
-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/12/2022 tarih ve 238 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Sungurlu ilçesi, Kavşut köyünde plan müellifince hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 

Plan Açıklama Raporunun, 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 Sungurlu (Kavşut Köyü) İmar Planı Yapılması İşinde plan müellifince 

hazırlanan İmar Planı değişikliği ve ekleri incelenmiştir. 

Kavşut; 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. Kavşut 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 TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum İl 

Koordinatörlüğüne ve Milli Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları yazılmış ve uygun görüşler 

alındığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu planlama alanı ile ilgili 20.11.2000 tarihinde Sungurlu (Kavşut) 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,  

-Yürürlükteki imar planının gelişme alanı planlı olarak bulunan doğu tarafı TEİAŞ’dan 

alınan yüksek gerilim hattı güzergahı ve trafo alanları dikkata alınarak yeniden düzenlendiği, 

Alanda yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 2 kat, TAKS: 0.40, KAKS:0.80 olarak belirlendiği, 

alanda park alanları yeniden düzenlendiği, Mera sınırları dikkate alınarak güney kısımlar 

yeniden düzenlendiği, 

- Planlama bölgesinin güneybatı kısmında bulunan gelişme konut alanı planlı yerler 

alanın tepelik ve taşlık olması göz önüne alınarak Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak 

yeniden düzenlendiği, 

-Eski plan onayından sonra aradan geçen yaklaşık 18 yıllık sürede gelişme alanı olan 

ancak meskun hale dönüşen yapı adaları, meskun konut alanı olarak yeniden belirlendiği, Bu 

alanlarda yapılaşma koşulları diğer meskun alanlar gibi Ayrık Nizam 2 Kat olarak belirlendiği 

-Planlama alanının kuzeyinde taşkın sınırları içerisinde yer alan bölge Doğal Karakteri 

Korunacak Alan olarak planlandığı, Yine bu bölgede bulunan Cami yeri sınırları mevcuttaki 

caminin sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlendiği, 

-Plan üzerinde Belediye Hizmet Alanı planlı bulunan yerler Resmi Kurum alanı olarak 

yeniden düzenlendiği, 



-Köy merkezindeki meskûn alandaki ticari kullanımlar ve mevcut konut kullanımları 

dikkate alınarak ticaret alanı planlı olan yerler yeniden belirlenmiş ve buna göre plan değişikliği 

yapıldığı, tespit edilmiştir. 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RAPOR- 

(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 231 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve Alt 

Yapı Komisyonuna havale edilen,  İlimize ve ilçelerimize bağlı köylerimizden 2022 yılı 

içerisinde toplam olarak ev, ahır, mandıra yapımı için kaç kişi imar plan proje ruhsat için 

başvuru yapılmıştır? Başvuru sırasında olumsuz sonuçlanan proje var mı? Başvuruların 

sonuçlanma süreleri ne kadardır? Köylerdeki yapılaşma sırasında yapılan binaların denetimi yapı 

denetim müdürlüğü tarafından plan projeye uygun yapılmayan binalar var mı? Uygun olmayan 

binalar hakkında yapılan iş ve işlemler nelerdir? Bu şekilde yapı denetimi mevzuatına uymayan 

kişi sayısı bellimi? Son yıllarda köylerdeki yapılaşmanın artması nedeniyle su ve kanalizasyon 



sıkıntısı yaşayan köylerimiz var mı? Konu ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi Yapı Kontrol  Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

SORU 1- İlimiz ve ilçelerine bağlı köylerde 2022 yılı içerisinde ev, mandıra vb. amaçlı 

toplamda kaç kişi imar plan, proje, ruhsat için başvuru yapmıştır? 

CEVAP 1- İlimiz ve ilçelerine bağlı köylerde 2022 yılı içerisinde ev, mandıra, depo, 

müştemilat, ağıl vb. kullanım amacı ile 545 adet proje ve ruhsat başvurusu yapılmıştır. 

SORU 2- Başvuru sonucunda olumsuz sonuçlanan proje var mı? 

CEVAP 2- 2022 yılı içerisinde toplam 16 adet başvuru olumsuz sonuçlanmıştır. 

SORU 3- Başvuruların sonuçlanma süresi ne kadardır? 

