-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 215 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü (Elvançelebi), Laçin (ÇamlıcaMescitli), Sungurlu (Arifegazili), Boğazkale (Yekbas), Kargı (Hacıhamza) Köyleri Sayısal
Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave- Revizyon
İmar Planı Yapılması işinde yer alan Laçin ilçesi Çamlıca-Mescitli köyünde plan müellifince
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan
Açıklama Raporunun, 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İdaremiz tarafından
ihalesi yapılan ve İller Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli
Mecitözü (Elvançelebi), Laçin (Çamlıca-Mescitli), Sungurlu(Arifegazili), Boğazkale
(Yekbas), Kargı( Hacıhamza) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına
Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave - Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer alan Laçin
ilçesi Çamlıca-Mescitli Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve
ekleri incelenmiştir.
Çamlıca-Mescitli; 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. Çamlıca ve Mescitli 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 Sağlık İl Müdürlüğüne, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığına, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğüne, Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Orman
Genel Müdürlüğüne, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne, Çorum Orman İşletme
Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğüne, İl 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, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına, il Jandarma
Komutanlığına, 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 13.11.2019 tarihinde Çamlıca-Mescitli (Laçin) 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.
Planlama çalışması yapılan Çamlıca-Mescitli köyü için 2040 yılı için projeksiyon
nüfus 495 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 takdirine arz ederiz.
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-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 3 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, Alaca ilçesi, Altıntaş köyünde, 102 ada, 64 parselde bulunan
taşınmazlar üzerine Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 5543 sayılı
İskan Kanununun 16. maddesi kapsamında hazırlanan İmar planı ve eklerine ait plan
müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
ve Plan Açıklama Raporunun, 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İdaremize Çorum Çevre,

Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 5543 sayılı İskan Kanununun kapsamında
sunulan plan teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Alaca İlçesi, Altıntaş
Köyü kadastro sınırlarında bulunan 102 ada 64 nolu parselin yaklaşık 19.638 metrekarelik
kısmı üzerinde; Altıntaş Köyü Muhtarlığının isteği ve başvurusu, Çorum Çevre,Şehircilik ve
İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Altıntaş köyü sakinlerine ve hak
sahiplerine yönelik olarak 5543 sayılı İskan Kanunu’nun 16. Maddesi (Kırsal Alanda Fiziksel
Yerleşim Düzenlemesi) kapsamında “Köy Gelişme Alanı” hazırlandığı tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve ham toprak vasıflı Alaca İlçesi Altıntaş
Köyündeki 102 ada 64 nolu parsele ilişkin Çorum Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl
Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih ve 3212 sayılı yazı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Çorum İl Özel İdaresi, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü, YEDAŞ, Türk Telekom, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum
Kadastro Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Genel Müdürlüğü,
Meteoroloji Müdürlüğü, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge
Müdürlüğünden uygun görüşler alınmıştır.
İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 02.12.2021 tarihinde
onaylandığı tespit edilmiştir.
Planlamaya konu Çorum İli, Alaca İlçesi, Altıntaş köyü sınırları içerisinde
bulunan 102 ada 64 nolu parselin yaklaşık 19.638 metrekarelik kısmı konut alanı, park
alanı ve yol olarak planlanmıştır. Bahse konu alanın kırsal yerleşme birimi olması
nedeniyle konut ile birlikte tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların da inşa edilebilmesi
ve tarımsal üretime katkı sağlanabilmesi için yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 2 Kat,
TAKS:040, KAKS:0.80 olarak belirlenmiştir.
Alanda planlama ile yaklaşık olarak 14.110 metrekare alan gelişme konut alanı
olarak düzenlenmiştir. Alanda minimumu parsel büyüklüğünün 500 metrekare
olduğu göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 28 adet konut parseli
oluşturulabilmektedir.
Altıntaş Köyü’nün nüfus yapısına baktığımızda ortalama hane halkı
büyüklüğünün 2.60 kişi olduğu bilinmektedir. Buna göre planlama yapılacak alanda
28 adet konut parselinde toplamda yaklaşık 73 kişinin (28 parsel x 2.60 hane halkı
büyüklüğü) yaşayacağı varsayılmaktadır.

Planlamaya konu alanda yaklaşık 73 kişinin yaşayacağı varsayıldığında
planlama alanı içerisinde kişi başı 10 metrekareden az olmamak koşulu göz önüne
alınarak yaklaşık 730 metrekare büyüklüğünde açık-yeşil alan planlanması
gerekmektedir. Yapılan planda ise yaklaşık olarak 920 metrekarelik kısım park alanı
olarak düzenlenmiştir.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz konusu imar plan teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı

Hacı BOLAT
Üye

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.
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Üye

Engin DEMİR
Üye
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Üye
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Üye

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

İl Genel Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 224 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 42. maddesinin (e) bendi
gereğince, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili 2022 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesine ait plan ve
Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede,
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI KAPSAMINDA
RUHSATLANDIRILAN İŞYERLERİNE AİT 2021 YILI ÜCRET TARİFESİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, gayrisıhhi
müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ücretleri
ile ilgili olarak 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 42. Maddesinin 1. fıkrasının ( e) bendi
gereğince belirlenen hizmet bedelleri;
a) 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için (Tüp Dolum Tesisi, Mezbaha, 60.000 üzeri
Tavuk Çiftliği vb.)
İşlemler
: 2022 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
8.000,00 TL
b) 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessseler için; (Akaryakıt İstasyonu, LPG Otogaz İstasyonu,
Ekmek Fabrikası v.b.)
İşlemler
: 2022 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
4.000,00 TL

c) 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için; (Ekmek Fırını, Pastane, Marangoz v.b.)
İşlemler
: 2022 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
2.000,00 TL
d)Sıhhi müesseseler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için; (Bakkal
Kahvehane v.b.)
İşlemler
: 2022 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
250,00 TL
e) İçkili yerlere verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları için; (İçkili lokanta v.b.)
İşlemler
: 2022 Yılı Ücreti :
Ruhsat Ücreti
2.000,00 TL
f) I (a ) Grubu madenlerin kum-çakıl (ırmak) malzemelerinin ocak başı satış fiyatı
TL/m

3

İşlemler
Satış Fiyatı

:

