-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 08/11/2021 tarih ve 194 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilen, Çorum ilimiz komşu illerimiz olan Sinop, Kastamonu Merkez ve ilçelerinde aşırı
yağıştan dolayı sel baskını olmuştur. Bu aşırı yağıştan dolayı can ve mal kaybı olmuştur. Bu sel
taşkınlarının genelde dere yataklarından kaynaklanmaktadır. Bu komşu illerimizdeki sel baskınına
benzer ilçemiz Alaca, Sungurlu, Boğazkale ilçelerimiz ve köylerinde yaşanmıştır. Bu sel baskını
yaşanan köylerimizdeki evlerin dere yatakları ile iç içe olduğu ve dere yataklarının kapatıldığı
görülmektedir. Bu dere yataklarının ıslahı konusunda DSİ’nin çalışmaları nelerdir? Acil olarak dere
ıslahı yapılması gereken dereler nerelerdir ve hangi dereler ivedilikle öncelikle yapılması
gerekmektedir? İl Özel idaremiz imar yönünden bu dere yataklarına ve yakınlarına yapılan evlerle
ilgili bir tespit çalışması yapılabilir mi? Tespit sonucunda il özel idaremizin önceden yapılmış bu
evlere yaptırımı nedir? Dere yatakları ile ilgili DSİ’nin ve özel idaremizin ortaklaşa bir çalışması var
mı? Bu tür afetlerin yaşanmaması ve tedbir alınması için bu tehlike arz eden derelerin imar
düzenlemesi ve vatandaşın bilinçlendirilmesi konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
ÖNERGELER
1- Dere yataklarının ıslahı konusunda DSİ’nin çalışmaları nelerdir?
2- Acil olarak dere ıslahı yapılması gereken dereler hangileridir?
3- İl Özel İdaresi dere yataklarına ve yakınlarına yapılan evlerle ilgili bir tespit çalışması
yapabilir mi?
4- Tespit sonucunda İl Özel İdaremizin önceden yaptırılmış bu evlere yaptırımı nedir?
5- Dere yatakları ile ilgili DSİ’nin ve İl Özel İdaremizin ortaklaşa bir çalışması var mı?
6- Bu afetlerin yaşanmaması ve tedbir alınması için bu alanlarda imar düzenlemesi ve
vatandaşların bilinçlendirilmesi açısından bir çalışma var mı?
CEVAPLAR
1- DSİ tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili DSİ 54.Şube Müdürlüğünden bilgi
alınabilir?
2- DSİ 54.Şube Müdürlüğünden bilgi alınmalıdır?
3- İdaremiz İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğüne yapılan inşaat
yapım başvurularında söz konusu taşınmazların, 1/25000 ölçekli haritalar üzerinden taşkın
risk analizi , Afet Müdürlüğünden resmi yazı ile alınan afet haritaları üzerinden, heyelan,
kaya düşmesi ve çığ risk analizleri ile jeoloji mühendislerine hazırlatılan zemin etütleri
üzerinden deprem ve zemin risk durumları tespit edilmektedir. Riskli bulunan taşınmazlar ile
ilgili DSİ veya Afet Müdürlüğünden kurum görüşü sorulmak suretiyle yapı izinleri
değerlendirilmektedir. Afet riski bulunan ve özellikle dere yatağı üzerine ve bitişiğine
yapılmak istenilen yapılara herhangi bir izin verilmemektedir.
4- Afet riski bulunan alanlarda yapılaşma izni verilmediğinden söz konusu yapılar kaçak yapı
olarak değerlendirilmektedir ve kaçak yapı işlemi yapılmaktadır. Bu alanlardaki yapılar
mevcut haliyle ve öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit
ettiğinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42.maddesi kapsamında verilen idari para cezaları
yüzde yüz oranında artırılarak uygulanmakta ve ardından yıkım kararı alınmaktadır.
5- Taşkın riski bulunan taşınmazlar kapsamındaki taleplere ilişkin iş ve işlemler, İdaremizce DSİ
54. Şube Müdürlüğüne görüş sorulmak suretiyle yürütülmektedir.

