
 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/01/2022 tarih ve 22 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 (Çamlıca-

Mescitli), 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 Kargı ilçesi Hacıhamza 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 maddesi 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 Kargı 

ilçesi Hacıhamza Köyünde  plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve ekleri 

incelenmiştir. 

Hacıhamza; 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. Hacıhamza köy statüsü 

kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır. 

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

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Milli 

Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kültür Ve Turizm 

Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, 

Orman Genel Müdürlüğüne, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne, Kargı Orman İşletme 

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

Müdürlüğüne,   Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

İşleri Genel Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, TEİAŞ 10. 

Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum İl Koordinatörlüğüne BOTAŞ Çarşamba Şube 

Müdürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğüne 7. Bölge Müdürlüğü,  Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğüne ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları 

yazılmış ve uygun görüşler alındığı tespit edilmiştir. 

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

Genel Müdürlüğü’nce 05.11.2019 tarihinde Hacıhamza (Kargı) 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 Hacıhamza köyü için 2040 yılı için projeksiyon nüfus 

3200 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 05/01/2022 tarih ve 17 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz Merkez ilçe, Dağkarapınar köyünde, 101 ada, 38 parselde bulunan taşınmaz 

üzerine 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 sunulan plan 

teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Dağkarapınar Köyü Köy Yerleşik 

Alanı Sınırı içinde bulunan 101 ada 38 nolu parselin çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan veya 

yaz aylarında köye gelen vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut Alanı" olarak 

planlandığı görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 10 ada 38 nolu parsellere ilişkin 24.02.2021 tarih ve 2529 

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

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

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

24.11.2021 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir. 

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

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

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

Nizam 2 Kat (6,50m) , TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) :0,30, KAKS ( Kat Alanı Kat Sayısı): 0,60 

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

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

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

tasarlanmıştır. Alanda ortalama 500 metrekareden yaklaşık 17 adet parsel oluşturulması 

düşünüldüğünde ve hane sayısı 2,86 kişi olduğu  (Dağkarapınar köyü 2020 yılı nüfusu 186 kişi, hane 

sayısı 65 ise hanedeki ortalama kişi sayısı 2.86 kişi/hane)  varsayılırsa planlama alanında toplamda 

48 kişilik nüfus ilavesi olacaktır. İlave 48 kişilik nüfus için yaklaşık 480 m²(kişi başı 10 metrekare) 

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

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

ve ilkokul alanından temin edilecektir. 

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

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

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

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

 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 32 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller Bankası tarafından 

müşterek denetim hizmeti verilen Çorum ili 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 işinde yer alan Sungurlu İlçesi Arifegazili köyünde plan müellifince 

hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve ekleri ile ilgili yapılan itirazlara ait 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, Sungurlu İlçesi 

Arifegazili Köyünde onaylanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planına askı süresi 

içinde 4 adet itiraz dilekçesi verilmiştir. İlgili itiraz dilekçelerine ilişkin yapılan 

değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede,  

1-Hediye UZAN ‘ı dilekçesinde maliği olduğu Yeni Mahalle 253 ada 9 parselin 

üzerinde işaretlenmiş park ve yolun kaldırılması talep edilmiştir. Yapılan incelemede, plan 

içinde kalan park alanlarının kişi başı 10 m² yeşil alan standardının üzerinde olduğu, 

kaldırılması halinde bu standardın 10 m²/kişi altına düşmeyeceği görüldüğünden itiraz uygun 

bulunarak ve gerekli düzeltmenin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. 

2-Mehmet Özmüş ve Osman Özmüş ün dilekçelerinde parsellerinin ortasından geçen 

yolun kaldırılması talep edilmiştir. Yapılan incelemede, Belde belediyesi döneminde 

parsellerin iki cephesinden yol açılmıştır. Parsel maliklerinin aynı aileden kişiler olduğu, 

zemindeki kullanım durumu dikkate alındığında yapılacak değişikliğin planlama esaslarının 

uygun olduğu değerlendirilmiş ve itiraz uygun bulunarak 7 metrelik yol kaldırılması gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