2022 Yılı Ücreti :
6,05 TL/m3

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gayrisıhhi
müessese kapsamındaki işyerlerinden, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinden ruhsat ücreti alınması, ruhsatlı olarak faaliyet gösteren işyerlerinin devredilmesi
halinde, ruhsat ücretinin yarısı oranında,
Gayrisıhhi müessese ve içkili yerlerin ruhsatlarının kayıph veya yenilenmesi halinde
sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ücreti oranında ücret
alınması,
Sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait ruhsatların kayıp ve
yenilenmesi halinde ise yarısı oranında ücret alınması,
Kamu kurum ve kuruluşlarında ticari amaç taşımayan işlerde, ruhsat ücretinden muaf
tutulması.
3213 sayılı Maden Kanunun 7. Maddesi (Ek fıkra:10/6/2010-5995/3 md.) gereği
madencilik faaliyetleri kapsamındaki gayrisıhhi müesseselere ait işyerlerinden, 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı
oranında İdaremizce tahsil edilmektedir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrasına göre,
yetki sınırlarımız içerisinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerince işyeri açma ve çalışma
ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, Çorum
Belediye Başkanlığınca belirlenen m² harcı oranında OSB tarafından tahsil edilerek
hesaplarına yatırılmaktadır.
Maden ruhsatlarının m² ücreti yılı için 1,00 TL olarak Çorum Belediye Başkanlığınca
belirlendi.
İl Genel meclisimizin takdirlerine 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(Plan ve Bütçe Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 03/12/2021 tarih ve 217 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, İl özel idaremizin 2021 yılı içerisinde bütçeye bağlı olarak İlimiz
İlçelerimiz ve Köylerimizde özel idaremizce OKA’ya (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı)
verilen ve oka tarafından kabul edilen proje sayımız kaçtır? Kabul edilen projeler nelerdir? İl
özel idaremiz tarafından OKA’ya katkı payı ne kadar yapılmıştır? Projelerin amacı nedir
nerelere yapılmıştır? Projelerden başlamış olan var mı? Projelerin teslim süresi ne kadar ve ne
zaman bitecektir? Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresi Strateji
Geliştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı yıl içerisinde hangi alanlardaki projeleri
destekleyeceğini kendisi belirlemektedir.
2021 yılında, sadece Organize Sanayi Bölgelerinin desteklenmesine karar
verildiğinden İdaremiz tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) proje teklifinde
bulunulmamıştır.
2020 yılı içerisinde OKA tarafından desteklenmesine karar verilen “Doğrudan Faaliyet
Desteği” kapsamında idaremiz tarafından 2 adet proje hazırlanmış, her iki
projenin
desteklenmesi de uygun görülmüş olup, 10.11.2020 tarihinde OKA ve Çorum İl Özel İdaresi
arasında protokol imzalanmıştır. Bu projelerden;
1- Osmancık İlçesinde “Koyunbaba Türbesi ve İskilip İlçesinde Evlik Türbesinin
Doğa ve Tarih Turizmine Kazandırılması Projesi” için 2021 yılında 46.671,92
TL,
2- Sungurlu İlçesinde “Yörüklü Camiinin Doğa ve Tarih Turizmine
Kazandırılması Projesi” için 30.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Fizibilite desteği aldığımız bu projeler için Çorum İl Özel İdaresi olarak Kültür
Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre doğrudan temin yöntemi ile ihale yapılmış ve 15.02.2021
tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.
"Yörüklü Camii Restorasyon Projelerinin Ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşi"
isimli projemiz 79.100,00 TL, "Koyunbaba ve Evlik Türbelerinin Restorasyon Projelerinin
Ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşi" isimli projemiz ise 69.100,00 TL bedelle ihale
edilmiştir. Söz konusu işlerin ihale bedellerinin %70'ine OKA'dan hibe alınacaktır.
OKA'dan fizibilite desteği aldığımız bu 2 projedeki genel amaç, korunması gerekli
kültür varlığı olarak tescillenmiş bu yapıların ekonomik olarak turizme kazandırılması
amacıyla koruma projelerinin ve fizibilite raporlarının hazırlanarak gerekli altyapı
çalışmalarının tamamlanmasıdır.

Proje süremiz her 2 proje içinde 12 aydır. Ancak 2020 yılında pandemi etkisiyle,
hazırlanan projelerin Ankara Kültür Varlıklarına onaylatılması işlemleri uzun sürdüğünden
dolayı bahse konu işlere 3 aylık bir süre uzatımı yapılmıştır.
1.projemizde Yörüklü Caminin restorasyon projeleri şu anda Ankara Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulundan onaylanmış olup yaklaşık maliyet hesapları ve fizibilite
raporları yüklenici firma tarafından hazırlanmaktadır.

2.projemizde ise Evlik Türbesi restorasyon projeleri Ankara Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulundan onaylanmış, çevre düzenleme projesi hazırlanmaktadır. Koyunbaba
türbesi projeleri ise restorasyon ve çevre düzenleme projeleri Tokat Vakıflar Bölge
Müdürlüğünce revize edilmiş olup gerekli düzeltmeler yüklenici firma tarafından
yapılmaktadır.
Ayrıca, Sungurlu İlçesi Organize Sanayi tarafından hazırlanan 2.478.509,17.-TL
bütçeli “Çevre Dostu Sungurlu OSB” projesine idaremizin de ortak olması nedeniyle 2022
yılı bütçesinde 621.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Söz konusu projenin gerçekleşmesi ile OSB’de Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik
Arıtma Tesisi kurularak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak ve bölgenin yatırım
cazibesinin artırılacaktır.
Projenin ihalesi 2021 yılı içerisinde yapılmış olup, 2022 yılı içerisinde
tamamlanacaktır.
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 01/12/2021 tarih ve 212 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, Çorum ilimiz ilçelerimiz ve köylerimizde çok sayıda
kaplıca ve şifalı içme suyu bulunmaktadır? İlimiz ve ilçelerimizdeki bu kaynak sularının
nerelerde olduğu faydaları neler olduğu ne için kullanıldığı belli midir? Bu suların bulunduğu
yerlerde alt yapı ulaşım konaklama sorunu var mı? Kaplıca ve şifalı sulardan insanlar
yeterince yararlanabiliyor mu? Kaplıca ve şifalı sularla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmıştır? İl
özel idaremiz ve DSİ’nin sularla ilgili yapılan bir proje si var mı? Varsa nelerdir? Kaplıca ve
şifalı sularımızın bölgesel tanıtımı var mı? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE)
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında
İlimizde, Jeotermal Kaynakların ruhsatlandırma İşlemi ile ilgili olarak;
İdaremizce 2007 -2016 yılları arasında 18 adet Arama Ruhsatı verilmiştir.
18

adet jeotermal arama ruhsatından ilimiz Merkez Bahçelievler Mahallesinde

Hüsnü Başlı Petrol Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi ve Mergaz