CEVAP 3- Başvuruların sonuçlanma süreleri kurum görüşlerinin gelme hızına, 

vatandaşların evrakları ve projeleri ibraz etme hızlarına göre değişmektedir. Bu nedenle 2-3 gün 

içerisinde sonuçlanan başvurularda bulunmaktadır 2-3 ay içerisinde sonuçlanan başvurularda 

bulunmaktadır. Ancak Müdürlüğümüze evrak ve projeleri tam olarak teslim edilen başvurular 

ortaklama 1 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

SORU 4- Köylerdeki yapılaşmalarda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan 

denetimlerde plan, projelerine uygun olarak yapılmayan yapılar var mı? 

CEVAP 4- Köylerdeki yapılaşmalarda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan 

denetimlerde plan, projelerine uygun olarak yapılmayan yapılar bulunmaktadır. 

SORU 5- Plan ve projesine göre uygun olarak yapılmayan yapılar hakkında yapılan iş ve 

işlemler nelerdir? 

CEVAP 5- Plan ve projesine göre uygun olarak yapılmayan yapılar için mevzuat 

hükümlerine uygun olması koşulu ile tadilat projeleri ve ruhsatları düzenlememektedir. Plan ve 

projesine göre uygun olarak yapılmayan yapılar için mevzuat ve hükümleri dışına çıkılması 

durumunda ise yapının mevzuat ve hükümlerine uygun hale getirilmesi için süre verilmektedir. 

SORU 6- Plan ve projesine göre yapı denetim mevzuatına uymayan kişi sayısı belli mi? 

CEVAP 6- Yaklaşık 188 adet başvuruda plan ve projesine uygun olmayan yapı ile 

karşılaşılmış olup yukarda bahsedilen çözüm yollarına gidilmiştir. 

 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              

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 226 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, Ülkemizde ve bazı illerimizde maden kömür işletme 

ocaklarımız mevcuttur. Bu maden ocaklarında yer altı kömür işletmelerinde iş gücü ile çalışan 

işçilerin emek gücü ile kömür çıkartılmaktadır. Yakın zamanda Manisa ilimiz Soma ilçesinde 

madende patlama sonucu birçok işçimiz hayatını kaybedip yaralanan işçilerimiz olmuştur. 

Kömür işletmelerine benzer İlimiz Dodurga ve İskilip ilçelerimizde kömür işletmelerimiz vardır. 

Maden ocaklarında çalışan işçiler kaç saat çalışmaktadırlar? Vardiya çalışma sistemi var mı? 

Çalışmaların kontrolleri yapılıyor mu? Kimler tarafından denetlenmektedir? Bu işletmelerde bu 

güne kadar patlama oldu mu? Maden ocaklarında çalışan işçilerimizin bu tür patlamalara karşı 

önlemleri nelerdir? Kendilerini korumaları ve savunmaları nasıl yapılıyor? Bunların iş güvenliği 

nasıl sağlanıyor? İşverenlerin işçilere karşı sorumlulukları yükümlülükleri nelerdir? Konu ile 

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

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

    

 İlimiz Osmancık, Dodurga İskilip ve Bayat ilçelerinde yer altı ve yer üstü 9 

adet kömür ocağına İdaremizce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. İlimizde 

linyit kömürü rezervleri mevcut olup, söz konusu kömür ocaklarının  maden 

üretim ve işletme ruhsatları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 

verilmekte ve denetimleri yapılmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından 

denetimler Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince gerçekleştirilmekte 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün denetim sonuçları  yazı ile İdaremize 

bildirilmekte  söz konusu yazılar iş yeri yetkililerine tebliğ edilmekte ve yazıda 

belirtilen hususlara göre gerekli uygulamalar yapılmaktadır. 

 

 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     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 232 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ilimizde, 

ilçelerimizde, köylerimizde izcilik çalışmalarıyla ilgili projeleri nelerdir? Hangi projeler 

gerçekleştirilmiştir? İzcilik çalışmaları ile ilimizde kaç gencimize ulaşılmıştır? İzcilik sporu 

hangi yaşlarda herkes yapabilir mi? İlimizde İzcilik sporu ile ilgi bu güne kadar çalışması ve 

eğitimi ile ilgili bir çalışma yapıldı mı? İlimiz ve ilçelerimizde izcilik yapılabilecek yer ve spor 

alanımız var mı? İzcilik dalında ilimizde ilçelerimizde başarılı olan sporcularımız var mı? İzcilik 

spor dalında ödül alan sporcumuz var mı? Varsa sayıları belli mi? 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,   

 

 İlimiz de izcilik branşında tescili bulunan ve faaliyetlere katılan kulüpleri ile sporcu 

sayıları aşağıya çıkartılmış olup, kulüplerimiz il faaliyetlerine il içerisinde kamp ve mesire 

yerlerinde günü birlik olarak yapımaktadırlar.  

