahsisi gerçekleştiği takdirde 2022 yılı için toplamda 225 milyon lira 

gibi bir genel bütçeye sahip olacağız demektir. Bu durumda 2022 yılı genel bütçenin yaklaşık % 47 si 

gibi yarıya yakın kısmı yatırım için tahsis edilecek demektir. Dolayısıyla köylerimizin ihtiyaçlarına 

binaen  sorunlarını rahatlıkla karşılamamız mümkün olacaktır inşallah. 

 Saygıdeğer çok kıymetli Hazirun,  

 Dünyanın içine düştüğü sağlık sorunları, güvenlik, kuraklık ve kıtlık işaretlerinin hissedildiği  

iktisadi ve sosyal buhranların yoğunlaştığı ve dünya tarihinde bir çağın kapanacağı, yeni bir çağın 

açılacağı günlerin arifesinde bulunduğumuz şu günlerde bu bütçe göstermektedir ki ondokuz yıldır 

milletimizin gönüllerine taht kurmuş maharetli liderimiz Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan başkanlığında ki hükümetimiz aynı ilk gün ki heyecan gibi milletimize hizmet etme 

sevdasını ve gayretini sürdürmektedir. Bizlerde Çorum İl genel meclisi olarak bu sevdanın ve 

gayretin bir parçası olmaktan dolayı onurluyuz, mutluyuz. 

 Bu girizgahtan sonra komisyonumuzca hazırlanan rapora istinaden 2022 yılı genel bütçe 

rakamlarını meclisimizin ve ilgili kamuoyumuzun dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

 154.250.000,00.- TL’lik bütçe içerisinde;  

 1-)Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün  Bütçesinden ; 
 Doğalgaz alımları için 04.5.9.00- 05- 06.02.09.01 Diğer Alımlar ekonomik kodunda bulunan 

400.000,00.- TL ödenekten 100.000,00.- TL,  

  04.5.9.24 -05-06.5.1.90 Sanat Yapıları ekonomik kodunda bulunan 500.000,00.-TL 

ödenekten  170.000,00.-TL,                               

 2-)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesinden; 

 Seyyar Görev Tazminatları için 01.03.09.00-05-03.03.05.01 ekonomik kodunda bulunan 

300.000,00.- TL ödenekten 50.000,00.- TL, 

 Şirket ödemeleri için 01.03.09.00-05-03.05.01.04 ekonomik kodunda bulunan 

32.473.075,00.- TL ödenekten 400.000,00.- TL, 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemeler için 01.03.09.00- 05- 05.01.02.05 ekonomik 

kodunda bulunan 330.000,00.- TL ödenekten 100.000,00.- TL, 

  

 3-) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinin; 

 04.2.1.00 -05- 06.5.7.90 Sulama Tesisleri Yapım giderleri ekonomik kodunda bulunan 

4.600.000,00.- TL ödenekten 150.000,00.- TL,  

 4-)Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü Bütçesinden; 

 Çevre Belediyeler Birliğine atık bedeli ödemeleri için 05.1.0.00- 05- 03.5.1.08  ekonomik 

kodunda bulunan 250.000,00.- TL ödenekten 50.000,00.- TL  olmak üzere toplam 1.020.000,00.- 

TL’nin ilgili kodlardan alınması ile birlikte,  İdarenin sahibi olduğu yurt binası, işyerleri ve Merkez 

ilçe Ayarık mevkiindeki 23 adet arsanın 2022 yılında satışının yapılarak elde edilecek  

16.500.000,00-TL gelir bütçesinin 03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri ekonomik kodunda  karşılık 

gösterilmek üzere  oluşan 17.520.000,00- TL’nin,  

 1-) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinin;  
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 01.3.9.0.00 -05- 03.7.1.02 Büro Makine Teçhizat Alımları ekonomik koduna, bazı 

müdürlüklerin  ihtiyacı olan bilgisayar ve yazıcı  alımında kullanılmak üzere 122.000,00.- TL, 

 01.1.1.0.00 -05- 06.1.4.01  kara taşıt alımı ekonomik koduna 400.000,00.-TL, 

 2-) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Bütçesinin; 

 01.3.9.0.00- 05- 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım giderleri ekonomik koduna 

Drone ve ölçüm cihazlarının  batarya alımında kullanılmak üzere 39.000,00.- TL, 

 3-) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinin; 

 04.2.1.79 -05- 05.03.1.01 İskilip İlçesi Çilek Üretimi ve çilek fidesi desteği projesinde 

kullanılmak üzere  200.000,00.- TL,  

 4-)Yapı Kontrol Müdürlüğü Bütçesinin; 

 01.3.9.0.00- 05- 03.7.1.02 Büro Makine Teçhizat Alımları ekonomik koduna GPS alımında 

kullanılmak üzere 50.000,00.- TL, 

 5-)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesinin; 

 01.3.9.0.00-05- 03.7.1.02 Büro Makine Teçhizat Alımları ekonomik koduna fotoğraf 

makinesi alımında kullanılmak üzere 18.000,00.- TL, 

 6-)Yol ve Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğü Bütçesinin; 

