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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 17/11/2022 tarih ve 217 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,  Boğazkale ilçesi, Evci köyünde  plan müellifince hazırlanan 

1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 

ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 

20. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İdaremiz tarafından 

ihalesi yapılan  Çorum İli Boğazkale (Evci Köyü) İmar Planı Yapılması İşinde plan 

müellifince hazırlanan İmar Planı değişikliği ve ekleri incelenmiştir. 

Evci; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken, 12.11.2012 

tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Evci köy statüsü 

kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır. 

Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Kültür Ve 

Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğüne, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne, Çorum 

Orman İşletme Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğüne,   Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum 

İl Koordinatörlüğüne BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürlüğüne, 7. Bölge Karayolları Genel 

Müdürlüğüne,  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı nın 

Harita Kamulaştırma ve İmar Şube Müdürlüğüne ve  Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne 

görüş yazıları yazılmış ve uygun görüşler alındığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama 

Genel Müdürlüğü’nce 30.09.2021 tarihinde Boğazkale (Evci) İmar planına esas Jeolojik-

Jeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür. 

Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan 

değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin 

giderilmesi amacıyla  yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı, 

Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün 

olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (3 kat) ve emsallerin 

(Task: 0,40 Kaks:0,90 ) belirlendiği , Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı, gerekli sosyal 

donatı ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu,  hazırlanan planların kentsel 

altyapı yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki mülkiyet 

dokusuna planda azami ölçüde uyulduğu ,Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının 

oluşturulduğu ,Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut 

alanı önerildiği  tespit edilmiştir. 
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Planlama çalışması yapılan Evci köyü için 2045 yılı için projeksiyon nüfus 2000 kişi 

olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul, sağlık ocağı, sosyal ve kültürel 

tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları) için belirlenen 

projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki standartları sağladığı 

görülmüştür. 

 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 takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                Süleyman ATEŞ               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                      Üye                                       Üye                  Üye                           Üye   
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 08/11/2022 tarih ve 210 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,  Kargı ilçesi, Beygircioğlu köyü, 110 ada, 32 parsel nolu 

taşınmaz üzerinde Ticaret Alanı (Kır Lokantası ve Çay Bahçesi) yapımına ilişkin plan 

müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 

20. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan 

plan teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Kargı İlçesi, Beygircioğlu Köyü 

Sınırı içinde bulunan 110 ada 32 nolu parselin üzerinde çay bahçesi ve kır lokantası 

yapılaşmayı amacıyla "Ticaret Alanı" olarak planlandığı görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 110 ada 32 nolu parsele ilişkin 24.06.2021 tarih ve 

7449 sayılı yazı ile, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Sağlık Müdürlüğünden, TEİAŞ ve YEDAŞ’dan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, Çorum 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün, DSİ.54 Şube Müdürlüğü’nün ve Karayolları 7. Bölge 

Müdürlüğü’nün yazısıyla uygun görüşler alınmıştır. İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt 

Raporunun 19.04.2022 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir. 

 Planlamaya konu parselin ticaret alanı ve yol olarak planlanmıştır. İmar adalarında 

yapı yaklaşma mesafeleri parselin mahreç aldığı yoldan 25m, diğer cephelerden 5 m. olarak 

belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları konut alanları için Ayrık Nizam 2 Kat, Emsal: 0,80 olarak 

belirlenmiştir.  

 

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 takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                Süleyman ATEŞ               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                      Üye                                       Üye                  Üye                           Üye   
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-RAPOR- 

(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 196 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve 

Alt Yapı Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde içme suyu 

depolarımız ve şebeke su hatlarımız mevcuttur. İlimiz genelinde Şebeke suyu hattı olmayan 

köyümüz var mı? Varsa sebepleri nelerdir? Köylerimizdeki içme suyu temin edilirken su 

tahlilleri nerede ve nasıl yapılmaktadır? İçme suları klorlaması hangi aralıklarda ne kadar 

sürede yapılmaktadır? Köylerimizdeki su depolarında klorlama cihazı olamayan köyümüz var 

mı? Klorlama cihazları kaç yılma bir değişiyor, bunun bir süresi var mı? Su depolarının 

klorlanması kontrolleri yapılıyor mu? Konu ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri  Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

İlimizde 759 köy, 393 mahalle olmak üzere toplam 1152 yerleşim yeri bulunmaktadır. 

Köylerimizin tamamında içme suyu şebeke tesisi olup, mahallelerimizin ise 341 adedinde 

şebeke tesisli içme suyu bulunmakta ve 52 adedi ise çeşmeli içme suyundan yararlanmaktadır. 

Çorum ili köy ve mahalle sayısı itibarıyla 51 İl Özel İdaresi içinde 3. Sırada bulunmaktadır.  

Çeşmeli içme suyundan yararlanan mahallelerimizde ya hiç kimse oturmuyor ya da 

yazın birkaç hanenin yerleşimi bulunmakta, bazı mahallelerde ise kendilerine ait içme suyu 

kaynakları bulunduğundan şebekeli sisteme geçilememiştir. Talep gelmesi halinde ve teknik 

olarak da uygun olması durumunda kalan mahallelerde de içme suyu şebeke çalışması 

yapılmaktadır. 

İçme suyu analizleri ücreti karşılığında, düzenli olarak Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından numune alınmak suretiyle yapılmaktadır. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

bakteriyolojik analiz yapılmakta, kimyasal ve fiziksel analiz için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Laboratuarına gönderilmektedir. Ayrıca idaremizin yeni 

içme suyu kaynaklarındaki analiz talepleri de benzer şekilde Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından ücreti karşılığında karşılanmaktadır. 

İçme suyu klorlama çalışmaları kapsamında debi ayarlı, güneş enerjili otomatik 

klorlama cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar marifetiyle içme suyu deposuna giren su 

miktarı otomatik ölçülmekte ve ihtiyaç kadar sıvı klor otomatik olarak atılmaktadır. 

Dolayısıyla köy muhtarlığı tarafından sadece sıvı klor bidonuna belli aralıklarla sıvı klor 

ilavesi yapılması gerekmektedir. Sıvı klor bidonu 100 litre olup, kimi köyde 15 günde kimi 

köyde ise 30 günde doldurulması gerekmektedir. Sıvı klor idaremizce temin edilmekte ve her 

daim bulunmaktadır. 

Bugün itibarıyla köy ve mahallelerimizde 1094 adet içme suyu deposu bulunmakta ve 

bu depolarımızdan cihaz takılmaya uygun olan 901 adet depomuzda debi ayarlı, güneş enerjili 

otomatik klorlama cihazı bulunmaktadır. 759 köyümüzün 732 adedinde, 393 mahallemizin ise 

169 adedinde debi ayarlı, güneş enerjili otomatik klorlama cihazı bulunmaktadır.  193 adet 
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depomuzun ise fiziksel şartları uygun olmadığından klorlama cihazı takılamamıştır. Bu 

depolarımızda bütçe imkânları ölçüsünde programa alınmak suretiyle yenilenerek cihaz 

takılmaya uygun hale getirilecek ve tüm depolarımızda klorlama cihazı olması sağlanacaktır. 

Klorlama cihazlarının köy muhtarlığı tarafından bakımlarının zamanında yapılması 

halinde 15-20 yıl hizmet vermektedir.  

Klorlama çalışmalarının düzgün yapılıp yapılmadığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

düzenli olarak kontrol edilmektedir. Denetim sonuçları köy muhtarlığına ve idaremize 

bildirilmektedir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

KÖY İŞLERİ YOL ULAŞIM ALT YAPI  KOMİSYONU 

 

                       Duran BIYIK                               Ahmet TUNA             Mehmet KAPLAN    

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                               Doğan UÇAR    

                       Üye                                                 Üye              
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 199 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde faaliyet gösteren yardım 

dernekleri bulunmaktadır. Bu tür derneklerin denetimi yapılıyor mu? Denetimi yapılıyorsa 

kimler tarafından nasıl, ne zaman,  neye göre denetim yapılıyor? Derneklerin istihdam 

oluşturması farklı faaliyetler yapması yasal mı? Bu güne kadar yatırım çalışması yapan 

dernekler var mı? Dernekler hibe ya da yatırımlarda faiz indirimden yararlanıyorlar mı? 

Derneklerin gelir kaynakları nedir? Derneklerin nasıl ve ne şekilde sürdürmektedirler? Konu 

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

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Sivil 

Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Soru: Derneklerin denetimleri nasıl ve kimler tarafından yapılıyor? 