İzcilik spor branşının il genelinde tanıtılıp yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam 

etmektedir.  

1) Atlas Gençlik İzcilik ve Spor 26  

2) Çorum Gençlik ve Spor 691  

3) Sungurlu Eğitim Çevre ve İzcilik Spor 0  

4) Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor 1  

5) Çorum Mucitler Gençlik ve Spor 2 

 

 

       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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 229 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen,   İlimiz ve ilçelerimize bağlı tarihi mimarisi olan camiler türbeler ve buna benzer tarihi 

yerlerin hangilerinin vakıflara, hangilerinin turizm müdürlüğüne ait olduğu, bu yerlerin bakım 

onarımı nasıl kimler tarafından yapıldığı, bu güne kadar bakım ve onarımı yapılamayıp tarihi 

yapısını kaybeden yerlerimiz var mı? Varsa sebepleri nelerdir? Bu tarihi yerlerle ilgili son beş 

yıl içerisinde AB ve OKA ya proje sunularak her hangi bir destek alınmış mı? İlimizde ve 

ilçelerimizde Tarihi mimarisi olan kaç tane cami ve türbe vardır? Bunlar nerelerdedir? Bu cami 

ve türbeler hangi dönemlere aittir. 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, 

İl Genel Meclisi tarafından yapılan görüşmeler sonucunda Müdürlüğümüze iletilen 

sorular ilimiz ve ilçelerimize bağlı tarihi mimarisi olan camiler türbeler ve buna benzer 

tarihi yerlerin hangilerinin vakıflara, hangilerinin turizm müdürlüğüne, hangilerinin 

şahıslara ait olduğu, bu yerlerin bakım onarımının kimler tarafından ve nasıl yapıldığı, bu 

güne kadar bakım ve onarımı yapılamadığından tarihi yapısını kaybeden yerlerin olup 

olmadığı, son beş yıl içerisinde AB ve OKA'ya proje sunularak herhangi bir destek alınıp 

alınmadığı, tarihi mimarisi olan kaç tane cami ve türbe olduğu, bu tarihi yapıların 

nerelerde olduğu ve hangi dönemlere ait olduğu sorularıdır. 

İlimiz, ilçelerimiz ve köylerinde cami, minare, türbe, türbe-zaviye olmak üzere 

toplamda 64-adet tescilli dini mimari yapı bulunmaktadır. öz konusu yapılardan 17-adedi 

merkez ve merkeze bağlı köylerde, 51-adedi çevre ilçe ve köylerinde yer almaktadrr. Bu 

tarihi yapılar içerisinde 53-cami, 14-türbe, 3-minare, 1-mezar odası, 1-hazire 

bulunmaktadır. Türbelerin bazıları yapı kompleksi içerisinde yer alırken bazıları da 

bağımsız bir şekilde inşa edilmiştir. Tarihi özelliği bulunan bu yapılar Selçuklu, Osmanlı 

ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait olup çoğunluğunda inşa kitabesi 

bulunmadığından ve yapıldıkları döneme dair kaynak yetersizliği nedeniyle tarihleriyle 

ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yapıların mülkiyet durumlarına bakıldığında bir 

kısmının Vakıflar Genel Müdürlüğüne, bir kısmının Köy Tüzel Kişiliğine, birkaçının da 

özel mülkiyete ait olduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu yapılarla ilgili olarak 2863 sayılı Kanunun 10 maddesinde: "(Değişik 

dördüncü fıkra: 28/1 /20 17-7061/38 md.) Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve 

denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait kültür ve 

tabiat varlıklarının koninması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı alındıktan 

sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

denetiminde bulunan mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 

korunması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları karan alındıktan sonra, yöneticileri 

tarafından yürütülür" denilmektedir. 
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Özel mülkiyete ait tescilli yapıların basit onarımı ile ilgili olarak Bakanlığımız 

Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kumlu ' nun "Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına" ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 

sayılı karan uyarınca bu yapıların bakımları mal sahiplerinin başvurusu üzerine, koruma 

kurulu karan doğrultusunda; belediyelerce ve/veya varsa koruma kurulu müdürlüğünce 

yoksa ilgili müze müdürlüğünce denetlenerek yapılm ak.tadır. Restorasyonları ise yine 

mal sahiplerinin başvurusu üzerine Ankara Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün izni ile yapılmaktadır. 