6- İmar planı bulunan köylerimizde, plan yapım aşamasında DSİ görüşleri alınmaktadır. DSİ
projeleri kapsamında dere ıslahı yapılması önerilen köylerde, imar planına göre gerekli
mesafeler bakım onarım yolları gibi düzenlemeler yapılmaktadır. İmar planı bulunmayan
köylerimizde ise, yukarıda belirttiğimiz gibi haritalar üzerinden taşkın risk durumları tespit
edilmekte, riskin orta yüksek veya çok yüksek olduğu köylerde parsel ölçeğinde DSİ’den
kurum görüşü alınmaktadır.
DSİ 54. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
Dere Yataklarının Islahı Konusunda DSİ nin çalışmaları nelerdir?
DSİ olarak taşkın riski olan dereler ıslah ve tanzim edilmektedir. Şu ana kadar şehir merkezi,
ilçe merkezleri ve köylerde toplam 182 dereye taşkın tesisi yapılarak hizmete alınmıştır. 2021 yatırım
programında ise 4 adet taşkın koruma tesisi yapım işi bulunmaktadır. Bunlardan Osmancık İlçe
Merkezi Kızılırmak Geçişi projesinde sona gelinmiş olup proje bedeli günümüz fiyatları ile yaklaşık
125 milyon TL’dir. Yine Oğuzlar İlçe Merkezi Karaören Deresi Taşkın Koruma Tesisinin ise ihalesi
yapılmış, yükleniciye de yer teslimi yapılmıştır. 2 adet taşkın tesisi ise yapım ihalesi en kısa zamanda
yapılacaktır.
Daha önce yapılmış olan taşkın tesisleri her sene muayene komisyonu tarafından gezilerek
kontrol edilmekte, hasarlı ve bakıma ihtiyacı olan tesisler bakım onarım kapsamında temizlik ve
onarımları yapılmaktadır.
Ayrıca iş makineleri ile derelerin temizlik ve tanzimleri 12 ay boyunca yapılmaktadır. 2021
yılı içerisinde Osmancık, Sungurlu, Alaca, Boğazkale ve Mecitözü İlçe merkezleri başta olmak üzere
43adet derenin temizliği gerçekleştirilmiş ve tüm hızla makineli çalışmalar devam etmektedir.
Sungurlu İlçesinde inşası devam eden Diği Göletinin yapılması sonucu Diği deresi taşkınları,
Budaközü deresi üzerine yapılan Sungurlu Barajının tamamlanması ile de Budaközü deresi taşkınları
büyük ölçüde kontrol altına alınacaktır.
Taşkın riski bulunan derelerin tespit edilmesi ve planlama projesi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü
tarafından yüklenici firma aracılığı ile yaptırılmıştır. Bu kapsamda can ve mal kaybı oluşturacak
66dere tespit edilmiş olup bu derelerin planlama ve projeleri tamamlanmıştır. Bu işlerde peyderpey
aciliyet durumuna göre inşaat programına alınarak yapım ihaleleri gerçekleştirilecektir.
6200 sayılı Devlet Su İlleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
kurumumuza ait görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kanuna göre taşkın sular ve sellere karşı
koruyucu tesisler meydana getirmek, akarsularda ıslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elverişli
hale getirmek başlıca görevleridir.
2006/27 sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar Genelgesinde ise derelere müdahaleler ile ilgili
hususlar belirtilmiştir. Bu genelgeye göre:
- Yol çalışmaları sırasında arazinin düşük kotlarında suyun akışını sağlamak, aynı zamanda alt
yapı tesislerinin inşasına imkân tanımak için ilgili kurumların, DSİ’nin görüşleri doğrultusunda yeterli
miktarlarda menfez yapmaları sağlanacaktır.
- Dere yatağı içinde veya dere yatağına bitişik alanlarda yapılan kum, çakıl ve stabilize
malzeme ocağı işletme faaliyetleri, DSİ’nin görüşleri doğrultusunda yapılacaktır. Usule aykırı
uygulamalarda ocakların izinleri, ruhsat veren idarelerce iptal edilecektir.
- Pek çok yörede, hafriyat, molozlar ve çeşitli atıklar düzensiz bir şekilde yollara, havzalara ve
dere yataklarına boşaltılmaktadır. Boşaltılan katı atıklarla dolan derelerin yatak kapasiteleri fevkalade
azaldığından taşkın riski çok büyük ölçüde artmaktadır. Dere yataklarına her türlü atık malzemenin
dökülmesi, mülki amirler ve/veya mahalli idareler marifetiyle sürekli kontrol altında tutulmak
suretiyle önlenecektir.

- Akarsu yatakları içerisinde oluşan ve dere yatağı kesitini daraltarak veya mevcut sanat
yapılarının tıkanmalarına neden olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına sebep
olan ağaçlar ilgili idarece temizlenecektir.
- Kadastro çalışmaları sırasında, dere yataklarında tabii akışa imkân verecek ve kendiliğinden
oluşmuş dere yatağı kesiti tescil dışı bırakılarak, derenin tabii akışına tahsis edilecektir. Dere yatak
genişliğinin tespitinde DSİ’nin bilgisi ve görüşü doğrultusunda uygulama gerçekleştirilecektir.
Kadastro çalışması tamamlanmış olan sahalarda münferit tescil müracaatları halinde de aynı usul ve
esaslar uygulanacaktır.
-İl, ilçe ve belde gibi büyük ve orta ölçekteki planlı yerleşim yerleri ile mevzii planlara göre
yapılan küçük ölçekteki her türlü yerleşim birimlerine ait imar planlarının düzenlenmesi esnasında
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) tedbir ve tavsiyelerine titizlikle uyulacaktır.
– Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri, zaruri hallere münhasır
olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç,
kesinlikle kapatılmayacaktır. Bunun dışında dere yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılar ilgili
kurum veya kuruluşlarca onaylı bir projeye dayandırılacaktır.
- Dere yatakları üzerine her ne sebeple olursa olsun yapılacak köprü ve menfez gibi sanat
yapıları ile dere yatakları üzerinden veya sınırından geçirilecek enerji nakil hattı, yol, petrol-doğal gaz
boru hattı, telefon hattı, içme suyu ve kanalizasyon hatları ve benzerleri gibi çeşitli kuruluşlarca
değişik maksatlı yapılar inşa edilmeden önce DSİ’nin ilgili Bölge Müdürlüklerinden mutlak surette
görüş alınacak ve yapılacak tesislerin bu görüşe uygun olarak inşası sağlanacaktır denilmektedir.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı

Hacı BOLAT
Üye

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Ünal NALÇACI
Üye

Engin DEMİR
Üye

Osman GÜNAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

-RAPOR(Plan ve Bütçe Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 08/11/2021 tarih ve 195 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Çorum İl özel idaremiz tarafından köylerden Çöpler toplanarak
taşıma yoluyla Çorum’a taşınmaktadır? İlçelere göre araç sayısı, araçta çalışan şoför ve işçi
sayısı kaçtır? Çöpler haftanın her günümü yoksa belirli günlerde mi toplanmaktadır?
Köylerimizden toplanan çöplerin yıllık toplam maliyeti ne kadardır? Çöplerden geri
dönüşümden elde edilen gelir ne kadardır? Çöplerin Toplam maliyet gideri ile elde edilen
gelir arasındaki kar, zarar durumu ne kadardır? Kar veya zararı idaremize nasıl
yansımaktadır? İl özel idaremizce plan bütçeden yıllık olarak ayrılan bütçe miktarı ne
kadardır? Ayrılan bütçe yıl içerisinde çöplerin maliyetini karşılıyor mu? Konu ile ilgili Plan
ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
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EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİ
İlimiz Merkez ve ilçe köylerinin evsel katı atıkları program dahilinde haftada bir gün
olacak şekilde 18 araç 54 personel ile düzenli bir şekilde toplanmaktadır.
Köylerimizden toplanan çöplerin yıllık toplam maliyeti toplanan evsel katı atık ve bertaraf
bedeli, personel gideri, yakıt gideri ve Çevre Belediyeler Birliğine katılma- hizmet bedeli vb.
ile birlikte 9.022,304,00 TL harcama yapılmıştır.
2021 yılı için İl Özel İdaremizce plan bütçeden evsel katı atık bertaraf bedeli için yıllık
olarak ayrılan bütçe miktarı 250.000,00 TL dir.
Çöp araçları 2021 yılında 580.493 km yol yapılarak 16.017,04 ton çöp Karapürçek
Düzenli Depolama ve Bertaraf tesisine taşınarak bertaraf edilmiştir. Çorum Belediyeler Çevre
Birliğine bertaraf bedeli olarak aylık ortalama 15.000,00 TL olmak üzere toplam 180.000,00
TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Osmancık Belediyesi ile 2021 yılı Ekim ayında protokol
yapılmış taşıma bertaraf bedeli olarak ton başına 69,16 TL (KDV dahil) anlaşılarak evsel katı
atıkların taşıma hizmeti yürütülecektir. Her ay ortalama 10.000,00 TL Osmancık Belediyesine
ödeme yapılacaktır. Çöplerden elde edilen gelir olmadığından kar-zarar durumu kıyaslaması
yapılamamaktadır.
Çorum Belediyesine ait Yap-işlet-devret modeliyle kurulan Geri Dönüşüm Tesisinden
İdaremize herhangi bir gelir elde edilmemektedir.
İl Genel meclisimizin ve ilgili kamuoyunun bilgilerine arz ederiz

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Fehmi YAĞLI
Komisyon Başkanı

Mehmet BEKTAŞ
Üye

Alaettin TOSUNDEREOĞLU
Komisyon Başkan V.

Abdurrahman KARAGÖZ
Üye

Mehmet YÜCEL
Üye

Suat ATALAY
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye

-RAPOR(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 180 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlçelerimizde il özel idare birimleri bulunmaktadır.
Bazı ilçelerimiz de kadro boşluğundan hizmet verilememektedir. Köylerimizin eksik ve
taleplerini iletmek bakımından faydalı birim olarak düşünüldüğünden faal olmayan ilçe idare
birimleri görevlendirme ya da kurum nakil işlemleri ile doldurulabilir mi? Hangi ilçelerimizde
ne kadar personelin çalıştığı hangi ilçemizde ne kadar boş kadro olduğunun tespit edilmesine,
İl özel idare Genel sekreterlik ya da valilikçe bir çalışma var mı? İlçelerdeki özel idarelerin il
özel idarelerimizden hangi konularda talepleri bildirilmektedir? İstenilen talepler nelerdir?
İlçe özel idarelerimizin karşılaştıkları sorunlar var mı? Varsa nelerdir? Konu ile ilgili
Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlçe
Özel İdare teşkilatları, ilçelerde Özel İdareye ait iş ve işlemleri yürütmek amacıyla, 5302
sayılı Kanunun 35. maddesine göre oluşturulmaktadır. İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin ayrıca
bir kadrosu bulunmamaktadır. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik’in 17. maddesi gereğince, ihtiyaca göre ve ilçe sayısını geçmeyecek şekilde
müdür kadrosu ihdas edilerek kurulmakta ve Özel İdarelerin kadrolarına eklenmektedir.
Yine İlçe Özel İdarelerinde memur kadrosu bulunmayıp, ihtiyaç olması halinde İl Özel
İdaresi merkez norm kadrolarından düşülerek, ilçelere kadro aktarımı yapılmaktadır.
Belediye sınırları dışında ve ilçe sınırları içerisinde kalan köy ve mezralara ilişkin yol,
su, kanalizasyon, sulama, katı atık toplama, alt yapı ve üst yapı v.b. hizmet ve işlerin
yapılması, İl özel idaresinin görev alanı içerisinde olup, programlar dâhilinde yapılmaktadır.
Tüm araç, gereç, teknik personel ve ekipman Merkezde olduğundan, İlçe Özel
İdarelerinin yapacağı fazla bir iş olmamaktadır. İlçe Kaymakamları tarafından Köylere
Hizmet Götürme Birliklerinin işini yürütmek üzere görevlendirilen İlçe Özel İdare
Müdürlükleri aktif olarak çalışmakta, diğerlerinde ise fazla bir iş yükü bulunmamaktadır.
Genel Sekreterliğimizce, İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin faaliyetleri sürekli takip
edilmekte, zaman zaman bu hususta çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle küçük ilçelerin
kapatılarak, müdür ve personellerin merkeze alınmasının daha ekonomik ve uygun olacağı
kanaati oluşmaktadır. Bugüne kadar İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin İdaremizden ciddi ve
önem taşıyan bir talepleri olmamıştır. Ciddi bir iş yükünün olmadığı yerde herhangi bir
sorunla da karşılaşılmamaktadır.
İl Özel İdare Müdürlerinin sicil ve disiplin amiri ilçe kaymakamıdır. Boş bulunan İlçe
Özel İdare Müdürlüklerinde yapılan zorunlu olan işler (maaş, ödeme v.b.) merkezden
yapılmaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU
Arif ÇAMİÇİ
Komisyon Başkanı
Özcan ÇETİN
Üye

Vahit KABAKCI
Komisyon Başkan V.