İl merkezindeki derneklerin idari denetimi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 

tarafından, 13 ilçemizde bulunan dernekler ise kaymakamlıklar bünyesinde bulunan ilçe büro 

şefliklerince oluşturulan komisyon tarafından denetlenmektedir. Ayrıca gerekli görülen 

hallerde diğer kurumlar tarafından da (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Vergi 

Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. ) denetlenmektedir. 

Soru: Derneklerin istihdam oluşturması farklı faaliyetler yapması yasal mı? 

Dernekler, Kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar dışında 

faaliyet gösteremezler. 

Soru: Bugüne kadar yatırım çalışması yapan dernekler var mı? 

Derneklerin, bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ilgili Müdürlüğümüze bir beyanı veya 

bildirimi bulunmamaktadır. 

Soru: Dernekler hibe ya da yatırımlarda faiz indiriminden yararlanıyorlar mı? 

Faiz indirimi yoktur. 

 Soru: Derneklerin gelir kaynakları nedir ? 

Dernekler mevzuatına göre derneklerin gelir türleri şu şekilde belirtilmiştir: 

1. Dernek üye giriş ödentisi ve üye aidatı. 

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, 

spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 

yardımlar, 

6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla 

giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 
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7. Diğer gelirler.         

Soru: Dernekler nasıl ne şekilde faaliyet göstermektedirler? 

İlimizdeki derneklerin faaliyet alanlarına göre sınıflandırılması şu şekildedir: 

1. Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri,  

2. Dış Türkler ile Dayanışma,  

3. Engelli Dernekleri,  

4. Eğitim Araştırma Dernekleri,  

5. Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri,  

6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler,  

7. Hak ve Savunuculuk Dernekleri,  

8. İmar Şehircilik ve Kalkındırma Dernekleri, 

9. İnsani Yardım Dernekleri,  

10. Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler,  

11. Kültür Sanat ve Turizm Dernekleri,  

12. Mesleki ve Dayanışma Dernekleri,  

13. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler,  

14. Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri,  

15. Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri,  

16. Dini Hizmetlerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler,  

17. Düşünce Temelli Dernekler. 

    

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

 

               Abdullah TİRYAKİ               Ahmet DEVREZ                      Hacı BOLAT    

               Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

    Özcan ÇETİN                             Selim DÖLCÜ   

                                              Üye                                           Üye     
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 200 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimiz de köylerimizde tüm okullarımız açılmıştır. 

Okullarımız da gençlerimizin spor aktivitelerini artırabilmek sporu daha iyi sevdirebilmek 

için sınıflar arası veya okullar arası maçlar düzenleniyor mu? Bu maçların ve yarışmaların 

düzenlenmesi kimler tarafından ve nasıl yapılmaktadır? Maçlar en çok hangi spor dalında 

yapılmaktadır? Maçlar da ödüllendirme yapılıyor mu? Okullardaki maçlarda başarılı 

öğrencilere spor dalında daha iyi bir oyuncu olabilmesi için neler yapılıyor? Ne gibi imkanlar 

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

Gençlik ve Spor Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,   

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri Okul 

Spor Faaliyetlerini her eğitim öğretim döneminde yapıldığı gibi 2022 – 2023 eğitim 

öğretim döneminde de tüm ilçe ve merkez ilçemizde yapılacaktır. 

2022 – 2023 Okul Spor Faaliyetlerinin Planlanması için tüm ilçelerimizde 

Okul Sporları İlçe Tertip Komitesi ile Merkez İlçemizdeki Okul Spor 

Faaliyetlerinin Planlanması için de İl Tertip Komitesi Kurulmuş olup Okul Spor 

Faaliyetleri Müsabakaların Organizasyonundan kurulan tertip komiteleri yetkili ve 

sorumludur. 

Okul Spor Faaliyetlerine bir önceki dönemde en yoğun katılım sağlanan 5 

Spor branşı Futsal, Basketbol, Voleybol, Atletizm(Kros), Satranç olarak 

sıralanmıştır. 

Okul Spor Faaliyetlerinde derece elde edenlere (Takım ve Ferdi 

Katılımcılara) Okullara Kupa Öğrencilere madalya ve başarı belgesi verilir. 

Okul Spor Faaliyetlerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri de 

yerinde takıp ederek ilgili branşta başarı gösteren sporcular ve velileri ile görüşerek 

başarılı sporcuları il müdürlüğü antrenmanlarına dahil edilmekte. 

Yine her yıl tüm ilçelerimizde ve Merkez İlçemizde oluşturulan Tertip 

Komiteleri vasıtasıyla İlköğretim öğrencilerinin katılımı ile Geleneksel Çocuk 

Oyunları ve İFET (İlkokul Fiziksel Etkinliği) düzenlenmektedir. Bu etkinlikler ilk 

sınıflar içi yapılmakta, daha sonra sınıflar arası yapılarak okulu temsil edecek sınıf 

belirlenerek tertip komitelerinin belirlediği tarihte tüm okulların katılımı ile ilçe ve 

merkez ilçe şenliği yapılarak sonlandırılmakta. 
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

 

Soru 1: ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin spor aktivitelerinin artırabilmek, sporu 

daha iyi sevdirebilmek için sınıflar arası veya okullar arası maçlar düzenleniyor mu? 

Cevap 1: İlimizde faaliyet gösteren okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz 

arasında sınıflar arası ve okullar arası futbol, basketbol, voleybol, güreş, satranç, streetball, 

futsal, bilek güreşi, badminton, körling,Dart, wushu, kickboks, tekvando, muaytai, atletizm ve 

masa tenisi budaikido,kros,branşlarında müsabakalar düzenlenmektedir. 

 

Soru 2: Bu maçların düzenlenmesi kimler tarafından ve nasıl yapılmaktadır? 

Cevap 2: Maçlar Milli Eğitim Bakanlığının okul sporları yönetmeliği ve ilgili 

mevzuatı çerçevesinde; okul idareleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerince (Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü ile koordineli) organize edilmektedir.  

Soru   3: Maçlar en çok hangi spor dalında yapılmaktadır;  

Cevap 3:öğrencilerimizin yaş düzeylerine göre, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, 

bocce, güreş, satranç ve masa tenisi branşlarında müsabakalar düzenlenmektedir. 

Soru 4: Maçlarda ödüllendirme yapılıyor mu? 

Cevap 4: Ödüllendirmeler maçların kategorisine göre imkânlar dâhilinde okul 

müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.  Okul içi müsabakalarda 

yapılan maçlarda imkanlar dahilinde okul yönetimi tarafından ödüllendirme (kupa, madalya, 

kitap ve para) yapılmaktadır. Okullar arası yarışmalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

tarafından ödüllendirme yapmaktadır. 

Soru 5: Okullardaki maçlarda başarılı öğrencilere spor dalında daha iyi bir oyuncu 

olabilmesi için neler yapılıyor? 

Cevap 5: Öğrencilerimizin başarılı olduğu spor dalları ve sporda gelecekleri ile ilgili; 

Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz ve Okul idareleri yakından ilgilenmektedir. Başarılı 

öğrencilerimiz yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi öğretmenliği ve spor bilimleri 

fakültesi ve sporla ilgili diğer bölümlerine yönlendirilmektedir. Öğrencilerimizin milli sporcu 

olarak yetişmeleri için gayret gösterilmektedir. Okul içi spor müsabakaları ile ilgili olarak 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yakın istişare halinde bulunmaktayız. Ders saatleri haricinde 

ders dışı faaliyetler ve halk eğitimlerle işbirliği halinde kurslar düzenlenmektedir. 

Soru 6:Ne gibi imkânlar sağlanabilir? 
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Cevap 6: Okul spor kulüplerinin ve amatör sporcuların malzeme ve maddi olarak 

desteklenmesi gereklidir.Gençlik ve Spor İl /İlçe Müdürlüklerine farklı branşlarda öğretici 

atamalarının yapılması imkanları çoğaltacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin sportif başarısını 

artırmaya yönelik olarak spor salonu mevcut demirbaşlarının yenilenmesi ve güncellenmesi 

sağlanabilir. Çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların ekipman ihtiyacı giderilebilir. 

İlçedeki sporcuların taşıma iş ve işlemlerinin karşılanması sportif başarılarına olumlu katkı 

sağlayacaktır. Okullara halı saha ve spor sahaları yapılabilir malzeme desteği sağlanabilir. 