3-Ünal CEVİZCİ’nin dilekçesinde,  parselin, Karayolu dışında kalan diğer yollardan 

çekme mesafesinin metreden 1 metreye düşürülmesi talep edilmiştir. Karayolu kenarında 

yapılacak yapıların yoldan çekme mesafeleri Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 

belirlenmektedir. Buna göre Karayollarının kamulaştırma sınırından konutlar 5 metre, ticari 

işletme yapıları ise 25 metre çekme mesafesine uymak zorundadır. Diğer cephelerden çekme 

mesafeleri ise civarın yapılaşma durumuna göre belirlenmektedir. Ancak Karayolları ticari 

yapılar için 25 metre çekme mesafesi zorunluluğu bulunduğu ve söz konusu parselin 

verimliliğinin yeterli kalmayacağından arka çekme mesafesi göz önünde bulundurulduğunda 

3 metre çekme mesafesinin bir (1) metreye düşürülmesi uygun görülmüştür.   

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesinde, “…İdarenin karar 

merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek 

kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin 

sonunda kesinleşir… İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda 

değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci 

başlatılır.” denilmektedir.  

 



 

 

 

 

Bu nedenle, söz konusu imar planlarına yapılan itirazlar yukarıda belirtildiği şekilde 

değerlendirilmiş ve itirazı uygun bulunanlarda yukarıda belirtildiği şekilde gerekli 

değişikliğin yapılmasına,  itirazları uygun bulunmayanların itirazlarının reddedilmesine, 3194 

Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi  (b) bendi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 

10.maddesi (c) bendi gereğince 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 02/02/2022 tarih ve 36 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller Bankası tarafından 

müşterek denetim hizmeti verilen Çorum ili Sungurlu (Demirşeyh), Merkez (Seydim), 

Ortaköy (Karahacip) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas 

Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon İmar Planı Yapılması işinde yer alan Sungurlu İlçesi 

Demirşeyh köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve ekleri ile ilgili 

yapılan itirazlara ait 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, Sungurlu İlçesi 

Demirşeyh Köyünde onaylanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planına askı süresi 

içinde 2 adet itiraz dilekçesi verilmiştir. İlgili itiraz dilekçelerine ilişkin yapılan 

değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede,  

1-Ömer Faruk KARATEKE’nin Sungurlu (Çorum) Demirşeyh Köyü 106 ada 8 nolu 

parselin sahibi olduğu, parsel üzerinden imar planında park alanı geçirildiği gerekçesiyle 

parsel üzerinde yapılacak park alanının mülkiyet ve civarındaki parsel konumları dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Plan üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 

parselin toplam alanının yaklaşık 4970.2m² olduğu, bunun yaklaşık 2108.2 m²’sinin imar 

planı sınırları içerisinde kaldığı geriye kalan yaklaşık 2862 m² alan ise plansız alan 

konumunda olduğu anlaşılmıştır. Planlama sahasına giren yaklaşık 2108.2 m²’nin yaklaşık 

1264.4 m²’si Gelişme Konut Alanı Kullanımında, yaklaşık 400.8 m²’si Park Alanı ve 443 

m²’si ise yol olarak planlandığı görülmüştür. 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 Sayı ile Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 

Yönetmelik”’in 14. Maddesi 1inci bendi uyarınca; “Düzenlemeye tabi tutulan yerler ile 

bölgenin ihtiyacı olan umumi ve kamu hizmet alanları için, İmar Kanununun 18 inci 

maddesine göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve 

arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini (%45) geçemez” hükmü 

kapsamında %45 oranında düzenleme ortaklık payı düzenleneceği belirtilmektedir.  Söz 

konusu alandaki düzenleme ortaklık payı oranı yüzde 45’in altında kalmaktadır. Bu nedenle, 

söz konusu itiraz sahibinin herhangi bir mağduriyeti kanunen oluşmadığından itirazı uygun 

bulunmamıştır. 