Sanayi

Gazları

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi jeotermal kaynak işletme ruhsatı almıştır.
İdaremize ait Mecitözü ilçesi Figani köyündeki jeotermal kaynak ile İlimiz
Merkez Hamamlıçay Köy Muhtarlığına ait jeotermal kaynağa doğrudan işletme ruhsatı
verilmiştir.
İlimizde dört adet jeotermal kaynak işletme ruhsatı verilmiş olup, Hüsnü Başlı
Petrol Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi ve Hamamlıçay Köy Muhtarlığına ait jeotermal
kaynaklar faaliyetlerine devam etmektedir. İdaremize ait ve Mergaz Sanayi Gazları
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait jeotermal kaynakların tesisleri kurulmadığından
faaliyetleri yoktur.
Söz konusu işletme ruhsatlı jeotermal kaynaklara ait bilgiler

ekteki tabloda

mevcuttur.
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 01/12/2021 tarih ve 211 nolu kararı ile Gençlik ve Spor
Komisyonuna havale edilen, Son yıllarda işletmelerde ara eleman genç istihdam sıkıntısı
mevcuttur. Sanayide ve üretimde çırak, kalfa gibi yetiştirilecek genç bulunamamaktadır. Ara
eleman sıkıntısı çözümünde işletmelere ve genç istihdam yaratılacak nüfusa ne gibi teşvikler
ne gibi yönlendirmeler yapılıyor? Gençlerle ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün gençlere
bu konularda sağlanacak desteklerin araştırılması ile ilgili Gençlik ve Spor müdürlüğünün bir
projesi var mı? Varsa projeleri nelerdir? Bu güne kadar gençlerle ilgili uygulanan projelerden
başarı sağlanmış mıdır? Başarı gösterilen proje örnekleri var mı? Konu ile ilgili Gençlik ve
Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Gençlik ve Spor Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği
bilgilere göre;
Çorum Gençlik ve Spor II Müdürlüğü ve Çorum KOSGEB Müdürlüğü
koordinatörlüğünde gençlere sertifikalı girişimcilik eğitimi verildi. Verilen eğitimde;
proje hazırlanması ve girişimcilik konuları üzerinde duruldu. Eğitimler her bir gruba
32 saat toplamda 96 saat olacak şekilde tamamlandı.
İş planlama, üretim planları ve finansal planlamaların ne şekilde yapılması
gerektiği konusunda katılımcılar bilgilendirilirken, gençlerin iş planı yazmalarından,
inovasyon ekonomisine kadar birçok alanda iş dünyasına adım atılması gerektiğinden
bahsedildi. Girişim fikri olan kişilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi,
girişimcilik kursu sertifikasına sahip olacak girişimci adaylarının kendi işlerini
kurmaları ve KOSGEB'in yeni girişimci desteklerinden faydalanmaları gerektiği
ifade edildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara Katılım Belgesi verilerek bu katılım
belgeleri aynı zamanda KOSGEB'e Yeni Girişici Desteği oldu.
Bunun yanında kişilerin iş ve sosyal hayatına destek amaçlı İlk Yardım Eğitimi,
Dil Eğitimleri kapsamında İngilizce, İşaret Dili ve Diksiyon eğitimleri verilmiş olup
başarı ile tamamlayanlara Sertifika verilmesi uygun görülmüştür.
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 01/12/2021 tarih ve 208 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna
havale edilen, İlimizdeki tarihi yerlerimizden Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva’da bulunan
tarihi eserlerin muhafaza edilmesi hangi koşullarda yapılmaktadır? Buralarda bulunan tarihi
eserler yeterince tanıtımı yapılıyor mu? Kayıp eserler var mı? Kayıp eserlerin tespiti
yapıldığında geri dönüşü sağlanıyor mu? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Müze Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Konuyla ilgili olarak Müzemiz
arşivinde yapılan inceleme neticesinde,
Boğazköy/Hattuşa Ören Yeri kazılarında elde edilen taşınır kültür varlılarından
envanterlik mahiyette olanlar kazı boyunca 24 saat esasına göre görev yapan Bakanlık
Temsilcisi tarafından günlük olarak tespit edilmekte ve kazı sezonu sonunda envanter
kayıtları yapılarak, resimli envanter fişleri ve tutanakla birlikte Çorum Müzesi Müdürlüğüne
bağlı Boğazköy Müzesine teslim edilmektedir. Alacahöyük Ören Yeri kazılarında elde edilen
taşınır kültür varlıklarından envanterlik mahiyette olanlar kazı boyunca 24 saat esasına göre
görev yapan Bakanlık Temsilcisi tarafından günlük olarak tespit edilmekte ve kazı sezonu
sonunda envanter kayıtları yapılarak, resimli envanter fişleri ve tutanakla birlikte Çorum
Müzesi Müdürlüğüne bağlı Alacahöyük Müzesine teslim edilmektedir. Ortaköy/Şapinuva
Ören Yeri kazılarında elde edilen taşınır kültür varlılarından envanterlik mahiyette olanlar
kazı boyunca 24 saat esasına göre görev yapan Bakanlık Temsilcisi tarafından günlük olarak
tespit edilmekte ve kazı sezonu sonunda envanter kayıtları yapılarak, resimli envanter fişleri
ve tutanakla birlikte Çorum Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmektedir.
Müzelere teslim edilen eserlerin ayrıntılı envanter kayıtları ve belgeleme işlemleri
tamamlandıktan sonra, her eserin cinsine göre saklama koşulları oluşturulmuş kutular ve
dolaplar içinde, iklimlendirme, havalandırma ve güvenlik sistemleri olan, giriş çıkışları en az
üç kişiden oluşan eser zimmetlileri tarafından yazılı tutanak ve elektronik şifre ile sağlanan
eski eser depolarında muhafaza edilmektedir.
Eserlerin tanıtımları bilimsel ve aktüel yayınlarda yapılmakta, görsellik ve tarihi
değer açısından en ilgi çekici olanlar seçilerek yine güvenlikli müze teşhir satanlarında
sergilenerek ziyaretçilere sunulmaktadır.
Günümüz itibariyle Çorum Müzesi Müdürlüğüne bağlı müzeler ve ören yerleri
envanterine kayıtlı olup ta kayıp olan hiçbir eserimiz yoktur.
Müzelerde depo, kapalı ve açık teşhirde bulunan çalındığı tespit edilin varlıklar için
tutanak düzenlenerek anında emniyete haber verilir. Durum ayrıntılı komisyon raporuna,
varlıkların listesi, fotoğraflı kültür ve tabiat varlığı envanter fişleri eklenerek ivedilikle
Bakanığa bildirilir. Bakanlıkça derhal gerekli yasal işlemler başlatılır. Yapılan soruşturma
sonucuna göre idari, mali ve disiplin yönünden sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler
yapılır.

Sayım sonunda kaybolduğu fark edilen veya bulunmadığı tespit edilen varlıklar için,
önce müze idaresince oluşturulan bir komisyonca gerekli inceleme yaptırılır. Kesin olarak
kaybolduğu anlaşıldığı takdirde , komisyon raporu, varlıkların listesi, fotoğraflı envanter
fişleri ivedilikle Bakanlığa bildirilir.
Yurt dışından bulunan ülkemiz kökenli kültür varlıklannın tespit edilmesi, yurt
dışındaki müzeler ile sanat ticaretiyle uğraşan kurum ve kuruluşların WEB sayfalarının,
yayınlarının incelenmesi, bazı durumlarda yerinde inceleme yapılması, akademik yayınların
taranması ve bu konuyla ilgili Bakanlığımıza iletilen ihbarların değerlendirilmesi suretiyle
yapılmakta ve geri iadelerinin sağlanması için gerekli hukuki işlemler Bakanlığımızın ilgili
birimleri tarafından yapılmaktadır.
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 01/12/2021 tarih ve 207 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde orman köylerinde köy halkına ormandan yakacak
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kesim hakkı verilmektedir. Orman köylerindeki kesilecek yerler,
kesim ücretleri nasıl ve kimler tarafından belirlenmektedir? Orman istikakı neye göre, köy nüfusuna
kayıtlı olan herkese veriliyor mu? Orman kesim sınırları için köyler arasında sorunlar var mı? Bu
sorunların çözüm noktaları nelerdir? Orman İşletme Müdürlüğü köy sınırları ile ilgili ne gibi
çalışmalar yapıyor? Sorunları nasıl çözüme kavuşturuyorlar? Orman köylerinde sınırları belli olmayan
davalık orman alanı var mı? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla
toplandı.
Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda, İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,