Başarılı sporculara maddi destek sağlanabilir. Ayrıca sporcu öğrencilerin okul ders/kanaat 

notlarına ve LGS, Üniversite Sınavlarına spordaki başarıları ölçüsünde katkı sağlanabilir. 

 

       İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

         Erdoğan KÖROĞLU                Kemal ÖZÖNAL                        Osman GÜNAY   

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Engin DEMİR                          Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  
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RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 197 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Çorum İlimiz, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye Köyüne (Çerkez Kalehisarı) ait 

tarihi kale mevcuttur. Bu kale geçmişten günümüze kadar bakım onarım yapılmış mı? Tarihi 

kalede kazı çalışmaları yapılmakta mıdır? Kazı çalışmalarında nelerin çıkarıldığı hangi 

döneme ait olduğu kazı sonucu çıkan tarihi kalıntılar nerede muhafaza edilmektedir? 

Mahmudiye kalesinin Alacahöyük bağlantısı var mı? Mahmudiye kalesi önemli 

kalelerimizden olup, bu kaleyi turistlerin daha çok ziyaret edebilmeleri için neler yapılabilir? 

Konu ile ilgili Turizm  Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Söz konusu kale, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

19.08.2016 gün ve 2176 sayılı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. Söz konusu Selçuklu Dönemine ait olan kalenin sur duvarlarının çok az kısmı 

ayakta olup büyük çoğunluğu yıkılmış ve temel seviyesinde toprak altında kalmıştır. Kaleye 

ait sur duvarlarının bakım ve onarımının yapılabilmesi için öncelikle arkeolojik kazılarının 

yapılarak gün yüzüne çıkarılması, sonrasında hazırlanacak olan rölöve ve restorasyon 

projeleri doğrultusunda bakım onarımı mümkün olacaktır. Bölgede bilimsel çalışmalar devam 

ettiğinden Kazı Başkanının planlamaları doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 

Olurları ile önümüzdeki dönemlerde söz konusu çalışmaların yapılması öngörülmektedir.  

Kalehisar Ören Yerindeki kazı çalışmaları 2022 yılından itibaren 07.07.2022 tarih ve 

5777 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAHİN tarafından yürütülmeye başlamıştır. Çalışmalar ilk 

olarak Medrese veya Kervansaray olarak adlandırılan yapıda başlamış olup henüz çalışmalar 

çok yeni olduğundan kale kısmında herhangi bir kazı yapılmamıştır. 

Kazılardan elde edilen eserler Çorum Müze Müdürlüğü eser depoları ile teşhirinde 

muhafaza edilecektir. 

Alacahöyük MÖ 4000 ile MÖ 600 tarihleri arasına verilen Kalkolitik, Erken Tunç, 

Hitit ve Demir Çağına ait kültür katmanlarını barındırmaktadır. Kalehisar Kalesinde Demir 

Çağı ile ağırlıklı olarak Selçuklu Dönemi yerleşimi söz konusudur. Bahse konu Kalenin 

Selçuklu Dönemine ait olduğu göz önüne alındığında Alacahöyük’le şimdilik bilinen bir 

bağlantısı yoktur.Ancak İlimiz turizm destinasyonu içerisinde önemli bir konumda olan 

Alacahöyük Kalehisar arasında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce alternatif turizm çeşidi 

olarak eko turizm çalışmaları yürütülerek yürüyüş yolları ve kültürel destinasyonlar 

kullanılarak bağlantılar kurulmaktadır. Bölgede ziyaretçi sayısını artırabilmek amacıyla, 

alternatif turizm türleri sunabilmek için trekking, hiking, kamp-karavan,bisiklet, av turizmi, 

atlı doğa turizmi, spor turizmi (dağcılık, kaya tırmanışı), kültür turizmi dışındaKalehisar’ın 

bulunduğu Mahmudiye köyünde şenlik, şölen, panayır gibi gelenekselleşmiş yerel faaliyetler 
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yürütülerek,etkinlik turizmi güçlendirilmeye çalışılmakta, ayrıca yöresel el sanatları ve gıda 

ürünleri bu bölgede gelen turistlere sunularak bölge halkına katkı sağlanmaktadır.  

Ören yerleri ve müzelerimiz turizm açısından bilinen ve ziyarete açık alanlar olup her 

yıl birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kalehisar’dakikazılarda belli 

bir aşama kaydettikten ve buluntular gün yüzüne çıkarıldıktan sonra ilimizdeki 

Boğazköy/Hattuşa ve Alacahöyük Ören Yerleri gibi düzenlenerek ziyarete açılabilecektir. 

Ancak bilinmesi gereken arkeolojik kazı ve restorasyon projeleri oldukça maliyetlidir. 

Kalehisar’daki kazıların ve restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için kazı 

ödeneklerinin artırılması ve yerelde de desteklenmesi ile kazı ekibinin genişletilmesi 

gerekmekte olup bu durum bağımsız bir kazı evi ihtiyacını da doğurmaktadır.  

Bölgeye gelen ziyaretçilerin yeme içme ihtiyacının karşılanması için İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğümüzce başlatılan festival, şenlik, doğa yürüyüşü ve doğa sporları vb. 

faaliyetlerin yerel paydaşlar tarafından da desteklenerek, bu etkinliklerin her yıl düzenlenerek 

geleneksel hale getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, yerel 

halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi, yöresel ürün çeşidinin artırılması ve bu ürünlerin 

turistlerin ulaşabileceği unsurlar haline getirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.  

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                          İsmail KEŞLİKTEPE                      Ekrem YILDIRIM         

       Komisyon Başkanı                     Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Selim DÖLCÜ           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 195 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Ülkemiz genelinde ve ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 

kümes hayvancılığının ve yumurta tavukçuluğunun iyi bir gelişme gösterdiğini biliyoruz. 

Buna paralel olarak ilimizdeki kümes hayvanı yetiştirme düzeyi ne durumdadır? Kümes 

hayvanı yetiştirme ve yumurta üretimi konusunda ülkemiz ölçeğindeki yerimiz nedir? Bu tür 

işletmelerin ilimiz ve ilçelerimiz ölçeğinde gelişmesi hangi düzeydedir? Bu çalışmaların 

ilimiz ekonomisi açısından önemi nedir? İlimizde ve ilçelerimizde kümes hayvancılığı yapan 

kişi veya mandıra sayısı kaçtır? Kümes hayvancılığında destekleme var mı? Hangi tür 

destekler verilmektedir? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda, İlimiz İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

ÇORUM İLİ KANATLI SEKTÖRÜ BİLGİ RAPORU 

Türkiye'deki kümes hayvanları tesislerinde iyi bir organizasyon yapısı ile 

entegre üretim yapılmaktadır. Türkiye’de etlik piliç sektörü 1970’li yıllardan 

itibaren gelişme göstermeye başlamıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda etlik piliç 

sektörüne yapılan çağdaş yatırımların kapasitesi ve sayıları artmış ve dünya 

standartlarına ulaşmış durumdadır. Türkiye’de 2017 yılında kesilen tavuk sayısı 

ve tavuk eti üretimi 2005 yılına göre %128 oranında artış göstermiştir. Son 10 

yılda kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretiminde yıllar itibariyle genel olarak 

artış görülmektedir. 2017 yılında 2,1 milyon ton tavuk eti üretimi ve 1.2 milyar 

adet kesilen tavuk sayısı ile Türkiye rekor seviyeye ulaşmıştır. Kişi başına 

tüketilen tavuk eti tüketimi Türkiye’de 2005 yılında 13,0 kg olurken 2017 

yılında %65 artarak 21,4 kg’a yükselmiştir. Kişi başına hindi eti ve diğer kanatlı 

eti tüketiminin ise oldukça düşük olduğu görülmektedir. Üretim ve pazarlama 

yapısı incelendiğinde; Türkiye’de etlik piliç üretiminde yaygın olarak görülen 

entegre üretim yapısı görülmektedir. Broiler yetiştiriciliğinde üreticilerin 

neredeyse tamamı sözleşmeli üretim modeli (fason üretim) ile faaliyet 

göstermektedirler. 

TÜİK verilerine göre sadece tavuk yumurtası üretim miktarı bulunmakta 

olup, 2020 yılı üretimi 19,8 milyar adettir. Türkiye’de 2020 yılında kabuklu 

yumurta ihracatı 218 bin ton olup, bunun %99,97’sini tavuk yumurtası 

oluşturmaktadır. Ayrıca 55 ton kabuksuz yumurta ve sarıları ihraç edilmiştir. 