2-Hasan ERGİŞİ’nin Sungurlu (Çorum) Demirşeyh Köyü 131 ada 1 ve 2nolu parselin 

sahibi olduğu, 131 ada 1 ve 131 ada 2 parselin neredeyse tamamı yol, park, otopark ve ilkokul 

alanında kaldığı, 131 ada 1 parselin tamamının kamuya terk edilecek alanda bırakılması, söz 

konusu taşınmazın arsa ve arazi düzenlemesi sonucunda aynı yerden şahsına tescil 

edilemeyeceğini ve değer kaybına uğrama ihtimali olduğunu, 131 ada 1 ve 131 ada 2parselin, 

en fazla planlama alanında hesaplanan DOPO kadar kısmının kamusal alanda bırakılmasını ve 

yapılacak arsa ve arazi düzenlemesi işleminde taşınmazlarının bulunduğu yerden şahsına 

tescil yapılmasını; Aksi takdirde 3194 sayılı imar Kanunu'nun 18. maddesine ilişkin yapılacak 

arsa ve arazi düzenlemesi çalışması sonucu taşınmazlardan yapılan kesintiler sonrası şahsına 

tescil edilecek arsanın değerinin düzenleme öncesi taşınmaz değerinden az olması (değer 

kaybı oluşması) durumunda söz konusu Nazım ve Uygulama ilave - Revizyon imar Plan ile 



 

birlikte tarafınızca yapılacak olan "Arsa ve Arazi Düzenlemesi" işleminin iptali için Çorum 

İdare Mahkemesine başvurarak kamu yararı taşımayan söz konusu planların iptali için yasal 

haklarını kullanacağını ve bu nedenle 131 ada 1 parselde park, yol ve okul alanı olarak 

planlandığı, parseldeki park ve okul alanının kaldırılarak konut alanı olarak planlanmasını ve 

yolun ise konut alanına uygun olarak yeniden planlanmasını talep edilmektedir. Plan üzerinde 

yapılan inceleme sonucunda; parselin toplam alanının yaklaşık 7199.48 m² olduğu, bunun 

yaklaşık 3011.77 m²’si Meskun Konut Alanı Kullanımında, yaklaşık 1487,71 m²’si Park 

Alanı, yaklaşık 307,21 m²’si İlkokul Alanı, ve yaklaşık 2392.79 m²’si ise yol olarak 

planlandığı görülmüştür. İtiraza konu alan içerisinde İmar Planlarının kesinleşmesi sonrasında 

İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği İmar uygulaması yapılması söz konusudur. 18. Madde 

Uygulaması yapılacak söz konusu alan içinde hesaplanacak Düzenleme Ortaklık Payı 

uygulama sahasına giren bütün maliklerden eşit oranda kesildikten sonra geriye kalan alanlar 

ilgili parsel sahibine mevcut konumuna en yakın bölümden verilmesi kanunda düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda yapılan imar planında ve sonrasında yapılması düşünülen imar uygulaması 

gereği itiraz sahibinin herhangi bir mağduriyeti oluşmayacağı düşünüldüğünden itirazı uygun 

bulunmamıştır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesinde, “…İdarenin karar 

merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek 

kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin 

sonunda kesinleşir… İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda 

değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci 

başlatılır.” denilmektedir.  

Bu nedenle, söz konusu imar planlarına yapılan itirazlar yukarıda belirtildiği şekilde 

değerlendirilmiş itirazların uygun bulunmaması nedeniyle itirazlarının reddedilmesine, 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi  (b) bendi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 

10.maddesi (c) bendi  gereğince komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

    Süleyman ATEŞ                Kemal ÖZÖNAL               Osman GÜNAY  

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Hacı BOLAT             Ünal NALÇACI            Engin DEMİR           Yavuz AYKAÇ 

            Üye                            Üye                           Üye                           Üye   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 14 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz merkezinde bulunan işletme ruhsatlı Jeotermal kaynakların, tesislerinde 

kullanılan suların metreküp birim fiyatının belirlenmesi ve idare payının oluşturulması ile 

ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı. 

 Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Jeotermal Kaynaklardan 

Alınan İdare Payları, 

 Tabloda görüldüğü üzere 25.11.2020  yılına kadar gayrisafi hasılatın % 1 ine göre 

idare payı alınmıştır. örnek olarak son üç yıl verilmiştir. 