SORU - Orman Köylerindeki kesilecek yerler, kesim ücretleri nasıl ve kimler
tarafından belirlenmektedir? Orman iştikakı neye göre, köy nüfusuna kayıtlı olan herkese
veriliyor mu? Orman kesim sınırları için köyler arasında sorunlar var mı? Bu sorunların
çözüm noktaları nelerdir? Orman İşletme Müdürlüğü köy sınırları ile ilgili ne gibi
çalışmalar yapıyor? Sorunları nasıl çözüme kavuşturuyorlar? Orman köylerinde sınırları
belli olmayan davalık orman alanı var mı?
CEVAP - 6831 Sayılı orman kanununa 31, 32 ve 33 maddelerinin uygulamasında
dair yönetmelik gereği hak sahipliği tespiti yapılır. İlgili köyün nüfusuna kayıtlı olup 1 yıl
ikamet edenlere ve Nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın orman kanunun 31. veya 32.
maddesi kapsamındaki bir köye adres naklini yaptırıp aynı köyde kesintisiz en az 5 yıl
oturan vatandaşlarımızın muhtaç olan hane reislerine verilir. Her yıl Orman Genel
Müdürlüğümüz tarafından belirlenen birim fiyatlara göre ilan edilir.
310 Sayılı Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine ait Tebliğ Hükümleri
gereğince; köyde ikametgâh olarak 1 yıl o köyde kaldığını belgeledikten sonra ilgili kesim
yapılacak yere şeflik tarafından ilanına müracaat, şartları tutan ve talep eden herkese
verilir.
Kesim sınırlarında Baltalık ormanlarda ve koruya tahvil sahalarında iş dağıtımı
yönünden meydana gelen ihtilaflar, genellikle köyler arasındaki mülkü sınır ihtilaflarından
veya mülkü sınırların toprak üstü uygulamasına itirazlardan kaynaklanmaktadır. Mülki
sınırların tayin ve tespiti ile buna dair hudutname veya kararnamelerin çıkarılması İçişleri
Bakanlığı yetkisindedir. Bu hususta idaremiz yetkili kılınmamıştır. Bu itibarla köyler
arasındaki mülki sınır ihtilafı çıktığında durum, ihtilafa taraf köylerin bağlı bulunduğu
Kaymakamlıklara veya Valiliklere bildirilecek ve ihtilafın halledilmesi talep edilecektir.
Mülki makamlarca sınır ihtilafı halledilip toprak üstü uygulaması da yapıldıktan sonra,
gerekiyorsa amenajman planlarında değişiklik teklifi yapılacak ve değiştirilmesini
müteakip yeni duruma göre iş dağıtımına gidilecektir. Köylerin bu dağıtıma rıza
göstermemeleri ve ihtilafı devam ettirmeleri halinde, öncelik sırasına göre; a) İhtilaflara
konu sahanın koruya tahvili yoluna gidilecek ve koru olarak tanımlandıktan sonra iş
dağıtımı koru ormanları için yukarıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. b) İhtilaflı

sahanın "Muhafaza Ormanı" olarak ayrılması ve ihtilaf halledilinceye kadar bu statüde
korunması sağlanacaktır.
Mülki alanların tayin ve tespiti ile ilgili davalar kurumumuz müdahil değildir. Bu
sebeple kurumumuzda bu konuda bilgi bulunmamaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

İsmail KEŞLİKTEPE

Mehmet TURHAN
Komisyon Başkanı

Erdoğan KÖROĞLU

Komisyon Başkan V.

Üye

Sadettin AKGÜL

Selim DÖLCÜ

Üye

Üye

-RAPOR(Çevre ve Sağlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 209 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonuna havale edilen, Havaların soğuması kış aylarına girmemiz sebebiyle İlimizde
ilçelerimizin bir çoğunda doğalgaz, bazı ilçelerimiz ve köylerimizde kömür, odun gibi
yakacakla ısınılmaktadır? Doğalgazın kullanılmasıyla hava kirliliği önlenmektedir? Doğalgaz
kullanılan yerlerde ısınmak amaçlı olarak yerli veya ithal kömür kullanımı yapılıyor mu?
Kömürün kullanılması serbest mi? Serbest değil ise bunlarla ilgili neler yapılabiliyor?
Bunların denetimi yapılıyor mu? Ceza uygulaması var mı? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık
Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği
bilgilere göre;
SORU 1:Havaların soğuması kış aylarına girmemiz sebebiyle İlimizde İlçelerimizin
bir çoğunda doğalgaz, bazı ilçelerimiz ve köylerimizde kömür, odun gibi yakacaklarla
ısınılmaktadır. Doğalgazın kullanılmasıyla hava kirliliği önlenmektedir. Doğalgaz kullanılan
yerlerde ısınma amaçlı olarak yerli ve ithal kömür kullanımı yapılıyor mu?
CEVAP 1:İlimiz İlçe ve köylerinde yerli ve ithal kömür kullanılıyor. İlimiz Mahalli
Çevre Kurulu Kararlarına göre İlimiz Merkez İlçesinde merkezi sistem ısıtmalı
apartmanlar(kaloriferli) dışında tüm ilçe ve köylerde kömür kullanımı serbesttir.
SORU 2:Isınma amaçlı katı yakıtların( kömür ve odun) denetimi yapılıyor mu?
CEVAP 2:Isınma amaçlı katı yakıt( kömür ve odun) denetimi gerek şikayete istinaden
gerekse ani denetimlerle kömür depolarında yapılmakta olup, çeşitli kömürlerden de analizi
yapılmak üzere numune alınarak Bakanlığımızca yeterlilik verilmiş olan laboratuvarlarda
analizi yaptırtılmaktadır. Analiz sonuçları Bakanlığımız genelgesi ya da İlimiz Mahalli Çevre
Kurulunda belirtilen standartlara uygun olmayan kömür üreticisi ve satıcılarına İdari Para
Cezası uygulanmaktadır.
SORU3:Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu?
CEVAP 3: 2021 – 2022 ısınma döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda alınan kömür numunelerinin, analiz
sonucunda olumsuz çıkan kömür firmalarına 2872 sayılı Çevre Kanununca idari para cezası
uygulanmakta, olumsuz çıkan kömürlerin sevkiyatı durdurulmaktadır.2021 yılında yapılan
tespitler (kaçak kömür tespiti vb.) ve analiz sonuçlarına göre 11 adet gerçek ve tüzel kömür
firmalarına toplam; 248.209 TL idari para cezası uygulanmıştır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Abdullah UYSAL
Başkan