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi   Gazetede   yayı mlanarak   yürürlüğe 

giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" 

kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin 

mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım 

ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır. Söz konusu tarihi yerlerin 

son beş yıl içerisinde Bakanlığımıza, AB ve OKA·ya proje sunularak herhangi bir 

destek alıp almadığına ilişkin Müdürlü ğümüz arşivinde bir bilgi veya belgeye 

rastlanılmamış olup; herhangi bir proje desteği alınmadığı şifahi olarak öğrenilmiştir. 

 

  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 01/12/2022 tarih ve 225 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimizin en büyük geçim kaynağı 

tarımdır. İlimizde ilçelerimizde başta olmak üzere Hububat, Şeker Pancarı, Soğan, patates, 

Çeltik, Nohut, Mercimek, Ayçiçeği, Fasulye, Çörekotu gibi ürünler üretilmektedir. Bu 

üretilen ürünlerin 2022 yılı için hasat sonrası hububattan başlanarak tüm ürünlerin il, ilçe, 

köyler toplamında ne kadar ürün elde edilmiştir? Ürünlerin rekolteleri pazar konusunda sorun 

yaşandı mı? Ürünlerin pazarlama sonrası Çorum ekonomisine katkısı nelerdir? Çiftçilerin 

tarımdan kazandıkları gelir hangi yatırımlara dönüştürülmüştür? İlimiz ve ilçelerimizde TMO 

süloları haricinde lisanslı depoculuk kapasiteleri ne kadardır? Lisanslı depo olan ilçelerimiz 

hangileridir? Lisanslı depoculuğu amaçları nelerdir? 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,  

      Bu kapsamda istenilen bilgilerden Çorum İli için stratejik öneme sahip ve ülke 

üretiminde söz sahibi olunan buğday, arpa, tritikale (dane), ayçiçeği (yağlık), nohut, 

yeşil mercimek, çeltik, şeker pancarı, kuru soğan, patates, kuru fasulye ve çörekotu 

ürünlerinin 2022 yılı kesinleşmemiş ilçe bazında ekim alanı, verim ve rekolte durumları 

ile ilimiz tarım ve tarıma dayalı sanayi ihracat değerlerinin il ekonomisindeki yerini 

gösterir çizelgeler yazımız ekinde gönderilmiştir. 

İlimizde üretilen ürünlerin ekim ve hasat sonrası genel durumu, pazarlama 

zinciri/kanalları, stok ve depolama durumu, bunlar ışığında yapılan öneri ve teklifler, 

genel değerlendirme durumu vb. gibi bilgiler ise il müdürlüğümüz bünyesindeki Çorum 

İli Tarımsal Ürünler İzleme ve Değerlendirme Masası tarafından düzenli olarak takip 

edilmekte olup; ilgili ürünlere ait 2021 yılı hasat sonrası ve 2022 yılı ekiliş sonrası ürün 

takip formları ekde sunulmuştur. 2022 hasat sonu raporlarının hazırlanma süreci devam 

ettiğinden, 2022 yılı hasat sonu raporlarını göndermek mümkün olmamıştır. 

Lisanslı depoculuk ile ilgili ise; TMO hariç Özel Lisanslı Depoların kapasite 

bilgileri İl Müdürlüğümüz kayıtlarında bulunmamaktadır. İlimizde lisanslı depoculuğun 

amaçları; tarım üıiinleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem 

oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, 

ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını 

sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın 

tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve 

finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları 

belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmektir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
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TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

                  Abdullah UYSAL                              Dursun KAYA                            Arif ÇAMİÇİ  

Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

 

Suat ATALAY                                    Nazım ÇETİN  

Üye                                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 228 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde kızılay tarafından kan 

toplama ve halkımız tarafından kızılaya kan bağışı yapılmaktadır. Kızılay tarafından kan 

toplaması ve kan bağışı hangi aralıklarda yapılabilmektedir? Kan bağışının sağlık açısından 