Türkiye’de 2020 yılında kümes hayvanlarının sayısı 386 milyon adet olup, 
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bunun en büyük bölümünü %98,3 ile tavuk oluşturmaktadır. Hindi %1,2, kaz 

%0,4 ve ördek ile Beç tavuğu %0,1 paya sahip olan diğer kümes hayvanlarıdır.  

    2019 yılında başlıca ülkelerin yumurta Çin’in %34,1 ile oldukça büyük 

bir paya sahip olduğu görülmektedir. Türkiye ise %1,5 pay ile 9. sırada yer 

almaktadır. 

Çorum ili kanatlı sektörü 1990 yıllarda devlet teşviki ile kurulan çiftlikler 

sonucunda ilimiz ticari yumurtacı kanatlı sektöründe söz sahibi olmuştur.Ticari 

işletmelerdeki yumurtacı tavuk sayısı bakımından ilimiz; Afyonkarahisar, 

Konya, Manisa, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara ve Kayseri’den sonra Yumurta 

üretimin da dokuzuncu sıradadır. Yumurta üretimi ve pazarlamasında Çorum 

Yumurta Pazarlama A.Ş. nin kurulumu ile güçlü bir pazarlama ağı oluşturulmuş 

olup bunun soncunda yıllar içerisinde bu büyümeyi katlayarak sürdürmektedir. 

Çorum ilimizde toplam 35 işletmede 144 adet kümeste yaklaşık 3.900.000 adet 

tavuk beslenmektedir. Bu işletmelerin 33 adeti ticari yumurtacı olup diğer 2 

işletme ise etlik piliç üretimi yapmaktadır. Ticari yumurtacı işletmelerinin 1 

tanesi İskilip ilçemizde diğer 32 adet işletme ise Merkez ilçemizde yer 

almaktadır. Etlik piliç işletmelerimiz ise 1 tanesi Laçin ilçemizde diğer 

işletmemiz ise Bayat ilçemizde bulunmaktadır. Bu işletmeler dönemsel olarak 

çalışmakta ancak çoğu zaman faaliyet göstermemektedir. Bunun en büyük 

sebebi ise ilimizde herhangi bir etlik piliç konusunda faaliyet gösteren bir firma 

ve kesimhanenin bulunmamasıdır. Etlik piliç işletmelerimizin kesimhaneye olan 

uzaklığından dolayı yolda ağırlık firesinin çok olması sebebi ile zarar 

etmektedirler.  

İlimizde kanatlı sektörü son yıllarda gerileme  ve kanatlı hayvan sayısında 

azalma eğilimine girmiştir. Bunun sebebi ise sektör için gerek yımurtacı gerekse 

de etlik piliç üretiminde artan maliyetler olup  en büyük maliyeti yem 

hammadde fiyatlarının yüksek olması ve çoğu hammaddenin (soya, mısır vs) 

yurtdışından ithal edilmesinden dolayı firmalara büyük mali yük getirmektedir. 

İlimizde kamu ve özel sektör işbirliği ile anlaşmalı ekim yaptırılarak dane mısır 

ve soya fasulyesi gibi bu sektör için hayati öneme sahip iki hammaddenin 

ekiminin yaptırılması bu işletme ve üreticilerimizin daha çok bu sektöre yatırım 

yapmasını ve ilimizde bu sektörün gelişmesine büyük fayda sağlayacaktır.  

Çorum’da 2021 yılında 750 Milyon yumurta satışı yapılmış olup çoğu iç 

pazara yapılmıştır. Bu rakam Türkiye’nin üretiminin %4’ünü oluşturmaktadır. 

Ayrıca ülkemizin kanatlı sektöründe bulunan hayvanlarının %4’ü ilimizde 

bulunmaktadır. Sektöre yönelik desteklemeler incelendiğinde; desteklemelerin 
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faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri, IPARD, Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve ihracat iadelerinden oluştuğu 

görülmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından zaman zaman sübvanseli 

mısır verilmektedir. Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu 

işletmelerimize Kırsal Kalkınma Yatırım Programı dahilinde %50 oranında silo, 

alet ve ekipman desteği sağlanmaktadır. IPARD desteklemeleri sadece etlik piliç 

sektörüne yönelik olup ticari yumurtacı işletmelerimize yönelik herhangi bir 

destekleme yoktur. Bunun dışında sektöre yönelik herhangi bir destek 

bulunmamaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

                  Abdullah UYSAL                              Dursun KAYA                            Arif ÇAMİÇİ  

Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

 

Suat ATALAY                                    Nazım ÇETİN  

Üye                                                        Üye 
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 194 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte havaların soğumasıyla 

evlerimizde ve iş yerlerimizin ısıtılması için doğalgaz, odun, kömür yakarak ısıtılmaktadır. 

Hava kirliliğinin önlenmesi için doğalgaz olan ilimiz ve ilçelerimizde kömür yakıtı serbest 

mi? Kömür yakıtının en aza indirilmesi için Çevre Sağlık Müdürlüğünün bir çalışması var mı? 

Kömür yakıtı haricinde insan sağlığını etkileyen yanık yağ ve benzeri yakıt yakan var mı? 

Varsa hangi yakıtlar yakılmaktadır? İlimizde, İlçelerimizde ve özellikle köylerimiz de son 

yıllarda ne kadar soba zehirlenme olayı olmuştur? Sağlık Müdürlüğümüz ne gibi önlemler 

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

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. 

maddesine istinaden, Vali Yardımcısı Sayın Erdoğan KANYILMAZ başkanlığında, 

12/10/2022 tarihinde saat 15:00'te Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞAN 

olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

MADDE 1- Ülkemizde kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal 

yüzünden soba, şofben, doğalgaz ve baca zehirlenmeleri, hemen hemen her yıl kış 

aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu bağlamda her yıl birçok 

kişinin karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği göz önüne alındığında; insan, çevre ve 

toplum sağlığının korunması, baca gazı zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın 

hayatını kaybetmemesi, söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi hayati önem arz etmektedir. 

 

a)Karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek özellikle lodoslu 

günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halka konuyla ilgili eğitim verilmesi, 
b)Belediyeler tarafından özellikle lodos rüzgarının estiği günlerde halkı ikaz edici 
anonsların yapılması, 
c)Tekniğe uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve 

yangınlara neden olabileceğinden, bacaların bina sahiplerince/yöneticilerince her yıl 

düzenli olarak temizletilmesine, bakım ve kontrollerinin yaptırılmasına, 
d)Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine, izin belgesi olmayan 
satıcılardan kömür alınmamasına, 
e)Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına, 
f)Baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının 

etkisini azaltmak için bacalarda gerekli tedbirlerin alınmasına, 
g)Bacalara, yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb. maddelerin girmesini engellemek 
için gerekli tedbirlerin alınmasına, 
h)Soba içinde ortaya çıkan zehirli gazların yanarak sobayı terk etmesi için soba 

tutuşurken yakıtın üstten yanmasının sağlanmasına, 

ı) Şofben zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, 
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oksijen oranının düşmesi sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle 
gerçekleştiği için şofbenin kullamldığı yere sürekli temiz hava girişinin sağlanmasına, 
gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemlerin alınmasına, 
I)Bacaların yatak odalarından, merdiven sahanlığ ından, bina girişlerinden, havalandırma 
boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemesine, 
j)Gece yatarken sobanın kesinlikle açık bırakılmamasına, 

 

MADDE 2- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye 

Başkanlığına, İl Özel İdaresine , İl Sağlık Müdürlüğüne, Çevre , Şehircilik ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne , İl Müftülüğüne, İl Ba sın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlü ğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkan 

lıklarına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 
Kış mevsımı içinde bulunduğumuz bu aylarda bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal 

yüzünden soba. şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak 
basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan "lodos" 
nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbon nıonoksit gazı ile 
zehirlenmektedir. 

 
Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum 

yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden 
olur.Havagazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında 
oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası 
çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana 
gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale 
yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. "Acil sağlık somıılarmda derhal I12 ııo'lıı 
telefoııdaıı Acil Yardım Serı•isi araııııııılıdır" 
 

Soba ve Bacalarla İlgili Uyulması Gereken Kurallar 
-Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve 
garanti sürelerine dikkat edilmeli, 
-Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan 

kömür alınmamalı,  

-Aşın doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle 

de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli, 
-Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave 
edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı., 
-İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski 
artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı, 
-Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar 

standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu  ise 
gece yatarken  mutlaka tam olarak söndürülmeli, Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde 

hava ve baca gazı sızdırmazlığı  sağlanmalı, 
-Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, 
-Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli, 
-Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 
1 m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı, 
-Binaların Yangından Korunması yönündeki mevzuat hlikllmlerine uyulmasma özen 

gösterilmelidir. 