S.N. İşletme Ruhsat Sahibi 

Ruhsat 

No 

2018 Yılı 

İdare Payı 

2019 Yılı 

İdare Payı 

2020 Yılı 

İdare Payı 

1 

Hüsnübaşlı Petrol Nak.ve 

Tic.Ltd.Şti.  003 16.387,00  21.750,00  11.805,00  

2 

Hamamlıçay Köy 

Muhtarlığı 005 2.407,29  2.420,00  1.440,00   
         

       Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin e) 

bendinde (Değişik:25/11/2020-7257/26 md.) İdare payı:  "...Akışkanın doğrudan ve/veya 

dolaylı olarak kaplıca ve diğer alanlarda kullanıldığı tesislerde ise kullanılan yıllık toplam ısı 

enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak kullanılan suyun bir metreküpü 1,5 

Türk lirası tutarını geçmeyecek şekilde, hesaplama yöntemi Bakanlık tarafından yönetmelikle 

belirlenen idare payı ödenir. Bu fıkrada belirlenen idare payı üst limiti her yıl ocak ayında 

yayımlanan yıllık TÜFE değeri kadar artırılır.." denilmektedir.  

         Söz konusu Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasında  (Ek:RG-11/3/2021-31420) 

(1) Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı 

enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde; kullanılan 

yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak Ek-15 tablodaki, 

doğal mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların doğrudan ve/veya dolaylı olarak 

kullanıldığı tesislerde ise Ek-16 tablodaki hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarda, idare 

payı bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilir, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit 

taksitte-idareye-ödenir.-denilmektedir. 

         Bu nedenle  Kanun ve Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu İlimiz merkezinde 

bulunan işletme ruhsatlı Jeotermal kaynakların,  tesislerinde kullanılan suların metreküp  

birim fiyatının belirlenmesi ve idare payının oluşturulması gerekmektedir.  

 Bu sebeple söz konusu jeotermal tesislerde jeotermal kuyu başına  sayaç taktırılmış ve 

2021 yılı idare payının belirlenmesi için 03.01.2022 tarihinde sayaçlar okunmuştur. 2021 

faaliyet raporu için Yönetmelikte belirtilen oran  en fazla 1,50 TL alınması halinde; 

2021 yılı yıllık TÜFE oranı :(36,08)   36,08  X 1,50/100=0,54     1,50+0,54 =2,04 TL 



 

Hüsnü Başlı Tüketilen Su Miktarı; 16071 m
3
 X 2,04 = 32.787,84 TL  ödenecek idare payı 

Hamamlıçay Köyü Muhtarlığı Tüketilen Su Miktarı; 5246m
3
 X 2,04 = 10.701,84 TL. 

ödenecek idare payı    

Yönetmelikte belirtilen en fazla 1,50 TL  lik oran alındığında 2022 yılında ödenecek   idare 

payları  bu şekildedir. Birim fiyatının belirlenmesi kanun gereği maksimum 1,50 Tl  olması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.                  

             İl Genel meclisimizin takdirlerine arz ederiz 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                     Üye                                  Üye                           Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/01/2022 tarih ve 23 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Özel İdaresinin makine parkında bulunan makine ve ekipmanların program 

uygulamaları dışındaki dönemde köy tüzel kişiliklerine, kamu kurum ve kuruluşları ile 

şahıslara, şirketlere kiralanması ile ilgili olarak, 2022 yılı için tespit edilen kiralama bedelleri 

ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Yıl içerisinde meydana 

gelen fiyat artışları ve İdarenin iş yoğunluğu da dikkate alınarak, İl Özel İdaresi makine 

parkında bulunan makine ve ekipmanların program uygulamaları dışındaki dönemde kiralama 

ücretlerine ilişkin 2022 yılı için belirlenen yeni fiyatların makul ölçülerde olduğu ve bu 

haliyle kabul edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

2022 Yılı İş Makinesi ve Ekipman Akaryakıt Dahil Kiralama Bedelleri 

 

Makine ve                           Köy Tüzel                    Şahıs ve                   Kamu Kurum ve  

Ekipmanın Cinsi:   Kişiliğine:                    Şirketlere:              Kuruluşlarına: 