önemi ve faydaları nelerdir? Hijyenik olarak hasta olan kişilerin birbirine bulaşıcı olmaması 

için nasıl bir çalışma yapılmaktadır? Kan bağışı yapan kişilere sonuçları sağlıklı veya 

rahatsızlıkları bildiriliyor mu? Kızılay kan merkezi için hastalara kan desteği nasıl ve ne 

şekilde yapılıyor? Kızılay tarafın alınan kanların tüm hastalık taraması yapılıyor mu? Konu ile 

ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Kızılay Şube Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda,  

 

2005 yılında Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı  ‘’ULUSAL KAN TEMİNİ 

PROGRAMI ‘’ oluşturulmuş ve ülkemizin kan ihtiyacını karşılama görevi Türk KIZILAY ‘a 

verilmiştir. Türk Kızılay bu projeyi Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve 

sürekli bağışçılardan karşılamak için yürütür. 

Ülkemizin yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ünite olup Çorum merkez ve 

ilçelerinin toplam ihtiyaç 2022 yılı için 17500 ünite iken,2023 yılı için18000 ünite olacağı 

öngörülmektedir.2022 yılında Çorum merkez de alınan toplam kan miktarı 17500 ünite, 

ilçelerinde alınan kan miktarı ise…. 

İhtiyacın karşılanması adına; Çorum Merkez Belediye Hizmet Bina karşında bulunan 

Türk Kızılay Hitit Kan Alma Birimimiz sabit olarak haftanın 7 günü açık şekilde, ayrıcakan 

alma platformumuzla haftanın 5 günü kurum kuruluş ve halk ekipleri düzenleyerek gönüllü 

kan bağışçılarımızdan kan bağışlarını alıyoruz. Osmancık, Sungurlu gibi nüfusu çok olan 

ilçelerimizi her ay ziyaret ederek; nüfusu az olan ilçelerimize de 3 aylık periyotlarla  kan 

bağışı kampanyaları düzenliyoruz.Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışı 

yapabilir. Bağışlanan her bir ünite kan; ürünlerine ayrıştırılarak 3 hastanın şifasına vesile 

oluyor. İl merkez ve ilçelerimiz de bulunan tüm hastanelerin ihtiyacı olan kanları siz değerli 

bağışçılarımızın kanları ile karşılanmaktadır. Türk Kızılay aslında bağışçılarla hastalar 

arasında iyilik için köprü vazifesi görmektedir. 

Kan bağışı işlemi sırasında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olup, işlem 

sırasında bağışçıya bir hastalık bulaşma ihtimali hiç yoktur. İşlem sırasında alınan birkaç tüp 

kanda, kanla bulaşabilecek olan hastalıkların testleri(hepatit B, hepatit C, AIDS ve sifiliz)  

yapılıyor ve herhangi bir pozitiflik saptanırsa kan veren kişiye  mutlaka bilgi veriliyor. 
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Salgın hastalıkların yoğun olduğu aylarda, ramazan ayında ve sert geçen kış koşulları 

nedeniyle kan bağışları düşerken hasta ve yaralıların kan ihtiyacı artarak devam ediyor. Kan 

maalesef tek kaynağı insan olan ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yapay olarak 

üretilemeyen tek ilaçtır. Bu nedenle hepimiz bunu askerlik görevi gibi bir vatandaşlık görevi 

olarak görerek düzenli kan bağışı yapmalıyız ki hiçbir hasta yakını kan aramak zorunda 

kalmasın. 

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 01/12/2022 tarih ve 227 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde eğitim ve 

öğretime elverişli olmayıp yıkılarak yeniden yapımını karar verilen okul sayımız kaçtır? Bu 

okulların kaç tanesi ilköğretim, kaç tanesi orta öğretim ve bu okulların bulunduğu merkez ve 

diğer ilçelerimizde de var mı? Yıkılıp yerine yenisi yapılacak okullarımızdaki öğrencilerin 

eğitim öğretim ve ulaşım konusunda sıkıntıları var mı? Varsa şayet öğrenci ve velilerin 

talepleri nasıl ve ne şekilde giderilmektedir? Yıkılan okulların yapımı için öğrencilerin daha 

iyi bir ortamda hizmet alabilmeleri için bitirme süreleri ne kadar ve neye göre belirlenmiştir? 