Dursun KAYA
Başkan V.
Yıldız BEK
Üye

Gürbüz ÖZEL
Üye
Sadık AŞIK
Üye

-RAPOR(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 210 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde spastik (Beyin zedelenmesi sonucu kasları
kasılı kalmış kimse) engellilerin eğitimleri ve uyumları nasıl sağlanmaktadır? İlimizde
ilçelerimizde bu tür hastalar var mı? Sayıları kaçtır? Eğitimi nasıl almaktadır? Eğitim ve
öğretim konusunda sıkıntıları var mı? Spastik ile ilgili Basın yayın kuruluşları sivil toplum
örgütleri ile halkımızın bilinçlendirilmesi spastik bireyler için çok önemlidir. Spastik derneği
var mı? Varsa spastik Engelliler Derneğinin Çalışmaları hakkında meclisimizi ve kamuoyunu
bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
üyelerin katılımıyla toplandı.
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar
sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
Serebral Palsi (beyin felci) nedir?
Bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve
kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir
dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Serebral
palsi kas hareketlerini etkilemekle birlikte kaslardaki ya da sinirlerdeki bir problemden
kaynaklanmaz. Beynin, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerinde söz konusu olan
anormalliklerden kaynaklanır. Serebral palsi görülen çocukların çoğunluğu bu bozuklukla
doğar, ancak bozukluk aylar ya da yıllarca tespit edilemeyebilir.
Serebral palsinin belirtileri (semptomları) nelerdir?
Serebral palsinin (SP) ilk belirtileri genellikle çocuk 3 yaşına gelmeden önce ortaya
çıkar. En yaygın olanları istemli hareketler sırasında kas koordinasyonu eksikliği (ataksi);
kaslarda katılık ya da sıkılık ve abartılı refleksler (spastisite); tek ayağını ya da bacağını
sürüyerek yürüme; ayak uçlarında yürüme, eğilerek yürüme ya da makaslayarak yürüme; aşırı
katı ya da aşırı gevşek kas tonusudur.
Çocukların küçük bir bölümünde serebral palsi, yaşamın ilk birkaç ayında ya da
yılında meydana gelen beyin hasarı, bakteriyel menenjit veya viral ensefalit gibi beyin
infeksiyonları ya da trafik kazası, düşme gibi sebeplere bağlı kafa yaralanmaları sonucu
ortaya çıkar.
Serebral Palsinin Tanısı Nasıl Konulur?
Serebral palsi tanısı fiziki muayene ile konulur. Muayene sırasında doktor, çocuğun
doğum öncesi ve doğum anı hikayesini tam olarak öğrenir. Serebral palsi tanısı genellikle
çocuk 6 – 12 aylık olana kadar konulamaz. Bu dönem çocuğun yürüme, el ve baş denetimi
gibi gelişimsel kilometre taşına erişmesi gereken dönemdir. Bu takiplere aşağıdaki tanısal
testler dahil edilebilir:
Nörolojik muayene, Röntgen, Besleme çalışmaları, Elektroansefalogram (EEG), Kan
testleri, Yürüyüş incelemeleri, Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı
tomografi taraması (BT), Genetik çalışmalar, Metabolik testler.

Serebral Palsi Tedavisi
Serebral palsi tedavisinde, beyinde oluşmuş hasarı tedavi etmek günümüzde mümkün
olmasa da, var olan belirti ve bulguları azaltmaya yönelik tedaviler ve uygun rehabilitasyon
yaklaşımları ile çocuğun kazanabileceği en üst bağımsızlık düzeyini kazanması, tedavinin
temelini oluşturur. Serebral palsi terimi kalıcı bir rahatsızlığı anlatır. Bu hastalıkla ilgili
sorunlar (kas zayıflığı veya gerginliği, istemsiz hareketler) yaşam boyu devam eder. Ancak,
çocuk yaş ilerledikçe uygun tedavi yaklaşımlarının katkı ve desteği ile bu sorunlara uyum
sağlamayı onlarla başa çıkmayı öğrenebilir. Tedavi, hastalığı tamamen yok edemese de
anlamlı iyileşmeler sağlar.
Çocuk büyüdükçe beklentiler de büyür. Serebral palsili bir çocuğun giyinme, bağımsız
yemek yeme gibi sıradan işleri öğrenmesi beklenenden uzun zaman alır. Bu gelişim gecikmesi
yanlışlıkla kötüleşme olarak algılanabilir. Çocuğun büyümesiyle kasları daha da kalınlaşır.
Büyüme çağında kemikler kaslardan daha hızlı uzar. Büyüme hızları arasındaki bu fark,
kasların göreceli olarak daha da kısalmasına ve eklem çevresi şekil bozukluklarının
belirginleşmesine neden olur. Kasların sertliği spastisiteye (kasılma) veya eklem
kısıtlılıklarına bağlı olabilir. Çoğu kez bu iki durumu birbirinden ayırmak çok kolay olmasa
da, sadece gergin kası, gergin ve aynı zamanda kısa kastan ayırt etmeye çalışmak şarttır.
Çünkü bu iki durum farklı tedavi yaklaşımları gerektirir. Çocuğu etkileyen kulak veya boğaz
enfeksiyonu, diş enfeksiyonları gibi herhangi bir hastalık, çocuğun ilerlemesini bir müddet
duraklatabilir. Duygusal stresler. Çocuk, eğer bir yeteneğin geliştirilmesi için çok fazla
zorlandığını hissederse, tepkisel olarak o işe karşı direnç geliştirebilir. İlerlemede yavaşlama
veya duraklama, kötüleşme anlamına gelmez.
Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; Serebral palsi (SP)
yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu
etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla
doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen
hasardan kaynaklanır. SP, tek başına olabileceği gibi, buna bedensel yetersizlik, dil ve
konuşma güçlüğü, zihinsel yetersizlik vb. ek tanılar eşlik edebilmektedir.
Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (Çorum RAM) SP tıbbi tanısı ile
başvuran bireyler, tıbbi tanılarına göre eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemlerine,
gerekirse zekâ testlerine tabi tutulurlar.Değerlendirmeler sonrası, özel eğitim hizmetleri
değerlendirme kurulunca hazırlanan rapor doğrultusunda eğitim hizmetlerinden
yararlanırlar. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, bireye en uygun eğitim ortamına
yönlendirir ve gerekirse Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nden haftada iki (2) saat
ücretsiz eğitim hakkı olan destek eğitim kararı verir. Uygun eğitim ortamları sırasıyla
aşağıda açıklanmıştır:
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları: Özel eğitim ihtiyacı
olan bireylerin her türve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını
ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere
destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim
sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir
Özel eğitim sınıfı: Bir ilkokul, ortaokul ya da lise bünyesinde, özel eğitime ihtiyacı
olan bireylerin ayrı bir sınıfta eğitim görmesi ve aynı zamanda akranları ile teneffüs
saatlerinde sosyal etkileşimlerini arttırmak amacıyla açılan sınıflardır.
Özel eğitim uygulama okulları: Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ya da
otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim almaları için açılan okullardır