Ekrem YILDIRIM
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

-RAPOR(Gençlik ve Spor Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 185 nolu kararı ile Gençlik ve Spor
Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde eğitim öğretim gören
öğrencilerimiz arasında koşu yarışması yapılıyor mu? Bu spor yarışması son beş yıl içerisinde
kaç defa yapıldı? Koşu sporu yapılırken genel veya sınıflar arası düzenleniyor mu? Koşu
sporu hangi yaşlarda ne kadar mesafelerde yapılmaktadır? Koşu sporunun yapıldığı belirli bir
yer var mı? İlimizde bu sporla ilgili şimdiye kadar birincilik ikincilik üçüncülük madalyası
alan var mı? Konu ile ilgili yazılı Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Gençlik ve Spor Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği
bilgilere göre;
İlimiz il gereği koşu yarışmaları yapılmaktadır. Her yıl cumhuriyet bayramı
haftasında, 10 Kasımda ve 27 Aralıkta yaş gruplarına göre koşular yapılmaktadır. Ayrıca
okullar arasında Kros adı altında her yıl ferdi ve takım şeklinde koşular yapılmaktadır.
Koşular sınıflar arası değil yaş gruplarına göre kız ve erkek ayrı kategoride yapılmaktadır.
Ayrıca her yıl Atletizm federasyonu tarafından ferdi ve kulüpler arası il seçmeleri
yapılmaktadır. Bu sene seçilen sporcular ilimizi temsil etmektedir. Federasyonun düzenlediği
koşular;
8-9 yaş Minik kızlar 600 m Minik erkekler 800 m
10-11 yaş Küçük kızlar 1000 m Küçük erkekler 1000 m
12-13 yaş Yıldız kızlar 1000 m Yıldız erkekler 1500 m
14-17 yaş Genç kızlar 1500 m Genç erkekler 2000 m
Okul sporlarında ise;
12-13 yaş Yıldız kızlar 2000 m Yıldız erkekler 3000 m
14-17 yaş Genç kızlar 3000 m Genç erkekler 5000 m koşmaktadırlar. Koşular
genellikle itfaiye parkında veya Kent park koşu pistinde yapılmaktadır. Yarışmalarda ilk
dörde giren öğrencilere madalya takımlara ise kupa verilmektedir. Koşularda ilimizi temsilen
katılan sporculardan Çorum Spor Lisesi öğrencisi Tarık DEMİR 1500 ve 3000 metrede
Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca 2018 yılında aynı öğrenci Fasta düzenlenen okullar arası
Atletizm şampiyonasında ülkemiz adına yarışmış. 1500 ve 3000 metrede Dünya üçüncü
olmuştur şuanda Çorum Spor Bilimler Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Yine 2018
yılında Çorum Spor Lisesi Atletizm branşında takım halinde Türkiye 2.si olmuştur.
il genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Ahmet TUNA
Komisyon Başkanı

İbrahim ÇİFTÇİ
Komisyon Başkan V.

Suat ATALAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

Duran BIYIK
Üye

-RAPOR(Turizm Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 178 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna
havale edilen, Çorum ilimiz, Dodurga ilçemiz Dikenli köyü, Soğukeşme mahallesi, Gök
Hüseyin mesire alanı ve Kirazlı dere şelalesi halk tarafından bilinmemektedir. İlçemizdeki bu
mesire alanı ve şelalenin tanıtımı ve turizme kazandırılması için neler yapılabilir? Burayla
alakalı şimdiye kadar nasıl bir çalışma yapılmıştır? İl özel idaremiz tarafından mesire alanı ve
şelalenin tanımı için yön tabela çalışması yapılabilir mi? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu
üyelerin katılımıyla toplandı.
Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Çorum Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre,
İlimiz Dodurga ilçesi Soğukçeşme mahallesi Gök Hüseyin Mesire alanı girişinde
İşletme Müdürlüğümüzce tabelalar yapılmış olup İl Özel İdaresi tarafından yön tabelası
çalışması yapılmasında kurumumuzca sakınca görülmemiştir.
Komisyon olarak bölgeyi inceledik. Bölge doğal güzelliğinin yanında güzelim çam
ormanlar temiz havası ve sakinliği il turizme kazandırılası gereken bir yerdir. Bahsedilen
gerekli yerlerde yollar açılabilir kumlama çalışması yapılabilir piknik alanları düzenlenebilir.
Kamelyalar çoğaltılabilir gerekli tanıtımı yapılarak turizme kazandırılması gereken bir yerdir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

TURİZM KOMİSYONU

Gürbüz ÖZEL
Komisyon Başkanı

Yıldız BEK
Üye

Abdullah UYSAL
Komisyon Başkan V.