 

Şofben Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
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-Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli, 

-Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı) 
şofben asla çalıştırılmamalı. 

- Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine 
balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı, şofbenin montajı mutlaka yetkili servis 

tarafından yapılmalı, 

-Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan 

yerlerde, yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve 

karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli 

temiz hava girmesi sağlanmalı, 
-Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma 
boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli, 
-Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde detektör bulundurulmalı, 

-Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde: Öncelikle gaz vanası ve tilp dedantörü kapatılmalı, 
elektrik düğmeleri açılmamalı açıksa hemen kapatılmalı, kibrit - çakmak gibi alev ve kıvılcım 

çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam  havalandırılmalı, 
hızla gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi aranmalıdır. 

 

Lodos Süresince Dikkat Edilecek Hususlar 

-Lodos esintisinin etkili olduğu sllre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır.  

-Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir. 

-Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen 

gösterilmelidir. 
-Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşmayınız ve bu gibi 
durumları 186 no'lu telefondan Elektrik Arıza Servisi'ne bildirilmelidir. 
-Çökme veya yangm tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 11O no'lu telefondan İtfaiye 
Servisi'ni aranmalıdır.  
-Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardım Servisi 
aranmalıdır. 
-Doğalgaz Şebekesi ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Doğalgaz 

Arıza Servisi aranmalıdır. 

 

 

Bakanlığımız  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri İzleme Biriminin 23.11.2021 tarih ve E-19020089- 

129-138 sayı ve 152927857 barkot numaralı yazısında, 

Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek 

özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halkın bu konuda bilgilendirilmesi 

amacıyla: Covid-19 önlemleri kapsamında halka karbonmonoksit zehirlenmesi hakkında 

eğitim verilmesi, yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek özellikle lodos rüzgarının estiği 

günlerde halkı ikaz edici anonsların yapılması Bakanlığımız internet web adresinde 

yayımlanan bilgi notu doğrultusunda görsel, işitsel ve yazılı basın yayın organlarında 

gerekli açıklamaların yapılması ve basın bilgi notu hazırlanması, el ilanları ve afiş 

bastırılarak halkın yoğun bulunduğu yerler ve işlek caddelere asılması yada dağıtılması, 

yapılan çalışmalarla ilgili olarak hazırlanacak raporun 2022 yılı mayıs ayının ilk haftasına 

kadar  Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. 

Bu doğrultuda Çorum il ve ilçelerinde CO zehirlenmeleri konusunda yapılan 

çalışmalar; 

1- İlgi sayılı yazınız üzerine Çorum İl Sağlık Müdürlüğü olarak ekli karbonmonoksit 

zehirlenmesi ve alınması gereken önlemleri içeren basın bülteni hazırlanmıştır. 

2- Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 02.12.2021 tarih ve E- 16214185-
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129-2023 sayı 153573375 barkod numaralı yazımız ile kamu spotu ve basın bülteninin 

yerel yazılı ve görsel basında yayımlanması istenmiştir. 

3- Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına 02.12.2021 tarih ve E-

16214185-129-2024 sayı 153546141 barkod numaralı yazımız ile karbonmonoksit 

zehirlenmesi ve alınması gereken önlemleri içeren basın bülteni ve Bakanlığımız web 

adresine Müdürlüğümüz web sayfası üzerinden erişime açılması istenmiştir. 

4- Çorum il sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel hastanelere 02.12.2021 tarih ve E-

16214185-129-2022 sayı 153514416 barkod numaralı yazımız ile Covid-19 önlemleri 

kapsamında halka karbonmonoksit zehirlenmesi hakkında eğitim verilmesi Bakanlığımız 

İnternet web adresinde yayımlanan bilgi notu doğrultusunda, el ilanları ve afiş 

bastırılarak halkın yoğun bulunduğu yerlere asılması yada el ilanı ve broşür dağıtılması 

istenmiştir. 

5- Çorum il sınırları içerisinde bulunan tüm belediye başkanlıkları ile Hitit Üniversitesi 

Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftüğü ile Çorum Meteoroloji Müdürlüğüne 

02.12.2021 tarih ve E-16214185-129-2025 sayı 153575536 barkod numaralı yazımız ile 

insanların toplu bulunduğu hastane aile sağlığı merkezi eğitim kurumları vs. gösteri 

sağlanması, lodos rüzgarlı günlerde halka ikaz edici anons yapılması ve yapılan iş ve 

işlemler hakkında bilgi verilmesi istenmiştir. 

6- Yukarıda belirtilen resmi yazışmalar çerçevesinde il merkezi ve ilçelerimizdeki kurum ve 

kuruluşlardan gelen cevabi yazışma, bilgi, belge, resim el broşürü vb tüm görseller CD ye 

kayıt edilerek elektronik ortamda yazımız ekindedir. 
 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

 

SORU 1:Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte havaların soğumasıyla konutlar ve iş 

yerlerinin ısınması için doğalgaz, odun ve kömür yakarak ısıtılmaktadır. Hava kirliliğinin 

önlenmesi için doğalgaz olan ilimiz ve ilçelerimizde kömür yakıtı serbest mi? 

 

CEVAP 1:İlimiz merkez ilçe dâhil ilçe ve köylerinde İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 

Kararlarına göre mevzuat kapsamında uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesi alınan ithal 

ve yerli kömür kullanımı serbesttir.  

 

SORU 2 : Kömür yakıtının en aza indirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğünün bir çalışması var mı ?  

 

CEVAP 2:İlimiz Merkez İlçesinde yaşanan hava kirliliğinin en aza indirilmesi ve 

Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir hava kalitesine ulaşılması gayesiyle; İlimiz Mahalli 

Çevre Kurulu’nun 05.03.2020 tarih ve 2020/98 sayılı kararı ile İlimiz Merkez İlçede bulunan 

ve yakıt olarak kömür kullanan merkezi kalorifer sistemli apartmanlarda, işyerlerinde ve iş 

merkezlerinde alternatif temiz yakıt kullanımına (doğalgaz, güneş enerjisi vb.) geçişin zorunlu 

hale getirilmesi alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Karar konusunda halkımıza 

bilgilendirme yapılmış, yakıt değişikliği konusunda yapılan çalışmalar neticesinde; yakıt 

olarak kömür kullanan merkezi kalorifer sistemli binalarda yakıt kullanımında doğalgaza 

geçilmiş işlemleri tamamlanmıştır. 

Ayrıca İlimiz merkez ilçesi ve diğer ilçelerinde ısınma kaynaklı olarak kullanılan 

kömürü sata bayilerde gerekli denetimler yapılmakta, analiz yapılmak üzere numuneler 

alınmaktadır. Alınan numunelerin mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmadığının tespit 
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edilmesi halinde hem idari para cezası uygulanmakta hem de uygun olmayan kömürlerin 

satışı durdurulmakta ve imha edilmesi sağlanmaktadır. Bunun dışında kaçak kömür satışı 

yaptığı tespit edilen işletmelere de idari yaptırım kararları uygulanmaktadır.  

SORU 3:Kömür yakıtı haricinde insan sağlığını etkileyen yanık yağ ve benzeri yakıt 

yakan var mı ? Varsa hangi yakıtlar yakılmaktadır. 

 

CEVAP 3:İlimiz merkezde yanık yağ, lastik, kablo, boyalı odun, her türlü plastik, 

tekstil, boyalı ürünler gibi is ve dumana sebep olan yakılmaması için Müdürlüğümüzce 

denetimler yapılmakta, mevzuata uygun olmayan yakıt kullanan şahıs ve işletmelere gerekli 

uyarılar yapılmakta ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari yaptırım kararı 

uygulanmaktadır. 

 

SORU 4:İlimizde, İlçelerimizde ve özellikler köylerimizde son yıllarda ne kadar soba 

zehirlenmesi olup olmadığı ve konu ile ilgili ne tür önlemlerin alındığı konusunda bilgi 

verilebilir mi?  

 

CEVAP 4:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün soba zehirlenmeleri 

ile ilgili herhangi bir envanter çalışması bulunmamaktadır. Söz konusu verilerin İl Sağlık 

Müdürlüğünden istenilmesi gerekmektedir. 