Evde eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer
bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak
akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen
eğitimdir.
Milli Eğitim Bakanlığı, sadece SP’si olan değil tüm yetersizliği olan öğrenciler için
her türlü desteği sunarak, eğitim süreçlerinde güçlükleri ortadan kaldırmaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
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-RAPOR(Aile ve Engelliler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 213 nolu kararı ile Aile ve Engelliler
Komisyonuna havale edilen, Ailelerin yaşadıkları sorunları belirlemede, çözüme ulaştırmada
Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışmaları ne yönde olmaktadır? Nasıl bir çalışma
yürütmektedir? İlimizde hizmet veren uzman sayısı yeterli midir? Karşılaştıkları sorunlar var
mıdır? Ailelerin En çok yaşamış oldukları sorunların sebepleri var mı? Günümüzde bu
sorunların çözüm noktasında sayısal bir oranı belli mi? 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 alınan bilgiler doğrultusunda,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü,
sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek,
engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici,
rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla
bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Merkez bu hizmetlerini Sosyal Hizmet Uzmanı aracılığıyla yapar. Ekonomik, sosyal
ve kültürel anlamda sorunları olan kişi, grup ya da toplulukların sıkıntılarını tespit
ederek çözümlemelerine yardımcı olan sosyal hizmet uzmanı; kişinin, ailenin ya da
toplumun çevresinde kendinden bağımsız olarak gelişen olumsuz koşulları ortadan
kaldırmasına destek olur. Sosyal hizmet uzmanı toplumun refah seviyesini yükseltmeyi
amaçlar. Müdürlüğümüze yapılan müracaatlarda aile içerisinde ki esas problemin
ekonomik problemler ve iletişim eksikliğinin olduğu, bu problemlerin ailenin
parçalanmasında ana etken olduğu görülmüştür. Toplumda ortaya çıkan problemlerin
artmasına bağlı olarak Sosyal Hizmet Uzmanı ihtiyacı da bulunmaktadır. Bundan dolayı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirli aralıklarla personel istihdam etmektedir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU
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-RAPOR(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 214 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler
Komisyonuna havale edilen, Şehit ve Gazilerimizin dernekleri mevcut olup bu derneklerde
şehit ve gaziler adına faaliyetler devam etmektedir? Dernekler haricinde şehit ve gaziler adına
resmi olarak kurulmuş faaliyet gösteren vakıf ve buna benzer yardım dernekleri var mı? Vakıf
ve yardım derneklerinin şehit ve gazi yakınlarına ne gibi destek ve çalışmaları vardır? Bu
çalışmalar hangi aralıklarda ve ne zaman ve nasıl yapılmıştır? Kapsamı amacı konuları
nelerdir? 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,
inancımızda yüce bir mertebedir.Vatanı sevmek imandandır.İşte bu şuur ve inançla 1071
Malazgirt'ten başlayarak 1453 İstanbul'un fethiyle devam eden Kurtuluş savaşı ile zirveye
çıkan ecdadımızdan gelen şehitler tepesi boş kalmaz, şehitler ölmez vatan asla bölünmez ve
bu asil millet hiçbir zaman esir alınamaz hissiyat ve inancıyle bu günde: Ülke savunması,
vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev
yapan ve bu kutsal görevleri esnasında yaralanma veya uzvunu kaybetme sonucunda, yasayla
kendilerine Gazilik unvanı verilen kahramanlarımız ile vazife malulleri ve şehitlerimizin
milletimize emanet ettiği ailelerini bu asil millet unutmamış ve asla unutmayacaktır.
Devletimiz başta olmak üzere ekonomik ve sosyal destek olabilmek amacıyla Türkiye
genelinde bir çok ilimizde ilçemizde yüzlerce şehit ve gaziler dernek ve vakıfları
kurulmuştur.Bunlardan bazıları şunlardır:
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
Mehmetçik Vakfı
TSKDV - Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı
TSK Elele Vakfı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
Hükümetimiz tarafından Şehit Yakınları ve Gazilere sayılamayacak kadar bir çok haklar
verilmiştir İşte bunlardan bazıları:

1.İSTİHDAM
HAKKI
:
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci Maddesine göre İçişleri
Bakanlığı’nca yürütülen şehit yakını ve gazilerimizin istihdamına yönelik iş ve
işlemler, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6518 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca
birlikte yürütülmektedir.
– Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik
görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2,malul olanlara 1 kişi,
– Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını
kaybedenlerin
yakınlarına
veya
malul
olanlara
1,
– Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını
kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı verilmiştir. Bugüne
kadar kamuda 45 849 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılmıştır.
2.ÜCRETSİZ SEHAYAT KARTI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ücretsiz veya İndirimli
Seyahat Kartları Yönetmeliğine göre:
Yönetmelikte bu haktan yararlanacak kişiler 4. Maddede belirtildiği üzere şu
şekildedir:
4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve
denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:
kendileri, eşleri, anne ve babaları, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış
çocukları. Bugüne kadar 194 500 ücretsiz seyahat kartı verilmiştir.
3.İŞE ALIMDA ÖNCELİK:
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in İşe
Göndermede Öncelikli Olanlar başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının a) bendinde
belirtildiği üzere“Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde
yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca
takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.” e işe alımlarda öncelik
sağlanmaktadır.
4.ATAMA İŞLEMLERİNDE ÖNCELİK

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliği
ile; terörle mücadelede çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da
çalışabilir olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, Devlet memuru olarak görev
yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin çalıştıkları kurum ve
kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere; aynı kurum
içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili
makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate
alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın
öncelikle yerine getirilir.
5.J.GN.K.LIĞI İLK DESTEK YARDIMI (Sb./Astsb./Uzm.J./Uzm.Erb./Erb – Er.):
Şehitlerin ailesine (evli ise eşine, bekar ise baba ve/veya annesine veya yakınına)
J.Gn.K.lığı kantin gelirleri hesabından ailesinin ihtiyaç duyabileceği acil ve
öncelikle masrafları karşılamaya yönelik olarak defnedileceği yerdeki İl
J.K.lığınca ilk destek yardımı yapılmaktadır.