Sadık AŞIK
Üye

Dursun KAYA
Üye

-RAPOR(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 189 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilen, Çorum ilimiz ve ilçelerimiz köylerimiz başta olmak sulu tarımla uğraşan
çiftçilerimiz şekerpancarı, Soğan, Patates, slajlık mısır, dane mısır, Fasulye ekimi yapmaktadır.
Kuraklığın baş gösterdiği ilimiz genelinde barajlarımız kuruma noktasına gelmiştir. Bu nedenle
çiftçilerimiz şu anda 2022 yılı için bu ürünlerin ekimi için planlama yapamamaktadırlar. Çiftçilerimiz
bu ürünlerin yerine ekecek alternatif ürün düşünememektedirler. İlimiz ve ilçelerimiz köylerimizin
geçim kaynağı ekonomisi tarıma dayalıdır. Bu durum göz önüne alındığında tarımın ekonomimizi
daha fazla etkileyip mağduriyet yaşanmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları,
Tarım Kredi Kooperatifleri Panko Birlik ve diğer tarımsal kuruluşlar çiftçilerimizle ortak bir çalışması
var mı? Çiftçilerimizi bilgilendirmek öncülük yapmak adına toplantı seminer gibi faaliyetler yapılıyor
mu? Çiftçimize alternatif ürün tavsiyesi yapılıyor mu? Kuraklıktan dolayı çiftçimize tohum konusunda
destek olunacak mı? Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerinin pazar konusunda ortak bir görüşme
yapılıyor mu? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği
bilgilere göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
İlimiz Merkez ile diğer ilçelerimiz ve köylerinde sulu tarım yapılan tarım arazilerinde kuraklık
sorununa ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda,
İlimiz merkez ve diğer ilçelerimizde yetiştirilen ürünler; Bakanlığımızın havza planlaması
çalışmaları dahilinde ilimizde optimum şartlarda yetiştirilebilecek en uygun ürün deseni olarak
belirlenmiş, bu ürünler destekleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca büyük öneme sahip alternatifi
olmayan tarımsal ürünlerimizden şeker pancarı, ayçiçeği, kuru soğan ve patates ülkemiz için stratejik
öneme sahip ihracat ve sanayi ürünleridir. İlimiz ekolojik şartları göz önüne alındığında önemleri
değişmemektedir.
Tarımsal üretim ve ürünlerle ilgili eğitim ve yayım çalışmaları sürdürülmekte, hem
Bakanlığımızın hem de il müdürlüğümüzün internet sayfasında resmi duyuruların yapılmasına devam
edilmektedir. Ayrıca; ilimizde yetiştirilen ürünlerin ekim, hasat ve pazarlama aşamaları da takip
edilmekte, çalışmalarla ilgili raporlamalar sürdürülmektedir. 2021 yılı üretim sezonunda yağlık
ayçiçeği, patates, hububat ve baklagil ürünlerinin pazarlanmasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır.
Ancak kuru soğanda arz fazlalığı nedeniyle fiyat ve pazarlama konularında problemler yaşanmıştır.
Müdürlüğümüz bünyesinde Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi kaynaklı yapılan projeler
neticesinde muhtelif türde tohumlar tedarik edilmiş ve çiftçinin kullanımına sunulmak üzere dağıtımı
yapılmıştır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU
Mehmet TURHAN
Komisyon Başkanı

İsmail KEŞLİKTEPE
Komisyon Başkan V.

Sadettin AKGÜL
Üye

Erdoğan KÖROĞLU
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye

-RAPOR(Çevre ve Sağlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 179 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonuna havale edilen, Çorum İlimiz Dodurga ilçemizde kömürün yanması sonucu
açığa çıkan atıklar ağır metaller ve zehirli maddeler hem insan sağlı hem de çevre için
oldukça zararlıdır. Yanma sonucu insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek miktar da
arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun gibi elementler açığa çıkmaktadır. Bu kirletici unsurlar
içme sularına, bitkiler ve hayvanlara ulaştığında tüm canlıların sağlığı açısından risk daha da
artmaktadır. Ocak sahasında daha önce dökülen kömür ve çeşitli atıkların yanmasını önlemek
açısından çevre ve halk sağlığını olumsuz yansımasını ortadan kaldırmak için neler
yapılabilir? Dodurga ilçemizde karşılaşılan konunun ilimiz ve diğer ilçelerimizde de olup
olmadığının araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği
bilgilere göre; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
SORU 1 : Ocak sahasında daha önce dökülen kömür ve çeşitli atıkların yanmasını
engellemek açısından çevre ve halk sağlığını olumsuz yansımasını ortadan kaldırma için neler
yapılabilir?
CEVAP 1: İlimiz Dodurga ilçesindeki kömür yanması olayı ile ilgili olarak evvelce de
Kurumumuza ulaşan resmi şikayetlerin olduğu, bu kapsamda sahada denetimlerin yapıldığı ve
alanın sorumlusu olan firmaya bu yangınların söndürülmesi için gerekli çalışmalar (yanan
yerlerin üzerinin toprak ile örtülmesi) yaptırılmıştır. Müdürlüğümüz teknik personellerince en
son olarak 16.11.2021 tarihinde İlimiz Dodurga ilçesinde YS Madencilik San. Ve Tic. Ltd.
Şti. şirketinin sorumluluk sahası içerisinde bulunan pasa döküm alanında hali hazırda yer yer
kömürün yandığı, şirketçe evvelce kısmi olarak yanan yerlerin üzerinin toprak örtü ile
örtüldüğü, denetim anında ise JCB ve kamyon ile yanan yerlerin söndürülmesi için
çalışmalara başlanıldığı, işletme yetkililerince yanan yerlerin ivedilikle söndürüleceği alanın
tamamının toprak örtü ile örtülmesinin yaklaşık 5 ay süreceği belirtildiği ve bu durum İl
Müdürlüğümüzce mahallinde yapılan inceleme esnasında tutanak altına alınmıştır. Bununla
birlikte İl Müdürlüğümüzce resmi yazı ile yanan yerlerin ivedilikle olmak üzere alanın
tamamının toprak örtü ile örtülmesi için 15 Nisan 2022 tarihine kadar süre verilmiştir.
Bu ve benzeri kömür yanmalarında yanmanın engellenebilmesinin kesin çözümü için
kömür ile ortamdaki oksijen ile bağının kesilmesi ile mümkün olmaktadır. Bunun da en basit,
ucuz ve uygulanabilir yöntemi pasa malzemesinin (kömürün) üzerinin toprak örtü ile
örtülerek (uygun kalınlıkta) sıkılamasının yapılması ve yanan kömürün oksijene ulaşmasının
engellenmesi ile olmaktadır. Ayrıca serilen toprak örtünün zamanla çökme, yarılma vs. gibi
durumların oluşup oluşmadığının zaman zaman gözlemleyerek bu kısımlarda toprak
tesviyesinin tekrar yapılması kömürün oksijene ulaşıp yeniden yanmaması için önem arz
etmektedir.