 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

   Kemal ÖZÖNAL                 Erdoğan KÖROĞLU              Osman GÜNAY 

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

                                        Engin DEMİR                        Yavuz AYKAÇ      

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 201 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdare bütçesinden Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bütçe ayrılmaktadır. İl Özel İdaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiği ödenek yıl 

içerisinde ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz olmak üzere hangi okullarda ve nerelerde 

kullanılmıştır? Bu bütçe dağılımı ilçeler arası mı veya ihtiyaç duyulan proje tamir tadilat gibi 

işlerde mi kullanılmaktadır? İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talepler karşılanmakta 

mı? Taleplerin karşılanmasında nelere dikkat edilmektedir? İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yıl 

içerisindeki ilçelere yapılan işlerin nerelere neler yapıldığının, maliyetlerinin ne kadar olduğu 

konusu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda;  İl 

Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

İl Özel İdare bütçesinden Milli Eğitim Müdürlüğüne 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 

76. Maddesi gereği %20 (Yüzde yirmi) bütçe ayrılmaktadır. Söz konusu ödenekler temel ilköğretim 

(anaokulu, ilkokul ve ortaokul binaları) yatırım programındaki işlerde kullanılmaktadır. 

İl Özel İdaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiği ödeneklerle ilgili planlamalar 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

okullardan gelen tüm talepler Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. 

İl Özel İdaresi olarak 2022 mali yılı içerisinde harcanan ödenekle ilgili bilgiler aşağıda 

sunulmuştur.  

2022 yılı ayrılan ödeneği  : 25.155.048,00 TL 

Geçen yıldan devreden               : 28.589.909,27 TL 

Toplam    : 53.849.091,77 TL 

 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 76. 
Maddesi gereği %20 Ödenek Dağılımı 

Ayrılan Ödenek Harcanan 
Ödenek 

Kalan Ödenek 

İLKÖĞRETİM OKULLARI YENİ YAPIM 47.356.558,04 23.394.154,68 23.962.403,36 

İLKÖĞRETİM OKULLARI DEPREM 
DAYANIKLILIK 

5.105.933,27 4.182.871,50 923.061,77 

İLKÖĞRETİM OKULLARI KÜÇÜK ONARIM 1.196.209,12 920.889,55 275.319,57 

İLKÖĞRETİM OKULLARI BÜYÜK ONARIM 45.510,81 0 45.510,81 

İLKÖĞRETİM OKULLARINA SPOR MALZEMESİ 
ALIMI 

40.718,00 40.718,00 0 

İLKLÖĞRETİM DİYABET HASTASI MALZEME 
YARDIMI (İlave) 

104.134,50 99.804,50 4.330,00 

HİZMET ALIMI (devreden) 28.03 0 28,03 
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TOPLAM 53.849.091,77 28.638.438,23 25.210.653,54 

 

 

2022 YILI İÇERİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN EĞİTİM YAPILARI 

Sıra No İşin Adı Yapılacaklar Açıklama 

1 
Merkez Eti Ortaokulu  (Yık-Yap)  

(8.968.000,00) 
24 Derslik 

Geçici kabul çalışması devam ediyor. 

2 
Merkez Bahçelievler İlkokulu (Yık-Yap)  

(8.334.340,00) 
20 Derslik 

Tamamlandı. 

3 
Osmancık Nene Hatun Ortaokulu  (Yık-

Yap) (7.522.500,00) 
12 Derslik 

Tamamlandı. 

4 
Merkez Özel Eğitim Anaokulu 

(10.326.180,00) 
6 Derslik İş devam ediyor. %60 

 

2022 Yılı içerinde listede belirtilen okul inşaatlarımız için 07.11.2022 tarihi itibariyle toplamda 

23.394.154,68 TL ödenek kullanılmış olup, yapımı devam eden ve yeni ihaleleri yapılacak olan işlerimiz 

için kullanılmaya devam etmektedir.  

 

2022 Yılı Yatırım Programında bulunan İhale, Proje ve Yaklaşık Maliyet Çalışması 

Devam Eden İşler 

1 Merkez Zafer İlkokulu (Yık-Yap)  12 Derslik 
    

İhale tarihi : 28.11.2022 

2 Merkez Atatürk İlkokulu (Yık-Yap) 24 Derslik Yaklaşık Maliyet çalışması devam ediyor. 

3 
Osmancık Atatürk Ortaokulu (Yık-

Yap) 
12 Derslik İhale tarihi : 30.11.2022 

4 İskilip Ebussuud İlkokulu (Yık-Yap) 12 Derslik Yaklaşık Maliyet çalışması devam ediyor. 

5 Merkez Üçtutlar Mahallesi 24 Derslik 
Proje ve yaklaşık maliyet çalışması 

devam ediyor. 

6 Merkez Çepni İlkokulu  16 Derslik 
Proje ve yaklaşık maliyet çalışması 

devam ediyor. 
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2022 YILINDA İLKÖĞRETİM DEPREM DAYANIKLILIK YAPILAN OKULLAR 

1 
 Osmancık ilçesi Osmangazi ilkokulu deprem güçlendirme ve onarım 

 

2 Kargı ilçesi Atatürk ilkokulu deprem güçlendirme ve onarım inşaatı işi 

3 İskilip İlçesi Atatürk İlkokulu deprem güçlendirme ve onarım işi 

 

 

2022 YILINDA İLKÖĞRETİM  KÜÇÜK ONARIM YAPILAN OKULLAR 

1 Salim Akaydın Ort.ana pano ve kompanze yapımı işi. 

2 Merkez Mevlana ilkokulu güneş enerjisi yapım 

3 Merkez.Şht.Onur BAKBAK İlkokulu onarım işi 

4 Oğuzlar ilçe MEM ödeme 

5 Merkez Kınık köyü ilkokulu sıhhi tesisat onarım 

6 Merkez Sakarya İ.O. kombi bakım onarımı 

7 Merkez Çiğdem anaokulu ve Kınık köyü ilk ve ort.onr.işi 

8 Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu onarım işi 

9 Merkez 80.yıl Cumhuriyet Ortaokulu spor salonu onarım işi 

10 Merkez.Ertuğrul Gazi İO onarımı 

11 Merkez.Çatak köyü İO onarımı 

12 Merkez Aksungur köyü ve çalıca köyü ilkokulları onarım inşaatı işi. 

13 Merkez Boğabağı köyü ilkoku onarım inşaatı işi. 

14 Merkez Türkler köyü io onarım işi 

 

 Mecitözü İbek Köyü İlkookulu ve Merkez Bekir Aksoy İlkokulu olmak üzere iki adet okulumuza 

spor malzemesi temin edilmiştir.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu gereği İl Özel İdaresinin eğitim yatırımları için ayrılan %20' lik pay her yıl 

Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünün 2019/2 nolu genelgesi gereği Müdürlüğümüz 

tarafından hazırlanan ve Sayın Valimiz tarafından onaylanan yeni yapım ve onarımlardan oluşan 

Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.Bakanlığımız 

2022 yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Sayın Valimizin imzası ve Bakanlık Onayı ile 
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uygulamaya konulmuştur. İl Özel İdaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiği ödenek ile 

hazırlanan programda, 65.388.983 TL yeni yapım İnşaat Projeleri, 1.050.000 TL Büyük Onarım, 

1.811.035 TL diğer harcamalar ( Kamulaştırma-Satınalma, İlk Tesis Okul Eşyası, Geçen Yıl 

Borçları)  ve 1.300.00 TL cari harcamalar ( Bina küçük onarım ve diğer harcamalar) olmak üzere 

giderler genel toplamı 69.550.018,00 TL olarak planlanmıştır.  

İl Genel Meclisinin 02/11/2022 tarih ve 12780172-301.05/147 sayılı yazısında istenilen 

bilgilerle ilgili olarak; 

Soru 1) İl Özel İdaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiği ödenek yıl içerisinde 

ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz olmak üzere hangi okullarda ve nerelerde kullanılmıştır? 

Cevap 1) İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen ödeneklerle hazırlanan İl Yapım Programı 

kapsamında harcama yapılmaktadır. Ayrıca İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan eğitim 

kurumlarının yapım ve bakım onarım işlerinde kullanılmıştır. 2022 yılında İlimiz Merkez ve 

İlçelerinde yapılan bakım onarım bilgilerine yazımız ekinde yer verilmiştir.  

Soru 2) Bu bütçe dağılımı ilçeler arası mı veya ihtiyaç duyulan proje tamir tadilat gibi 

işlerde mi kullanılmaktadır? 