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

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda;  İl 

Milli Eğitimden alınan bilgilere göre, 

 1-Bakanlığımız tarafından ilimizde 72 okul ve kurumumuzda deprem tahkikatı 

yaptırılmıştır. Bunlardan 48 okul ve kurumumuzda güçlendirme, 18 okul ve kurumumuza yıkım 

kararı verilmiş, 6 okul ve kurum binamız ise yeterli bulunmuştur. Yıkım kararı verilen okul ve 

kurumlarımız gerekli tedbirler alınarak yıkılmıştır. 

Güçlendirme kararı verilenlerden 12 okulumuzun güçlendirmesi tamamlanmış, 4 

okulumuzun güçlendirme çalışması devam etmektedir. 11 okul ve kurumumuzun ise güçlendirme 

projeleri revize edilmektedir. 

Güçlendirme kararı verilen 12 okulumuz ise güçlendirme maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle daha sonra yık-yap kapsamına alınmıştır. 

2-İlk etapta yıkım kararı verilenler ile daha sonra yık-yap kapsamına alınanlardan 7 eğitim 

binası ortaöğretim seviyesinde olup 23 eğitim binası ise ilköğretim seviyesinde bulunmaktadır. 

3-Güçlendirme kararı verilip güçlendirme çalışması planlananlar ile yık-yap kapsamında 

olan eğitim binaları ile ilgili eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler ilgili 

tüm paydaşlarla birlikte alınarak eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması sağlanmıştır. Yeni 

binaların yapım süresi ise yaklaşık olarak 360 gün olarak belirlenmektedir. 

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 01/12/2022 tarih ve 230 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde engelli öğrencilerimize 

hangi alanlarda eğitim verilmektedir? Hizmet alan öğrenci sayısı kaçtır? Merkezlerin fiziki 

ortamları, araç gereçleri yeterli midir? Öğretmenlerde aranan şartlar nelerdir? İlimizde 

bulunan merkezlerin sayısı ne kadardır? Hangi ilçelerde vardır? Hizmet alan öğrenciye devlet 

desteği ne kadardır? Karşılaştıkları sorunlar nelerdir? İlimizde engellilerimiz için dinlenme 

kamplarına ihtiyaç var mıdır? İlimizde örnek teşkil edecek bir proje yapılabilir mi? Konu ile 

ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre;  Rehberlik ve Araştırma Merkezi İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

Özel rehabilitasyon merkezlerinde bireysel ve grup çalışmaları yapılmakta olup, 

yapılan çalışmalar zihinsel, bedensel, dil ve konuşma, görme ve işitme gibi alanlarda 

yetersizliklere ilişkin rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetlerin 

alınabilmesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılan değerlendirme ve raporlama 

süreçlerine ilişkin sonuç kararları doğrultusunda devlet destekli eğitim ve çalışmalar 

yapılmaktadır. Bugüne kadar Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından dosya 

açılmış birey sayısı 9891’dir.  Rehberlik ve Araştırma Merkezleri üzerinden tanılanmış ve 

destek eğitim önerilen bireyler rehabilitasyon merkezleri üzerinden eğitim desteği 

alabilmektedirler. Aynı zamanda resmi devlet okulları/kurumlarında bulunan özel eğitim 

sınıfları, destek eğitim odaları ve normal sınıfta özel eğitim gereksinimlerine ilişkin BEP 

(Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) kapsamında destek verilmektedir.  

Bu kapsamda destek eğitim programları ilimizde 15 adet rehabilitasyon merkezinde 

yapılmakta olup, taşıma yoluyla farklı ilçelerden hizmet vermek amaçlı çalışma 

yapmaktadırlar. Bireyler verilen rehabilitasyon raporu ile farklı illerde de destek eğitim 

çalışmasından faydalanabilmektedirler. Fizyoterapist, psikolog/psikolojik danışman, özel 

eğitim öğretmeni, odyolog, dil ve konuşma terapisti gibi uzmanlar mevcut yönetmeliklerde 

belirtilen engel alanlarına ilişkin destek sağlamak amacıyla bu kurumlarda bulunmaktadırlar. 