6.Birlik Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödenmesi :
926 Sayılı TSK Personel Kanununun 177 nci maddesi gereğince, Şehit Sb., Astsb.,
Uzm.J.Çvş.ların varislerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)
iki katı tutarında, 3269 Sayılı Uzm.Erbaş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince,
Şehit Uzm.Erbaşların kanuni varislerine kendi maaşının iki katı tutarında, görevli
olduğu
Birlik
Komutanlığınca
ÖLÜM
YARDIM
ÖDENEĞİ
ödenir.
7. TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
Üye
Yardımları
TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu
tarafından ölüm/maluliyet durumlarında üyelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

8.Faizsiz Konut Kredisi :
Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul
ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014
tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uygulamalar ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.
9.Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı :

Lojmana girme hakkı olan Sb., Astsb., Uzm.J.Çvş., Uzm.Erbaşlar ve Sivil Memurların aylığa
müstahak dul ve yetimleri faydalanır.
10.Konut Kiralamak İçin Yapılacak İşlemler :
Hak sahibi şehit yakını, olayın 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamında olduğunu gösterir
bir belge ve kira yardımından faydalanmak istediğini belirtir dilekçe ile J.Gn.K.lığı
Loj.Bşk.lığına müracaat eder.
11.Nakdi Tazminat :
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş,
Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanunu, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi
Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt
Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin
Kanun ve 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında
belirtilen hallerde şehit olanların eş, çocuk, anne ve babalarına en yüksek devlet memuru brüt
aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında tarafından nakdi tazminat ödenmektedir.
12.Maaş Bağlanması :
Sb.,Astsb.,Uzm.J.Çvş.,Uzm.Erbaşların kanuni mirasçılarına 5434 Sayılı Emekli Sandığı
Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, anne ve
babalarına kendi derece kademesi üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, hizmet süresi 30
yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır.
13.Emekli İkramiyesi :
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatlarını
kaybetmiş olanların dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden 30 yıl
hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
14.Bayrak Verilmesi :
TSK Tören Yönergesi uyarınca; şehitlerin tabutları üzerine sarılan bayraklar özel kutusu
içerisinde, eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi, sırasına
göre kanuni mirasçılarına verilir.
15. Madalya ve Berat Verilmesi :
24.10.1983 tarihli ve 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun uygulamasına yönelik
7.8.1988 tarihli ve 19892 Sayılı Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği hükümlerince,
Devlet Övünç Madalyası; Yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı
içinde feragat ve fedekarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve
Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olanlara ve şehit olan kişilerin,
ilgili yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilen madeni ve altın
kaplama semboldür.
16.Askerlikten Muaf Tutulması :

1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken
hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların
anne/babasının müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın
talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise
terhis edilir.
17.Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması
TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi uyarınca; askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/malul
olan kamu personelinin askerlik hizmeti yapacak kardeş ve çocuklarının dağıtımları mümkün
olduğu kadar ikamet ettikleri yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılır.
18.Hastanelerden Yararlanma :
Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalar başka bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık
hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C.Emekli Sandığı’nca ilgili
mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri için T.C.Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğüne veya bağlı bulunan Bölge Müdürlüklerine başvurulur.
19.Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi
Harp / vazife malulleri ve malul gazilere Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79’uncu maddesi
gereğince ek ödeme yapılır.
20.ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANMA
Şehit ve malul gazi çocukları özel kreş ve gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinden,
yapılacak sosyal inceleme sonucu uygun bulunması halinde ücretsiz yararlandırılmaktadırlar.
21. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden Yararlanma:
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak
üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Bakıma muhtaç malul
gaziler için 50 yataklı bakım merkezi ile Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için
50 yataklı otel merkez bünyesinde hizmet vermektedir.
22. İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara
Yapılacak Sosyal Yardımlar :
2684 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre; durumları 5434 sayılı TC
Em.San. Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına uyan kişilerin çocuklarından, Milli Eğitim
Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe
alınırlar.
23.Askeri
Okullara
Girişte
İlave
Kontenjan
Uygulaması)
:
Giriş koşullarını taşıyan şehit çocuklarına ilave puan veya kontenjan verilmek suretiyle
öncelik sağlanmaktadır.

24.Şehit Sb./Astsb./Uzm.J./Uzm.Erb. Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri :
Tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı
noterden onaylı feragatname ile J.Gn.K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. Buradan
verilecek menşei belgesini aldıktan sonra ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl
Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurur.
25.TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma :
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan, TSK Ali ÇETİNKAYA
İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, şehit ailesine (eş/çocuk/anne/ baba) oniki ay boyunca
hoşça
vakit
geçirilebilecekleri
güzel
bir
tatil
imkanı
sunmaktadır.
Tesisten faydalanan şehit erbaş/er ailesinin (eş/çocuk/anne/baba) gidiş-dönüş yol paraları
(otobüs/tren bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate
alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı
bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yararlanan şehit
ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkanı sunulmaktadır.
26. Elektrik İndirimi
SGK Emekli Sandığı Genel Md.lüğünce kendilerine maaş bağlanan muharip ve malul gaziler
ile hayatını kaybeden gazilerin dul eşlerinin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik
enerjisine % 40 indirim uygulanmaktadır.
27.Su İndirimi :
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı
Bağlanması Hakkında Kanun gereğince; şehit dul/yetimi sıfatıyla aylık bağlananlar ile malul
gazilere, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50’den az olmamak koşuluyla
indirim
uygulanmaktadır.
28.Mesken Vergisinden Muafiyet :
Şehitlerin dul ve yetimleri, yurtiçinde 200m2yi geçmeyen tek eve sahip olmaları halinde bina
vergisinden muaf olurlar. (2003/6576 Sayılı Kararname)
29.Huzurevi Hizmeti:
Huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğinin 62.
maddenin c bendi kapsamında 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık bağlanan
kişiler, bu gelirlerinden başka hiçbir yerden geliri olmadığını belgelemesi durumunda, varsa
eşleri ile birlikte ücretsiz kabul edilir.Gazilerimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na
bağlı
huzurevlerinden
ücretsiz
yararlanabilmektedir.
30.Ordu Evlerinden Yararlanma;
Şehit subay, yedek subay, astsubayların dul ve yetimleri (eş,çocuk, baba ve anne) kendilerine
verilen TSK Kimlik Kartı ile Orduevleri ve Sosyal tesislerden istifade edebilirler.
TSK’de görev yaparken şehit olan yedek subayların (3713 sayılı Kanun kapsamında
olmayanlar) aile fertlerinin talepleri halinde, orduevi günübirlik giriş kartı vermeye yetkili
makamlarca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere “ORDUEVLERİ
GÜNÜBİRLİK GİRİŞ KARTI” verilir.