Cevap 2) Bütçe dağılımı Bakanlık Onayı ile uygulamaya konulan yatırım programına göre 

yapılmaktadır. Bu kapsamda yeni yapım, deprem güçlendirme, proje revize işleri, imar 

düzenlemeleri, büyük ve küçük bakım onarımlar, doğal gaz dönüşümleri, malzeme alımlarına yer 

verilmektedir. 

Soru 3) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen talepler karşılanmakta mı? Taleplerin 

karşılanmasında nelere dikkat edilmektedir? 

Cevap 3)  Her yıl bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilimizde bulunan eğitim 

kurumları Bakanlığımız e-yatırım  sistemi üzerinden onarım taleplerini Müdürlüğümüze 

bildirmektedir. Söz konusu talepler Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yerinde 

incelenerek bütçe imkanları doğrultusunda bakım onarım planlamaları yapılmaktadır. 

Mücbir sebeplerle acil bakım onarım ihtiyaçları oluşması durumunda Bakanlığımızdan 

ödenek istenerek gerekli bakım onarımlar yapılmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

  

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

                    Abdurrahman KARAGÖZ       Mehmet TURHAN             Ünal NALÇACI   

                        Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                                  Yıldız BEK                                Sadık AŞIK    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 198 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde bedensel engellilerimiz 

vardır. Bu bedensel engellilerimiz, bakımları için ailelere veya bakıcılara bağımlı 

kalmaktadırlar. Bu tür bedensel engelli sayısı kaçtır? Bedensel engellilerimize son iki yıl 

içerisinde akülü şarjlı ve elektrikli olmak üzere temin edilen bisiklet sayısı kaçtır? Bunların 

tespiti nasıl ve neye göre yapılmaktadır? Engelliler ihtiyaç halinde nereye ve hangi kuruma 

başvuru yapması gerekmektedir? Bedensel engellilerle ilgili İl Özel İdaremizin ne gibi 

çalışmaları olmuştur?  Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alınan bilgilere 

göre, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. Maddesi gereği, İl Özel İdaresi müşterek 

nitelikte olmak şartıyla Sosyal Hizmet ve Yardımlara ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde 

yapmakla görevli ve yetkilidir. 

Bu kapsamda: İlimizde ve ilçelerimizde bulunan hasta, yaşlı ve engellilerin idaremize 

talepleri doğrultusunda ve raporlarının uygun olması halinde, idarenin bütçe imkanları 

dahilinde akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler alınarak teslim edilir. 2021 ve 2022 

yıllarında toplam 58 adet akülü ve 144 adet manuel sandalye alınarak teslim edilmiştir. 

 

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

Müdürlüğümüz görev konusu itibariyle yeni yapılan binaların ve bakım onarımı yapılan tüm 

kamu binaları; 5378 Sayılı Engelli Kanununda belirtilen Erişilebilirlik hükümlerine uygun 

olarak çalışmaları yapılmaktadır.   

Yönetmelik hükümleri gereği Müdürlüğümüz tarafından ihaleleri yapılan okul, yurt, 

hizmet binaları ve buna benzer kamu binalarımızın engelli girişlerindeki rampaları, lift 

asansörü, engelli tuvaletlerin yapımı gibi yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uyumlu 

hale getirilmiş olup, yeni yapılacak bina projelerinde de yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak projelendirilmektedir. 

 Ayrıca ilimizde kurulan Erişilebilirlik Komisyonuna da Müdürlüğümüzden teknik 

personel / personeller görevlendirilmektedir. 2015 yılında Çorum İl Özel İdaresi Hizmet 

Binaları Engelli Ulaşılabilirliği ve Onarım işi yapılarak İdare binamızın engelli erişimine 

uygun olarak tadilat çalışması yapılmıştır.  

 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

Bilindiği üzere müdürlüğümüz tarafından Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve 

Bakım Hizmetleri Esaslarının Belirlenmesi Yönetmeliği kapsamında Engelli Evde Bakım 
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Yardımı ödemesi yapılmaktadır. Bu yardım Sağlık Kurulu raporuyla bakıma muhtaç 

olmalarını belgelendirmeleri ve hanede yaşayan kişilerin kişi başına düşen gelirin 3.666,90 

TL den az olması halinde aylık olarak ödenmektedir. Ekim/2022 tarihinde bu kapsamda 4137 

Engelli Evde Bakım Yardımı ödemesi yapılmış olup bu kapsamda yardımdan yararlananların 

877 tanesini fiziksel engellilerden oluşmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından akülü ve tekerlekli 

sandalye verme hizmeti bulunmamaktadır.  

 

 

 Çorum Belediyesinden alınan bilgiler doğrultusunda, İlimizde ikamet eden ve 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat eden bedensel engellilerimize son iki yıl 

içerisinde akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye,  çocuk tekerlekli sandalye ve walker 

yürüteç olmak üzere 

toplamda 36 adet ihtiyaç durumuna göre vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.İhtiyaç halinde 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.  

 

                 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

               Mehmet KAPLAN                    Ahmet TUNA                   Duran BIYIK    

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

                                            İlhami TÜRKSAL             Doğan UÇAR  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 202 nolu kararı ile Şehit yakınları, Gaziler ve 

İnsan Hakları Komisyonuna havale edilen, Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde, 

ilçelerimizde ve köylerimizde bazen anlaşmazlıklardan dolayı mahkemelere başvuru 

yapılarak davalar açılmaktadır? Mahkemelerin sonucuna göre bazen bir üst mahkemeye 

müracaat ederek dava sonucuna itirazlar edilmektedir? Hatta Bu tür olayların sonucundan 

doğan olumsuzluklar karşısında kişilerin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı var 

mı? Varsa nedir? Nasıl başvuru yapılabilir? Konu ile ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan 

Hakları Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi Hukuk Müşavirliğinden alınan bilgiler doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi’ne 

bireysel başvuru, anayasada tanımlanan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

(AİHS) ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali 

halinde başvurulan bir yargı yoludur. 

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapılabilmesi için ihlal edildiği iddia 

edilen hak ve özgürlük hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında hem de Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve ek protokollerde koruma altına alınmış olmalıdır. Örneğin, kötü muamele ve 

işkence yasağı hem Anayasa’da hem de AİHS’de koruma altında olup bu hakkın ihlali 

halinde bireysel başvuru yolu kullanılabilir. Ancak, sosyal güvenlik hakkı Anayasa’da 

koruma altında olmasına rağmen AİHS kapsamında koruma altında olan bir hak değildir, bu 

nedenle hak ihlali halinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılamaz. 

    Tutuklama, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali nedeniyle en çok bireysel 

başvuruya konu olan tedbirdir. Bireysel başvuru, ceza hukuku, idare hukuku, medeni hukuk 

vb. gibi sayısız hukuk alanında yaşanan ve koruma altına alınan bir hakkın ihlali sonucunu 

doğuran her mağduriyet için başvurulabilecek bir yargı yoludur. 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek 

protokollerde koruma altına alınan haklar ve bireysel başvuru yoluna gidilebilecek 

ihlalleri; 

 Yaşam Hakkının İhlali  

 İşkence Yasağının İhlali  

 Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağının İhlali  

 Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının İhlali  

 Adil Yargılanma Hakkının İhlali  

 Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin İhlali  

 Özel Yaşam, Aile Yaşamı, Konut ve Haberleşme Hakkının İhlali 

 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkının İhlali  

 Din ve Vicdan Özgürlüğünün İhlali  

 Örgütlenme ve toplanma hakkının İhlali 

 Mülkiyet hakkının İhlali 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tutuklama-karari.html
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 Eğitim ve Öğrenim hakkının İhlali 

 Serbest seçim hakkının İhlali 

 Temel hak ve Hürriyetlerin korunması (Etkili başvuru hakkı) hakkının İhlali 

 Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının İhlali 

Anayasaya Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, 12/09/2010 tarihli 5982 sayılı kanunla, 

1982 Anayasasının 148 ve 149 maddelerinde yapılan değişikliklerle hukuk sistemine 

girmiştir. 

Bireysel başvuru hakkı, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanunun 45. maddesi ila 51. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aynı yasanın 76. 

maddesinde; bireysel başvuru hakkı ile ilgili yapılan düzenlemenin 23/09/2012 tarihinde 

yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulüne ilişkin hükümler, Anayasa Mahkemesi 

İç Tüzüğü 59 ila 84. maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesine (AYM); Anayasa’da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve 

Türkiye’ nin taraf olduğu ek protokollerde, güvence altına alınan hakları ihlal edilen herkes, 

bireysel başvuru yapabilir. 