Fotoğraf 1: Yanan kömürün üstünün toprak örtü ile örtülmesine dair fotoğraf

Türkiye Kömür İşletmesi Dodurga Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda; Kömür, değişen miktarlarda Karbon, Oksijen, Hidrojen, Azot, Kükürt ve
eser miktarda düğer elementleri içeren sedimanter (çökel) bir madendir. Kömür, sanayide ve
konutlarda kullanılırken dışarıdan ısı verilmek suretiyle tutuşturularak yakılır. Fakat kömür
yapısı itibariyle doğal bir absorbent olması sebebiyle oksijeni absorbe eder ve oksijen ile
temas anında oksidasyon başlar. Oksidasyon reaksiyonu kömürün kızışmasına (ısınmasına)
sebep olur. Kızışma sebebiyle ısı artışı kömürün kendiliğinden yanmasının nedenidir.
Kömürün kendiliğinden yanması madencilik faaliyetlerini yürütürken çeşitli aşamalarda
sorunlara yol açmaktadır. Örneğin üretim esnasında yer altında kömürün kendiliğinden
yanması, üretilen kömürün stok sahasında kendiliğinden yanması gibi. Çeşitli şekillerde
müdahale edilerek kızışma engellenmeye çalışılır. Kızışmanın ortadan kaldırılmasının birinci
yolu kömürün oksijenle temasını kesmektir. Dodurga’da bulunan kömür ocağının pasa döküm
sahasında görülen olay ise önceki yıllarda tesis atığı olan ve şlam olarak adlandırılan
malzemenin kızışmasının sonucudur. Şlam, düşük kalorilidir ve ilgili dönemde ekonomik
değeri olmadığı için döküm sahasına taşınmış, üzeri yine kömür içermeyen pasa ile kapatılmış
ve böylece oksijen ile teması kesilmiştir. Fakat zaman içerisinde sahada yürütülen faaliyetler,
mevsimsel şartlar ve tektonik hareketler sebebiyle şlamın üzerinde oksijen ile temas etmesine
neden olan çatlaklar oluşmuştur. Oksijen ile temas eden şlam kızışmaya başlamış ve yer yer
kendiliğinden yanma olayı gerçekleşmektedir. Bu olayda yer yer yanmakta olan kömür
hâlihazırda pasa malzemesi içerisine hapsolduğu için yanma tepkimesinin sonucu olan
karbondioksit gibi gazlar ile su buharı yüzeye çıkabilmektedir. Uçucu kül, kül ya da başkaca
bir madde yüzeye çıkamamaktadır. Oluşan küller içinde de zehirli nitelikte ve doğaya
karışabilecek bileşenler bulunmamaktadır. Kömür, oluşum mekanizmaları itibariyle doğada
bulunan birçok maddeyi eser miktarda bünyesinde bulundurabilir fakat bu içerdiği maddelerin
çevreye ve insana zarar verecek oranlarda olduğu anlamına gelmemektedir. Dodurga’da bulunan, uzun
yıllardır işletilen linyit kömürlerinin çevreye ve canlılara zarar verecek; arsenik, kadmiyum ve kurşun
gibi elementleri içerdiğine dair bir bilgi yoktur ve daha önce yapılan çalışmalarda da bu kapsamda
sonuçlar gözlenmemiştir. Söz konusu maddeler işletmecilik faaliyetleri kapsamında kullanılan

maddeler içerisinde de bulunmamaktadır ve bunların atılması suretiyle de doğaya karışması mümkün
değildir. Döküm sahasında bulunan şlamın kızıştığının fark edilmesinin ardından oksijenle temasını
kesecek faaliyetlere başlanmıştır ve bu faaliyetler mevsim şartları sebebiyle yavaşlamış olsa dahi
devam etmektedir. Şlam havuzunun oksijenle temasını kesmek için, hemen yanındaki açık işletme
ocağı şevlerinden malzeme kazılarak şlam havuzu üzerine serilmekte ve sıkıştırılmaktadır. Yapılan
çalışmanın önümüzdeki iki hafta içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Çalışmalarla ilgili
fotoğraflar not ekinde sunulmuştur. Bilgilerinize.

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Abdullah UYSAL

Dursun KAYA

Gürbüz ÖZEL

Başkan

Başkan V.