                 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 01/12/2022 tarih ve 233 nolu kararı ile Şehit yakınları, Gaziler ve 

İnsan Hakları Komisyonuna havale edilen, Evliliklerde boşanmaların ana sebepleri nelerdir? 

Boşanmalarda eşler arasında arabuluculuk yapma imkanı oluyor mu? Arabuluculuk kimler 

yapabiliyor? Arabulucu olmak için kriterler nelerdir? Boşanma gerçekleştiğinde kadının yasal 

hakları, mal paylaşımı, nafaka ve çocuklar üzerindeki hakları nelerdir? Geçimsizlikler 

boşanmalar için Arabulucuk haricinde ülkemizde ayrıca yapılan bir uygulama var mı? Varsa 

nelerdir? 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, 

Arabuluculuk diye adlandırdığımız alternatif uyuşmazlık çözümü, Hukuk 

uyuşmazlıklarında kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin esasları 6325 sayılı HUKUK 

UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU ile düzenlenir ve belirlenir. Bu 

Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde 

serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk 

uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını 

içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. 

Arabulucu; hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az 5 yıllık deneyime sahip olan, 

arabuluculuk, iletişim ve görüşme teknikleri konularında uzmanlık eğitimi almış kişidir 

(Arabuluculuk Kanunu md. 20). Avukatlar da arabulucu olabildiğinden halk arasında 

“arabulucu avukat” şeklinde deyimler de kullanıldığı görülmektedir. Arabulucular, hukuk 

fakültesinden mezun olduktan sonra arabuluculuk faaliyeti ile ilgili temel bilgiler, iletişim 

teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, davranış psikolojisi vb. gibi teorik ve 

pratik bilgileri içeren bir mesleki eğitim alırlar. Mesleki eğitimden sonra yapılan 

arabuluculuk sınavı ile mesleki yeterlilik ölçülür. Arabuluculuk sınavını başarıyla geçen 

arabulucular faaliyette bulunabilmek için arabuluculuk listesine kayıt yapmak zorundadır . 

Özellikle belirtelim ki; sadece Adalet Bakanlığı tarafından tutulan arabuluculuk listesine 

kayıtlı  kişiler arabuluculuk faaliyeti yürütebilir. 

 

Arabuluculuk bir ihtilafın taraflarının arabulucu desteğiyle kendi  çözümlerini 

üretmeye yarayan bir problem çözme mekanizmasıdır. Aile arabuluculuğu, bu çerçevede 

ayrılık veya boşanma aşamasında olan eşlerin aralarında anlaşmaları gereken meselelerde 

arabulucu desteği ile mutabık kalarak dava aşamasında çözülmesi gereken meseleleri eşlerin 

karşılıklı müzakere ile çözüp icra kabiliyeti mümkün olan bir tutanağa bağlaması şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu kapsamda önemli olan anlaşmalı boşanma davası kapsamında 

çözülebilecek meselelerin arabulucu nezdinde çözülmesi, böylelikle mahkemelerin yükünün 

azaltılmasıdır. 
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Türkiye’de ticaret hukuku, iş hukuku ve tüketici hukuku meselelerinde arabulucuya 

başvurmak dava şartı olarak kanun ile düzenlenmiş ve zorunludur. Bu konularda öncelikle 

arabuluculuk sürecini tüketmeyen taraflar dava açtığında, dava, dava şartı eksikliğinden 

reddedilmektedir. Boşanma  arabuluculuğu henüz  kanunen düzenlenmemiştir.  Dolayısıyla  

boşanmada  arabuluculuk  zorunlu  değildir. Ancak boşanmada arabuluculuk var mı 

şeklinde   değerlendirildiğinde;   tarafların   ihtiyari   arabuluculuk   kapsamında, anlaşmalı   

boşanma protokolü hazırlama aşamasında aile arabuluculuğuna

 başvurması  mümkündür.  Aile  arabulucusu  nezdinde   eşlerin  hazırlayacağı  

protokol  anlaşmalı boşanma davasına konu edilebilir. Ülkemiz mevzuatında, bu şekilde 

işletilebilecek başka herhangi bir  HUKUKİ mekanizma yoktur. 

 

Çekişmeli boşanmada arabuluculuk, davanın anlaşmalı boşanma olarak 

neticelenmesine yardımcı olur. Eşlerin boşanma davası açtıktan sonra da arabuluculuk 

sürecini başlatıp aralarındaki meseleler ile ilgili kendi çözümlerine ulaşmaları mümkündür. 