Özel hukuk tüzel kişileri (dernekler, vakıflar, şirketler vb.) ancak tüzel kişiliğe ait hakların 

ihlal edildiği iddiasıyla başvuru yapabilir. 

Kamu tüzel kişileri Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yapamazlar. 

Hakları ihlal edilen kişiler, idari ve yargısal yollarının tamamını tükettikten sonra Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirler. Yasama işlemler, düzenleyici idari işlemler, 

Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler 

aleyhine bireysel başvuru yapılamaz. 

Yargısal yolların tüketilmesi şartı, olağan kanun yollarının tüketilmesi analamına 

gelmektedir. Kesin olarak verilen yerel mahkeme kararlarının tefhimi ya da tebliği tarihinden 

itibaren olağan kanun yolları tüketilmiş sayılır. Anayasa mahkemesi, aynı olay nedeniyle 

birden çok yargısal yol mevcut ise, olağan kanun yollarından en etkili kanun yolunun 

tüketilmesini istemektedir. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, son olağan kanun yolunun 

tüketilmesinden itibaren 30 gündür. Tüm olağan yargısal yollar tüketildikten sonra 30 gün 

içinde bireysel başvuru formu ve ekli belgelerin Anayasa Mahkemesine gönderilmesi gerekir. 

Başvuru süresinin kaçırılmaması için, başvuru formunun, Anayasa Mahkemesine 

gönderilmek üzere 30 gün içinde mahkeme kalemine ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim 

edilmesi yeterlidir. Anayasa Mahkemesine başvuru süresi, başvuru formu ve eklerinin teslim 

edildiği gün dikkate alınarak hesaplanır. 

30 günlük bireysel başvuru süresinin başlangıcı yargısal yolların tükendiğinin öğrenildiği 

veya kararın başvurucuya tebliğ edildiği tarihtir. Başvurucu mücbir sebep veya ağır hastalık 

gibi hallerde, mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuruyu yapmalıdır.  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6216.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/17.5.C.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/17.5.C.pdf
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Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yapabilmek için, Anayasa Mahkemesi 

Bireysel Başvuru Formu usulüne uygun bir şekilde doldurulmalıdır. Bu form şu şekilde 

doldurulmalıdır. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru harca tabidir. Harç miktarı her yıl harçlar kanunu 

ile değişmektedir. 2022 yılı için bireysel başvuru harcı 664,10 TL dir. Başvuru Harcının 

yatırıldığına dair belge ve başvuru avukat aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname örneği 

(vekâletname harçlandırılıp baro pulu yapıştırılmalı) gönderilmelidir. 

 Yukarıda genel hatları ile anlatmış olduğumuz üzere, ilimizde ve ilçelerimizde gerek 

kendi aralarında gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile anlaşmazlık/uyuşmazlık yaşayan, bu 

uyuşmazlıkları yargıya taşınarak hakkında yargısal kararlar verilen vatandaşlar, bu kararlara 

karşı olağan ve olağanüstü yargı yolları tükendiği takdirde, izah ettiğimiz şartlar dâhilinde, 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir.  

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

 

    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Ahmet DEVREZ                           Hacı BOLAT               Abdullah TİRYAKİ   

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

                                         Özcan ÇETİN                                  Selim DÖLCÜ    

               Üye                                                 Üye              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anayasa.gov.tr/files/bireyselbasvuru/bsvr_form.pdf
http://www.anayasa.gov.tr/files/bireyselbasvuru/bsvr_form.pdf
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclis Başkanlığınca 02/12/2022 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Bütçesinde yılsonu itibariyle bazı bütçe 

kodlarında ödenek ihtiyacı bulunduğu ilgili müdürlüklerin yazıları ile talep edilmiş olup, 

ihtiyaç duyulan ödeneklerin temini için ek ödenek (Ek Bütçe) yapılması gerektiğinden, 

Toplam 183.061.816,00 TL’nin ödenek ihtiyacı duyulan ilgili bütçe kodlarına ek ödenek 

(Ek Bütçe) olarak verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda; 2022 yılı bütçesi ile 

gerçekleştirilmesi hedeflenen programların yıl içindeki  fiyat artışlarından dolayı ödenek yetersizliği 

nedeniyle 183.061.816,00 TL ek bütçe ihtiyacı talebi ile ilgili  İl Genel Meclisimize sevki yapılan ek  

bütçe üzerinde  yapılan istişareler  sonucunda;  

 2022 yılında 05 Diğer Gelirler ( Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Faizler) 

de oluşan gelir artışları karşılık gösterilmek üzere,  

Dodurga İlçe Özel İdaresine 110.000,00 TL,  

İskilip İlçe Özel İdaresine 253.800,00 TL,  

Osmancık İlçe Özel İdaresine 195.184,00 TL,  

Sungurlu İlçe Özel İdaresine 398.200,00 TL, 

Hukuk Müşavirliğine 1.500.000,00 TL,  

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 33.517.313,00 TL,  

Encümen Müdürlüğüne 1.000.000,00 TL,  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 18.458.250,00 TL, 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne 1.000.000,00 TL,  

Mali Hizmetler Müdürlüğüne 7.775.000,00 TL,  

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne 80.330.505,00 TL,  

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 350.000,00 TL, 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne 10.452.600,00 TL, 

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 11.362.840,00 TL, 

Özel Kalem Müdürlüğüne 2.933.549,00 TL,  
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 337.025,00 TL, 

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne 13.087.550,00 TL olmak üzere 183.061.816,00 

TL’nin ek ödenek (Ek bütçe) olarak verilmesi komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 

 İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                             Abdullah UYSAL                     Dursun KAYA           

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

  Arif ÇAMİÇİ            İbrahim ÇİFTÇİ            Suat ATALAY        Nazım ÇETİN   

        Üye                               Üye                               Üye                        Üye  
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 14/11/2022 tarih ve 213 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaremizin yönetiminde görev aldığı kuruluş ve firmalar 

var mıdır? Varsa bu kuruluşların çalışmaları faaliyetleri nelerdir? Ayrıca İl Özel İdaremizin 

sermaye ortağı olduğu kuruluş ve firmalar hangileridir? Bu kuruluş ve firmalara sermaye 

miktarı ne kadardır? Bu firmalara yıl içerisinde bütçeden pay aktarımı yapılıyor mu? 

Firmaların kar zarar durumunda neler yapılıyor? Bu kuruluş ve firmaların faaliyetleri amacı 

neler yapıldığı kazanımları faydaları hakkında,  Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı 

ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede,  

 

ŞİRKET BİLGİ TABLOSU 

ŞİRKET ADI 
ORTAKLIK PAYI 

(%) 
SERMAYESİ 

Kızılırmak Döküm Sanayi ve ticaret Anonim 
Şirketi 

10,83 3.250.000,00 

Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi 

0,38 839.680,00 

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici 
Anonim Şirketi 

1,00 300.000,00 

Sun-Ar (Sungurlu Temel Tüketim ve Gıda 
Maddeleri Tanzim Satış ve Ticaret Ltd. Şti) 

3,00 12.000,00 

Çorum İl Özel İdaresi Personel Anonim 
Şirketi 

100,00 50.000,00 

OSB BİLGİ TABLOSU 

OSB ADI 
ORTAKLIK PAYI 

(%) 
KURULUŞ TARİHİ 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 23,09 1997 

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi 40,00 2015 

Sungurlu Organize Sanayi 94,00 2001 
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ORTAK OLUNAN KURULUŞLAR 

OSB ADI 
ORTAKLIK PAYI 

(%) 
KURULUŞ TARİHİ ÖZEL İDARE KATKISI 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 23,09 1997 Bütçeden pay ayrılmıyor. 

Osmancık Organize Sanayi 
Bölgesi 

40,00 2015 
Talep durumuna göre bütçe 

verilmektedir. 

Sungurlu Organize Sanayi %1' in  % 94'ü 2001 
2021 yılı katkı payı 15.268.080,00 TL 

ödenmiştir. 

Yeşilırmak Havzası Kalkınma 
Birliği 

Birlikçe 
belirleniyor. 

1997 2022 yılı 350.000,00 TL ödenmiştir. 

Vilayetlere Hizmet Birliği 
Kesinleşmiş öz 

gelirin % 1'i 
2055 2022 yılı 1.257.752,39 TL ödenmiştir. 

 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                             Abdullah UYSAL                     Dursun KAYA           

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

  Arif ÇAMİÇİ            İbrahim ÇİFTÇİ            Suat ATALAY        Nazım ÇETİN   

        Üye                               Üye                               Üye                        Üye  
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