Üye

Yıldız BEK
Üye

Sadık AŞIK
Üye

-RAPOR(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 186 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde ve ilçelerimizde Yüksek öğrenim kurumları
eğitim ve öğretime başlamıştır? İlimizde ve ilçelerimizde öğretime devam eden
öğrencilerimizin yurt sayıları yeterli mi? İlimiz genelinde toplam olarak yurtta kalan öğrenci
sayımız kaç kişidir? Bu öğrencilerden Kaç kişi erkek, kaç kişi bayan olarak
kalabilmektedirler? Dışarıdan gelen Öğrencilerden yurda yerleşemeyen var mı? Varsa bu
öğrencilerin yurt sorunu için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Öğrencilerin yurtlarda
karşılaştıkları sorunlar var mı? Yurtlarda kalan öğrencilerin ulaşım sorunları yaşanıyor mu?
Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar
sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
İlimizde bulunan Hitit Üniversitesine bağlı olan, il ve ilçelerde bulunan Fakülte ve
Yüksek Okullar 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına 27.09.2021 tarihi itibariyle başlamıştır.

Yükseköğrenime devam eden öğrencilerin barınmalarını ve eğitimlerini
kolaylaştırmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve İlimiz
il/ilçe merkezinde bulanan yurtlarımızın kapasite ve öğrenci barınma talebini karşılama oranı
bilgileri aşağıdaki çizelgede çıkartılmıştır.

Merkez ve ilçelerde bulunan kız-erkek öğrenci yurtlarımızın kapasite, kayıtlı öğrenci
ve doluluk oranları göz önüne alındığında, öğrenci barınma talebinin karşılanması konusunda
bir sorun olmadığı görülmektedir. Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

İl genelinde kız toplam yatak kapasitesi 4.062, erkek toplam yatak kapasitesi 2.030 ve
genel yatak kapasitesi toplamı 6.092 yataktır. İl genelinde barınan öğrenci sayısı 3.253 kız;
1.936 erkek olmak üzere toplam 5.189 kişidir.

Dışarıdan gelen, ilk ve ek yerleştirmelerde yurt başvurusunda bulunan ve
Bakanlığımız tarafından yurtlara yerleştirilen öğrencilerin yurda yerleşmelerinde bir sorun
yaşanmamaktadır. Yurt başvurusunda bulunamayan ve yurda yerleşemeyen öğrenciler için,
yurtlara yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra yurtlarda boş yatak olması halinde,
öğrencilerin barınma talepleri eğitim öğretim yılının sonuna kadar misafir öğrenci
değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin yurtlarda sorunlarla karşılaşmamaları için tüm imkanlar kullanılmaktadır.
İl Müdürlüğümüz ve Yurt Müdürlüklerimiz her türlü denetimlerini düzenli olarak
yapmaktadır. Öğrenciler, yurtlarla ilgili tüm sorunlarını en yakın idari birimden başlamak
üzere rahat bir şekilde iletebilmektedirler. Öğrenci, sorunla karşılaştığında direkt olarak yurt
idaresine başvurarak çözüm bulmakta veya elektronik ortamda dileklerini ve şikayetlerini
ilettiğinde, öğrenciye en yakın idari birim tarafından sorun giderilmektedir. Bu konuda Cimer,
GencizBiz…, gibi iletişim kanalları öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Ulaşım,Çorum Belediyesinin belirlediği güzergahlar üzerinden mutat araçlarla düzenli
olarak yapılmakta olupşu an bir sorun yaşanmamaktadır.
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İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Ahmet DEVREZ
Komisyon Başkanı

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Abdullah TİRYAKİ
Üye

Doğan UÇAR
Üye

-RAPOR(Aile ve Engelliler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 188 nolu kararı ile Aile ve Engelliler
Komisyonuna havale edilen, İlimizde engelli bireylerin, Engelsiz Yaşam Merkezinden ve
evlerinden yararlanabilme şartları nelerdir? Hangi hizmetleri alabilmektedirler? Kaç
vatandaşımız hizmet alıyor? İhtiyacı karşılayabiliyor mu? Şartları uygun mudur?
İlçelerimizde Engelsiz Yaşam Merkezleri var mıdır? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği
bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden (Çorum Engelsiz Yaşam,
Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü) alınan bilgiler
doğrultusunda,
Kuruluşumuz, 22.10.2010 tarihinde zihinsel engellilere, Akkent Mahallesinde hizmet
vermek üzere 72 kapasite ile açılmış olup 72 engelli kalmaktadır. Bakanlığımız projesi olup
villa tipi tek katlı müstakil evlerden oluşmaktadır. 0-18 yaş erkek engelli; 18 yaş üzeri kadın
engellilere 7/24 yatılı hizmet vermektedir. Kuruluşumuz İlimizde tek olup ilçelerimizde
engellilere yönelik hizmet veren herhangi bir kuruluşumuz bulunmamaktadır. İlimizde engelli
nüfus göz önünde bulundurulduğunda kapasitenin ihtiyacı karşılayamamakta veyeni engelsiz
yaşam merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kuruluşta sadece yatılı ve ücretsiz olarak korunma ve bakıma muhtaç engellilere
hizmet verilmekte olup verilen hizmetler sadece bu engellilere yöneliktir. Kuruluşta kalmayan
diğer engellilere yönelik herhangi bir hizmet verilememektedir. Kuruluşa kabul şartları ilgili
yönetmelikçe belirlenmiş olup şu şekildedir; engelli sağlık kurulu raporu(bulaşıcı hastalığı
veya madde bağımlılığı raporda belirtilir), vasi veya velayet kararı, bir bakım merkezine
yerleştirme kararı vs. belgeleri tamamlanan engelli vasinin de rızası dahilinde durumuna
uygun Ülkemiz genelinde bir engelsiz yaşam merkezine yerleştirilir veya yer yok ise sıraya
alınır ve sırası geldiğinde çağrısı yapılır.
Engelsiz Yaşam Merkezinde 1 idari 6 tanede tek katlı ulaşılabilirliği olan 12’şer
kişinin yaşadığı ev ortamında hizmet verilmektedir. Yemeklerini ev ortamında yemekte olup
kuruluşun bahçesi geniş ve ağaçlandırılmıştır. Güvercin, köpek, tavuk gibi hayvanlarda
bulunmakta olup doğal ortamda yaşamaktadırlar. Engelliler bahçe işleri ile de uğraşmakta,
yaşı ve engel durumu olanlar uygun okullara gönderilmektedirler. Diğerleri ise kuruluşta
çeşitli boyama, elişi, takı tasarım gibi kurslar düzenlenerek sosyal faaliyetler yapılmaktadır.
Sağlık problemleri sağlık personeli tarafından takip edilmekte bakımları ise
profesyonel sertifikalı bakıcılar tarafından yapılmaktadır.