Bu şekilde eşlerin anlaşmaları halinde mahkemeye arabuluculuk sürecinin olumlu 

sonuçlandığı bildirilerek dava anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülür. Boşanmalarda aile 

arabuluculuğunun uygulanması, mahkemelerin ve hâkimlerin yükünü azaltmaktadır. 

Dolayısıyla aile arabuluculuğu usul ekonomisi bakımından son derece faydalıdır. Nitekim 

yıllarca sürecek çekişmeli boşanma davaları arabuluculuk uygulanarak tek celsede sona 

erebilecektir. 

Her evlilik ve doğal olarak her boşanma kendi içerisinde kendine özgü özellikler taşır. 

Dolayısıyla boşanmanın gerçekleşmesi ve ardından eşlerin sahip olduğu haklar hâkimin 

hukuku ve takdir yetkisini uygulamasıyla belirlenir. Boşanma davası, evlilik birliğinin 

mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan inşai nitelikte bir dava türüdür. 

Boşanma davası: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci bölümünde 161-184. Maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Hukukumuzun boşanmaya ilişkin hükümleri bu maddelere bakılarak 

görülebilir. 

 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              
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 237 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Ülkemizde olduğu gibi ilimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde 

yaklaşan kış şartlarına göre tedbir ve önlemler alınmaktadır. 2022 yılında ilimizde, 

ilçelerimizde, köylerimizde yoğun kar yağışı yaşanmıştır. 2023 yılında kışın olası yoğun kar 

yağışına göre mağduriyet yaşanmaması için il özel idaremizce nasıl ve ne gibi tedbirler 

alınmıştır? İl özel idaremizde bütçe olarak ayrılan bedel yeterli mi? İl özel idaremiz bütçesine 

karla mücadelede ek harcama olarak neler getirmektedir? Kışın gece gündüz tatil demeden 

çalışılan zamanlarda bütçeden en çok sarfiyat yapılan kalemler nelerdir? Karla mücadele için 

araç gereç olarak yeterlimi? Yeterli olmadığı takdirde dışarıdan destek alınan kurumlar var 

mı? Bunlar için bütçeden ödeme gerektiren bir bedel gerekmekte mi? Karla mücadele için 

belirlenen bir program yapılıyor mu? Yoğun kar yağışlarında acil eylem plan uygulaması 

yapılıyor mu? Konu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere 

göre, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda, 

Yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü olarak 26 adet greyder, 4 adet kar bıçaklı 

kamyon, 9 adet lastik tekerlekli kanal kazıcı kepçe, 6 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 5 

adet dozer ve 1 adet kar makinesi ile karla mücadele çalışması yapılmaktadır. 

 Karla mücadele çalışmaları için ayrıyeten bir bütçe ayrılmamaktadır. İl özel idaresi 

bütçesine ilave olarak mesai ücreti, karla mücadelede kullanılan iş makineleri için ilave yakıt 

ve yine kullanılan iş makineleri için ilave yedek parça olarak yansımaktadır. 

 Kışın gece gündüz tatil demeden çalışılan zamanlarda bütçeden en çok sarfiyat yapılan 

kalemler mesai ücreti, akaryakıt ve yedek parça olarak ortaya çıkmaktadır. İdaremiz 

tarafından karla mücadele çalışmalarında araç sayımız her ne kadar yeterli olsada 

greyderlerden bir kısmının eski olmasından dolayı aksamalar yaşanabilmektedir.  

Dışarıdan destek alınan herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Köy yollarının açılması 

sırasında TCK yollarında da yer yer çalışma yapılmaktadır. Yol ve ulaşım hizmetleri 

müdürlüğünde görev yapan personellerden 2 şer kişi kar nöbetçisi olarak bırakılmakta ve 

karla mücadele hattına gelen ihbarlara yönelik yönlendirme yapılmaktadır. Hasta, öğrenci, 

yollarda kalmış olan vatandaşlar ve cenazelere öncelik verilmektedir. İl AFAD müdürlüğünde 

özel idare, AFAD, 112 personeli, belediye, jandarma ve diğer görevli birimlerle irtibatlı 

olarak gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir. 

İl Genel Meclisimizin 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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