Sabit Kasalı Kamyon,          Yakıt Karşılığı             13,37 TL/km                10,41 TL/(km) 

Öncü Kamyon 

 

Arazöz                                  Yakıt Karşılığı             22,30 TL/km               17,83 TL/km 

 

Damperli Kamyon                Yakıt Karşılığı            13,37 TL/km                10,41 TL/(km) 

 

   

Çekici Treyler                       Yakıt Karşılığı            20,81 TL (km)           Yakıt Karşılığı 

 

Greyder                         Yakıt Karşılığı          717,77 TL/Saat        570,65 TL/Saat 

                                                                                                                 (20 Saate Kadar) 

                                                                                                                 432,45 TL/saat 

                                                                                                                (20 saat ve yukarısı) 

 

Dozer                                     Yakıt Karşılığı          943,66 TL/Saat        754,93 TL/Saat 

                                                                                                                (20 Saate Kadar) 

                                                                                                                 607,81 TL/Saat 

                                                                                                                (20 saat ve yukarısı)   

 

Yükleyici (Lastik Tekerlekli) Yakıt Karşılığı       4668,74 TL/Saat        533,50 TL/Saat 

                                                                                                                (20 Saate Kadar) 

                                                                                                                 396,78 TL/Saat 

                                                                                                                (20 saat ve yukarısı) 

 



 

 

 

Makine ve                             Köy Tüzel               Şahıs ve                   Kamu Kurum ve  

Ekipmanın Cinsi:     Kişiliğine:               Şirketlere:              Kuruluşlarına: 

Ekskavatör                               Yakıt Karşılığı       671,71 TL/Saat       497,84 TL/Saat 

                                                                                                                (20 Saate Kadar) 

                                                                                                                 423,53 TL/Saat 

                                                                                                                (20 saat ve yukarısı)  

 

Kanal Kazıcı - Yükleyici         Yakıt Karşılığı        381,92 TL/Saat           304,65 TL/Saat 

 

Kompresör                                Yakıt Karşılığı       254,12 TL/Saat            203,59 TL/Saat 

 

Hidrolik Kaya Delici                Yakıt Karşılığı        748,98 TL/Saat            598,89 TL/Saat 

 

Silindir                                      Yakıt Karşılığı        598,89 TL/Saat            478,51 TL/Saat 

 

Mıcır Yıkama Makinesi            Yakıt Karşılığı        230,34 TL/Saat           184,28 TL/Saat 

 

Finişer (Asfalt Serme Makinesi) Yakıt Karşılığı      689,54 TL/Saat           552,82 TL/Saat 

(3 Personel ile birlikte) 

 

Vidanjör                                       1. Ücretsiz                  Asgari 272,4 TL                 --- 

                                                     2. 136,20 TL              Azami 544,8 TL 

                                                     3. 272,40 TL 

 

İŞ MAKİNESİ ARAÇ KİRALAMA GENEL ŞARTLARI 

1-Kiralamalar 3 saatten az olmamak üzere şahıs işlerinde mülkiyet (parsel) sahibi, 

şirketlerde şirket yetkilisi tarafından kiralama sözleşmesi imza altına alınır. 

2-İl Özel İdaresinin programlı işlerinin tamamlanmasından sonraki dönemde veya 

idarenin uygun gördüğü dönemde kiralama ücretinin idaremiz hesabına yatırılmasına 

müteakip çalışma yapılabilecektir. 

3-Köy tüzel kişilikleri ve kamu kurum kuruluşları hariç, şahıs, şirket ve müteahhitlere 

yapılan kiralamalarda ön etüt raporunun hazırlanması için çalışma yapılacak yere giden 

personel için harcırah kişi başına 26,75 TL, gidilen araç içinde km başına 2,38 TL olarak 

hesaplanıp kiralama bedeline ilave edilecektir. 

4-Operatörlerin ve şoförlerin çalışma yerlerine götürülüp getirilmesi köy tüzel kişiliği 

adına yapılan kiralamada köy muhtarı tarafından, şahıs veya şirketlerde ise kiralayan 

tarafından yapılacaktır. 