Umut Evi: Umut Evleri bakanlığın kuruluş dışında apartman dairelerinde ev tipi
hizmet politikası olup illerdeki Rehabilitasyon Merkezleri ya da ev tipi olan Engelsiz Yaşam

Merkezlerine bağlı olarak açılmakta ve tüm ihtiyaçları bağlı olduğu kuruluş tarafından
karşılanmaktadır.
Normal apartman dairesi olup tefrişatı yapılmakta ortalama engel durumları cinsiyeti
ve yaşı uygun olan benzer 5 engelli yerleştirilmekte bütün ihtiyaçları evde karşılanmakta
başlarında profesyonel sertifikalı bakım elemanları bulunmakta ve ihtiyaçları bu kişiler
tarafından karşılanmaktadır.
Amaç engellilerin toplumla kaynaşma, iç içe yaşama, daha rahat hareket edebilme ve
büyük kuruluşların olumsuz koşullarından uzak, rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır.
İlimizde 18 yaş üzeri bayanlara hizmet veren 1 adet ev mevcuttur.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
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-RAPOR(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 187 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler
Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve İlçelerimizde Kore savaşında toplam ne kadar şehit ne
kadar gazimiz vardır? Kore’deki Türk askeri şehitliğimizin bakım onarımının nasıl ve kimler
tarafından yapıldığı, Kore şehitliğinde ne kadar şehit olduğu, İlimiz ilçelerimiz ve
köylerimizde Kore Şehit ve gazilerimizin sayıları kaçtır? Kore gazisi olup ilimizde ve
ilçemizde yaşayan gazi sayımız bellimidir? Bunlarla ilgileniliyor mu? 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,
Kore Savaşı 1950-1953 yılları arasında yapılan Kuzey Kore ile
arsasındaki savaştır.

Güney kore

Türki'ye,30 Haziran 1950 tarihli bir kararla Koreye asker gönderdi.Koreye asker
gönderme fikri , o zamanki hükümetin politikası gereği, Arta Sovyet Rusya tehdidine karşı
NATO 'ya üye olabilmek için bir fırsat olarak görüldü.
Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay,18 askeri memur,4 sivil 17 Eylül
1950 'de İskenderun Limanından hareket ederek 12 Ekim 1950 'de öncü takım Busan
Limanına ulaştı ve 17 Ekim 'de ana birliğinde Busan'dan karaya çıktı.Aynı gün Busan'dan
hareket ederek 20 Ekim'de Taegu'ya vardı.Burada Amerikan teçhizatıyla donatılarak talimlere
başladı.Türk Tugayı bir müddet cephe gerisindeki komünist gerillalarla mücadele ettikten
sonra süratle kuzeye doğru ilerlemekte olan Birleşmiş Milletler ordularına iştirak etti.
24 Kasım 1950 sabahı kuzeye Çin sınırına doğru ilerleme emrini alan tugay Kunuri'den
hareket ederek Tokchon'a doğru yola çıktı.Savaşa katıldılar ancak 1 Tabur'un etrafı kuşatıldı,1
Tabur süngülü çatışmaya girmek zorunda kaldı .Geri çekilme harekatını sağlamak için sonuna
kadar direnen 3.Tabur 9.Bölük imha edildi.Geri kalan Türk birlikleri geri çekildi.
Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkes kadar geçen sürede toplam 14936 Türk
askeri Kore'de görev yaptı.Bunların 721'i yaşamını yitirdi.175'i kayboldu.234'ü esir düştü ve
2147'si yaralandı.
Böylelikle Türkiye'ye %22 'lik zayiat oranına ulaştı ve bu bakımdan ABD'nin ardından
ikinci sırda yer aldı.Savaştan en çok Koreli'ler zaralı çıktı.Kore yakılıp yıkıldı.Yaklaşık olarak
3 milyon insan öldü.
Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı ,Güney Kore'nin Busan kentinde yaptırılan şehitlik
içerisinde Türk askerlerinin yattığı kısma Pusan Türk Şehitliği vardır ve bakımı
yapılmaktadır.
Cemal Coşkun Alaca'da , Ömer Yavuz ve Yunus Şahin Çoum'da yaşayan son Kore
muharip gazilerimizdir.Çorum Belediyesi merkezde muharip gaziler derneğine güzel ve sıcak

bir yuva yapıp teslim etmiştir. Orada faaliyetlerini yürütmektedirler.TC hükümeti Kore
gazilerini,Kıbrıs gazilerini ve 15 Temmuz gazilerini maddi ve manevi olarak koruyup
kollamakta ve her türlü yardımı yapmaktadırlar.

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
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