31.Şehit Personel Çocuklarının Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma :
Öncelik şehit çocuklarında olmak üzere şehit ve malul gazi personel çocukları %1 oranında
özel eğitim kurumlarından ücretsiz istifade ederler.
32.Elektronik Ortamda İlköğretim Okullarına Kayıt :
Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına
kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek şehit çocuklarına, talepleri halinde istedikleri
okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.
33.Tüp Bebek Uygulamaları :
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile tüp
bebek tedavisinde deneme sayısı 2’den 3’e çıkmış ve 3. denemede katılım payı yüzde 20’ye
düşürülmüştür.
İkinci evliliklerinden çocuk sahibi olamayan kişilerin daha önceki evliliklerinden çocuğunun
olmaması şartı kaldırılarak onlara da tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma olanağı
sağlanmıştır.
Ayrıca harp/vazife malulleri ve eşleri ile gazi ve eşlerine yönelik olarak Genel Sağlık
Sigortası kapsamındaki diğer kişilere uygulanan; tüp bebek tedavisinden son üç yıl içerisinde
tedaviden yanıt alamama ile 5 yıl ve 900 prim gün sayısı koşulu kaldırılmıştır. Böylece tüp
bebek uygulamaları için bu gruba ayrıcalık sağlanmıştır.
34.VERGİ İNDİRİMİ:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 3239 sayılı Kanunla değişik 311’nci maddesi gereğince
herhangi bir kamu veya özel kuruluşta çalışan, sakatlık derecesi % 40 ve daha fazla (çalışma
gücü asgari %80’nini kaybetmiş meslek erbabı 1 nci sakat, %60 nı kaybetmiş meslek erbabı 2
nci derece sakat, %40 ını kaybetmiş olan meslek erbabı 3 ncü derece sakat sayılır.) olan
personel, vergi indiriminden yararlanır.
35.MESKEN VERGİSİ MUAFİYETİ:
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, şehitlerin dul/yetimleri ile gazilerin
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2‘yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunması
dahil) olması halinde, bu meskenlere ait vergi oranlarını sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
36.SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA:
2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile
gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve
kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline
uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır.
37. İDARİ İZİNLİ SAYILMA:
2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 18 Mart Şehitler Gününde yapılacak etkinliklere
rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/ kuruluşlarında çalışan şehit dul
ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler gününde idari izinli
sayılmışlardır. Ayrıca 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE DE İDARİ İZİN
VERİLMİKTEDİR.

38.Şeref Aylığı :1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında. Hak sahibinin ölümü
halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır
39.Müsabaka Yerlerine Girme:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine
Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan
talimatlar uyarınca; gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.
40.Şehit
Çocuklarına
Ödenen
Aylıklar
ve
Evlenme
Yardımı
:
5434 sayılı Kanunun 74 ve 75’inci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 34’üncü maddesine
göre; şehit personelin vefat tarihinde, evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır.
Evlenme nedeni ile aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski
aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız
çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden ay başından
itibaren
aylık
bağlanır.
Şehit personelin vefat tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim
yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına (SGK Sağlık Kurulunca belirlenen
oranda malul olduğu anlaşılanlarda yaş kaydı aranmaksızın) aylık bağlanır
5510 sayılı Kanunun hükümleri gereğince; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının
kesilmesi gereken kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya
gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere SGK
tarafından peşin ödenir.
41.Aylıkların Kesilmemesi :Terörle mücadele kapsamında malul olan personelin devlet
memuru olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde, (halen 5434 sayılı Kanuna göre göreve
devam edenler dahil) daha önce bağlanmış olan malullük aylıkları kesilmeden ödenmeye
devam edilir.
42. Silah Bulundurma ve Taşıma Yetki Belgelerinin Vergi ve Harç Muafiyeti
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun gereğince; harp
malulü olanlar ile 2330, 2453, 2566, 2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında şehit olanların
anne, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile malul olanlara ait
ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü
resim, vergi ve harçtan muaftır.
43.Hususi damgalı pasaport : 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas
alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3’üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine,
vazife/harp malullerinin kendilerine ve eşlerine ve bunların yanında yaşayan, evli bulunmayan
ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına
talepleri halinde diğer şartları da taşımaları kaydıyla “Hususi Damgalı Pasaport”
verilmektedir.
44.Müze
ve
ören
yerlerinden
ücretsiz
istifade
etme
:
Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve
Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve turistik
yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir.
45.Devlet tiyatrolarından ücretsiz istifade etme : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce,
sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir.

46.Vazife Malulü Aylığı : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre subay, astsubay, uzman jandarma, sivil
memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatlarını
kaybetmeleri halinde; hizmet süresi 30 yıla (10.800 güne) kadar olanlara 30 yıl (10.800 gün)
hizmet yapmış gibi, hizmet süresi (30) yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi
toplamı üzerinden aylık bağlanır. Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle malul olan subay,
astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmet süresi ve malullük derecesi üzerinden,
erbaş/erlere ise öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarlarda aylık bağlanır.
SGK tarafından sağlanan haklarla ilgili detaylı bilgi www.sgk.gov.tr adresinden alınabilir.
47.Emsal Aylığı :
3713 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman
erbaşların dul ve yetimleri ile malul olan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlara
bağlanan aylıklar, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az
olmayacak şekilde SGK tarafından ödenir.
48.Devlet Övünç Madalyası :
24.10.1983 tarihli ve 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun uygulamasına yönelik
7.8.1988 tarihli ve 19892 Sayılı Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği hükümlerince,
Devlet Övünç Madalyası bakanın teklifi, ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.Bugüne
kadar 30 339 kişiye şeref madalyası verilmiştir.
49.Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması
31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5172 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararları gereğince; 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesi ile 2330, 2453,
2629 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini yürütürken hayatını kaybedenlerin eş
ve çocuklarından, 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olanlar ve 1005 sayılı Kanun
kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci
katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır.
50.Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma :
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca, özel
öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz
öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik
verilir.
51.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) Bağlı Yurtlardan,
Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma ve Burs Verilmesi
2330 sayılı Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme
Yönetmeliği hükümlerince, 2330 sayılı Kanun kapsamında giren görevler esnasında şehit olan
ya da çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim
kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar.
52.İlköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt işlemleri :, İlköğretim
okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının öncelikle merkezi sistemle
ikametgahına en yakın ilköğretim okuluna yapılır. Daha sonra bu öğrenciler nakil yoluyla
istedikleri
okula
gidebilir.

Ortaöğretim okullarına kayıt yaptıracak muharip gazi çocuklarının, durumlarını belgelemeleri
halinde, istedikleri genel veya meslek liselere kayıtları yapılır.
53.Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Alınmasında
Öncelik :
TSK bünyesinde görev yapmakta iken muharip gazi olanların çocuklarına, askeri okullara
girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır.
54.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından her yıl bir defaya mahsus yapılan
yardımlar:
5510 ve 5434 sayılı Kanunlar gereğince; harp/vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle
hayatını kaybeden ya da harp/vazife malulü olan personelin;
1. Dul/yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten
geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her
yıl ek ödeme yapılır.
2. Ayrıca çocuklarına, ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve
yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılır.
55. Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmaması:5510 sayılı Kanun
hükümleri uyarınca harp malullüğü aylığı ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık
alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetleri katılım payı
alınmamaktadır.
56.Puan ve kontenjan şartı aranan liselerde nakil uygulaması : nadolu Liseleri, Anadolu
Öğretmen Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve
İmam-Hatip Liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen
öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus
olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki
aynı kapsamdaki okullardan birine yapılmakta, nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme
puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate
alınmamaktadır.
57.Vakıflar
Genel
Müdürlüğünce
Burs
:
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, belirlenecek öğrencilere tutarı Genel Müdürlükçe tespit edilen
tutarlarda burs verilmektedir.

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkanı

Abdullah TİRYAKİ
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Ahmet DEVREZ
Üye

Doğan UÇAR
Üye