5-İş makinelerinin nakli idareye ait çekici treyler ile yapıldığında, çekici treylerin her 

gidiş gelişi için ayrı ücret hesaplanacaktır. 

6-İş makinelerinin nakli için öncü kullanılmasının gerekli olduğu hallerde, öncü olarak 

kullanılacak araç için ayrıca kiralama bedeli hesaplanarak kiralama ücretine eklenecektir. 

7-İdarenin gerekli görmesi durumunda, kiracı ve İdare arasında iş makineleri ve 

personelin güvenliği, ödeme koşulları, teslim şartları, iş kazası, trafik kazaları vb. konularını 

içeren bir sözleşme hazırlanarak, karşılıklı olarak imzalanacaktır. 

8-Kiralama bedelleri yakıt dahil belirlenmiştir. 

9-Belirlenen kiralama bedellerine K.D.V. ilave edilecektir. 



 

10-İlimiz köy ve bağlılarının arazi yollarında, şenlik alanlarında ve orman kesim 

alanlarında bulunan köy yollarında, köy tüzel kişilikleri tarafından yaptırılacak çalışmalar için 

kiralama ücreti alınmayacak, yakıt köy tüzel kişiliği tarafından karşılanacaktır. 

11-Şahıs, şirket ve müteahhitler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak 

kiralamalarda listede belirtilen ücretler kullanılacaktır. 

 12-Vidanjör kiralamasında köy tüzel kişiliğince ilk talep ücretsiz, diğer talepler ücrete 

tabidir. Şahıslar tarafından yapılan taleplerde asgari tutar şirketler tarafından yapılan 

taleplerde ise mesafesine bağlı olarak değerlendirilecektir. 

 
İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                     Üye                                  Üye                           Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/01/2022 tarih ve 25 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen,   İlimiz Bayat ilçesi, Yeni mahalle Bahabey Caddesinde bulunan mülkiyeti 

İdaremize ait 58 ada, 2 parsel nolu 316.00 m
2
 yüzölçüme sahip arsa üzerine Kaymakam 

lojmanı (arsa karşılığında) yeni lojman yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, T.C. Bayat 

Kaymakamlığı'nın 06.01.2022 tarih ve 1245 sayılı Kaymakam Lojmanı konulu yazısında, '' 

İlçemiz Yeni mahalle Yavuz caddesinde bulunan mülkiyeti Çorum İl Tüzel Kişiliğine ait 58 

ada, 2 parsel numaralı, 316,00m
2
 arsa üzerinde bulunan 1960 yılında yapımı tamamlanan ve 

günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan  mevcut kaymakam lojmanının yeni bir lojman 

karşılığında ihalesini yapmak üzere İl Genel Meclisinden karar alınması hususunda'' 

denilmektedir. 

 

        Yine T.C. Bayat Kaymakamlığı'nın 06.01.2022 tarih ve 1247 sayılı Kaymakam Lojmanı 

konulu yazısında '' İlçemiz Yeni Mahalle Yavuz caddesinde mülkiyeti Çorum İl Tüzel 

Kişiliğine ait 58 ada'da bulunan 316,00 m²  arsa üzerinde 1960 yılında yapımı tamamlanan 

ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan mevcut kaymakam lojmanı yerine yeni bir lojman 

yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen mevcut lojmanın değerinin belirlenmesi için 

Kaymakamlık Makamının 27.12.2022 tarih ve 1198 sayılı onayı ile oluşturulan Kıymet Takdir 

Komisyonu tarafından 05.01.2022 günü yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hazırlanan 

Bilir Kişi Takdir Raporu Kaymakamlık Lojmanının satışı karşılığında yeni bir lojmanın 

yapılmasının ihale edilebilmesi için İl Genel Meclisinde karar alınması hususunda'' 

denilmektedir. 