 04.5.9.01 -05- 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri  ekonomik kodunda bulunan 4.550.000,00.- TL 

ödeneğe  ilave olarak 4.840.000,00 - TL, 

 04.5.9.04  -05- 06.5.7.90  Kilit Beton Parke Taşı Yapımı ekonomik koduna 1.432.500,00.- 

TL,  
 7-)Su ve Kanal Hizmetleri  Müdürlüğü Bütçesinin; 

 01.3.9.0.00- 05- 03.7.1.02 Büro Makine Teçhizat Alımları ekonomik koduna GPS alımında 

kullanılmak üzere 25.000,00.- TL, 

 05.2.0.00 -05- 06.5.7.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım giderleri ekonomik kodunda bulunan 

2.450.000,00.- TL ödeneğe ilave olarak 780.000,00- TL,  

 06.3.0.00 -05- 06.5.7.08 İçme suyu Tesis Yapım giderleri ekonomik kodunda bulunan 

3.854.000,00.-TL ödeneğe ilave olarak  2.056.000,00-TL,  

 8-) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Bütçesinin; 

 07.9.9.12 -05- 06.1.2.03 Tıbbi cihaz alımları ekonomik koduna  Osmancık Devlet Hastanesine 

cihaz alımı giderlerinde kullanılmak üzere 250.000,00.- TL, 

 06.2.0.18 -05- 06.5.7.90 Diğer gayrimenkul bakım onarım giderleri ekonomik koduna 

Oğuzlar İlçesi Erenler Köy konağının yemekhanesine zemin döşemesi ve kapı yapılmasında 

kullanılmak üzere 60.000,00- TL, 

 01.3.9.00 -05- 03.8.2.01 Lojman Bakım Onarım Giderleri ekonomik koduna Oğuzlar Özel 

İdare Lojman bakım onarım giderlerinde kullanılmak üzere 50.000,00.-TL,  

 9-)Strateji Geliştirme  Müdürlüğü Bütçesinin; 

 01.3.9.0.00- 05- 09.06 Yedek  ödenek ekonomik kodunda bulunan 10.000.000,00.-TL 

ödeneğe ilave olarak 5.000.000,00.- TL   verilmesi, 

 01.3.9.00- 05- 07.1.9.01 Birliklere  yapılacak ödemeler  ekonomik kodunda bulunan 

2.500.000,00.- TL ödeneğe   2.197.500,00.- TL ilave edilerek oluşan toplam 4.697.500,00.- TL’nin 

ise;  

MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   460.000,00 

OĞUZLAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   230.000,00 

BAYAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   75.000,00 

BOĞAZKALE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   125.000,00 

KARGI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   440.000,00 

DODURGA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   212.500,00 

UĞURLUDAĞ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   180.000,00 
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İSKİLİP KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   190.000,00 

ALACA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   1.000.000,00 

LAÇİN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   300.000,00 

MECİTÖZÜ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   400.000,00 

ORTAKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   275.000,00 

OSMANCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   100.000,00 

SUNGURLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ   710.000,00 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ GENEL 

TOPLAMI 
  4.697.500,00 

 

Şeklinde dağıtılması,  

 Ayrıca, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinde; 

 04.2.1.00 -05- 06.5.7.90  Tarımsal amaçlı sulama tesisleri ekonomik kodunda bulunan 

4.450.000,00.- TL ödenekten 250.000,00.- TL sinin Yeşilköy-Dereköy köyleri sulama tesisleri (sifon) 

yapımı için Kargı Köylere Hizmet Götürme Birliğine,  200.000,00.- TL’nin Doğangir Köyü Sulama 

tesisi kapak değişimi  için İskilip  Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderilmek üzere toplam 

450.000,00.TL’nin 07.1.9.01 ekonomik  koduna alınması, 

  

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesinde; 

 Tüketime Yönelik mal alımları için 08.1.0.00- 05- 03.2.5.02 ekonomik kodunda bulunan 

255.000,00 TL ödenekten 80.000,00.- TL, Menkul Mal alımları için 10.2.0.00- 05- 03.7.1.90 

ekonomik kodunda bulunan 20.000,00.- TL’nin alınarak toplam 100.000,00.- TL’nin, İlimizin 

Tanıtım Giderlerinde kullanılmak üzere 08.2.0.00- 05- 03.06.2.01 ekonomik kodunda bulunan 

300.000,00.- TL ödeneğe ilave edilmesi ve bu değişiklikler ile birlikte 2022 Yılı Bütçesinin 

170.750.000,00.- TL olarak kabulü,  komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederim. …./11/2021 

   
         Başkan             Başkan V.          Üye 

      Fehmi YAĞLI  Alaettin Tosundereoğlu              Mehmet YÜCEL 

 

  Üye     Üye     Üye 

 Mehmet BEKTAŞ   Abdurrahman KARAGÖZ     Suat ATALAY 

       

      Üye 

         Selim DÖLCÜ 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 