 

        T.C. Bayat Kaymakamlığı'nın Milli Emlak Şefliğinin 23316119 sayılı yazısında '' İlgi 

yazı ile İlçemiz Yatukçu  mahallesinde bulunan imar planında Resmi Kurum Alanı ( 

Kaymakamlık Lojmanı olarak ayrılan 569 ada, 151 parsel nolu 10.000,03 m² yüzölçümlü 

taşınmaz malın 'Kaymakamlık Lojmanı' yapılmak üzere  kurumunuz adına tahsis edilmesi 

istenmişti. Söz konusu taşınmazın 2 (iki) yıl süreyle ön tahsisi İl Müdürlüğümüzün 26.11.2021 

tarih ve 2304996 sayılı Oluruyla uygun görülmüştür. Buna göre. taşınmazın teslimi için 

yetkili bir personelin görevlendirilmesi, ayrıca ön tahsis süresi içerisinde tahsis amacına 

uygun yatırımın yapılmasına veya yatırımın tamamlanarak kullanılmaya başlanılması halinde 

ön tahsisin hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde 

talepte bulunulması hususunu''denilmektedir.  

 

        Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün doğrudan temin usulü ile Bayat ilçesi 

Kaymakamlık Lojmanı yapımına esas projelerin hazırlatılması hizmet alım işi 18.11.2021 

tarihinde proje firması Emre ERDOĞAN'a 35.000,00 TL artı KDV bedelle yaptırılmıştır. 

 

 

 



 

 

 

 Kaymakamlık Makamının 27.12.2022 tarih ve 1198 sayılı onayı ile oluşturulan Kıymet 

Takdir Komisyonu tarafından 05.01.2022 günü yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 

hazırlanan Bilir Kişi Takdir Raporuna göre lojman değeri 716.000,00 TL (kdv hariç) olarak 

belirlenmiş olup, yeni Kaymakanlık Lojmanı için yaklaşık proje maliyet ise 1.540.074,22 TL 

(kdv hariç) belirlenmiştir. Uygulanmasında kamu faydası vardır. 

 

 Komisyonumuzca takas yöntemiyle herhangi bir bedel ödemeksizin projenin 

uygulanmasında, herkese açık olarak ihale edilmesinde kamu menfaati bulunmaktadır. İhale 

sonucunda lojman inşaatının geçici kabulünün yapılmasına müteakip tapu devrinin yapılması 

uygun  olacağı kanaatine varılmıştır. 

 

            İl Genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 11 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen,  İlimiz merkez ve ilçelerimiz köylerimizde yaşlı olup 

bakıma muhtaç bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımızın huzur evlerinde kalabilme şartları 

nelerdir? Huzur evlerinde kalabilmek için şartları uyan yaşlılarımız nereye ve nasıl başvuru 

yapmaktadırlar? İlimiz ve ilçelerimizde devlete ait veya özel huzur evi sayısı kaçtır? Huzur 

evleri kapasitesi kaç kişiliktir? Huzur evlerinde yaşlılarımızın karşılaştıkları sorunlar var mı? 

Huzur evlerine yaşlıları ziyaretler her zaman yapılıyor mu? Özel olarak açılan huzur evlerine 

devlet desteği var mı? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna (ARGE) 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Çorum 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda, 

21.02.2021 tarihinde yürürlüğe giren 24325 sayılı Huzurevi, Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 52. maddesinde başvuru mercileri İl ve İlçe Sosyal 

Hizmet Merkezleri olarak belirlenmiştir. 

Aynı yönetmeliğin 53. maddesinde kabul koşulları aşağıdaki gibidir. 

a) Huzurevlerine kabul koşulları: 

l)60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 

2)Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, 

içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek 

durumda olmak, 

3)Ruh sağlığı yerinde olmak, 

4)Bulaşıcı hastalığı olmamak, 

5)Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak, 

6)Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile 

saptanmış olmak. 

b) Merkezlere kabul koşulları: 

1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 

2) Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi, 

desteğe,  korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak, 

3) Ruh sağlığı yerinde olmak, 

4) Bulaşıcı hastalığı olmamak, 

5) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak, 

6) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile 

saptanmış olmak. 

Merkezler huzurevi ve rehabilitasyon olarak iki kısma ayrılmış olup huzurevine 

gündelik işlerini(tuvalet, banyo vb.) desteksiz görebilen, rehabilitasyon kısmına gündelik 

işlerinde desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar kabul edilmektedir. 

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren İlimiz Merkezinde 66 kapasiteli Kamile-Hacı 

Ahmet Akdağ Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 96 kapasiteli Çorum 

Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla 2 kuruluş bulunmakta olup ilçelerde 

huzurevi bulunmamaktadır.  



 

İlimizde hizmet veren özel huzurevi bulunmamakta olup özel huzurevlerinde herhangi 

bir devlet desteği bulunmamaktadır. Özel huzurevleri standartlarına göre kişilerden ücret 

almaktadır. 

Huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza ilgili yönetmelik çerçevesinde hizmet verilmekte 

olup toplu yaşam alanlarına adaptasyon ve bireysel sorunlar dışında herhangi bir sorun 

bulunmamakta olup mesleki çalışmalar ile bu sorunlar aşılmaktadır. 

Covid-19 pandemisi başladığından beri Huzurevlerimizde ziyaret Bakanlığımız 

talimatı ile durdurulmuş olup yalnızca yaşlıların birinci derece yakınlarına belirli tedbirler 

kapsamında izin verilmektedir. 

 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

 

                  Arif ÇAMİÇİ                         Vahit KABAKCI                   Ekrem YILDIRIM  

               Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

 

    Özcan ÇETİN                             Nazım ÇETİN  

                                              Üye                                           Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 8 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde köylerimizde masa tenisi spor turnuvası 

yapılıyor mu? Masa tenisi spor turnuva yarışmaları okullar arası düzenleniyor mu? Masa 

tenisi spor turnuvası en çok kaç yaşları ve hangi sınıflar arası yapılmaktadır? İlimiz dışında 

masa tenisi spor turnuvasına katılıp ödül alıp, dereceye giren var mı? İlimizde Masa tenisi 

spor turnuvası en son ne zaman yapılmıştır? Masa tenisi spor eğitimi almak eğitim veren 

yerler var mı? 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, 

2021-2022 sezonunda İl Müdürlüğümüz bünyesinde Masa Tenisi branşında kız ve 

erkeklerde minikler, küçükler, yıldızlar, ümitler, gençler, Büyükler ve Veteranlar 

kategorilerinde sezon içerisinde düzenli olarak Ferdi ve Kulüpler arası, Okullar arası İl 

birinciliği ve Özel Turnuva Müsabakaları yapılmaktadır. 

Yapılan müsabakalara il ilçe ve köy okulları katılabilmekte olup, okullarımızın takım 

çıkartması halinde İl Müdürlüğümüz Okul Sporları biriminin düzenlemiş olduğu masa tenisi 

yarışmalarına katılabilmektedir. Ayrıca ilimizde dereceye giren takımlar bölge maçlarına 

katılmaktadırlar. Bölge maçlarında dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonasına katılmaya 

hak kazanmaktadırlar. 

Ayrıca 2021-2022 sezonunda masa tenisi branşında ilimizi temsilen 3 kulübümüz 

süper lig ve 2. Lig müsabakalarına katılmakta olup, bu kulüplerimiz Milli Takımımıza çok 

sayıda sporcu vermektedirler. 

Okul sporlarında küçükler, yıldızlar ve gençler kız erkek ayrı olmak üzere her 

kategoride resmi yarışmalar düzenlenmekte olup, yapılan bu yarışmalarda il, ilçe ve köy 

okulları müsabakalara katılım sağlamaktadır. 

İlimizde sezon içerisinde yapılan kulüp, özel turnuva, il birinciliği ve okul sporları 

müsabakalarında yarışmaya katılan sporcularımıza katılım belgesi dereceye girenlere 

madalya, derece yapan kulüp ve okul takımlarına da kupa verilmektedir. 

Okul sporları liseli gençler (K-E) il birinciliği müsabakaları ise 14-15 aralık 2021 

tarihinde yapılmıştır. 

Okul sporları yıldızlar (K-E) il birinciliği 16-17 şubat 2022 tarihinde yapılacaktır. 

Okul sporları küçükler (K-E) il birinciliği müsabakaları ise nisan 2022 tarihinde 

yapılacaktır. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

1-İlimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve Okul Sporları (Milli Eğitim ) faaliyetleri 

kapsamında masa tenisi il birinciliği turnuvaları yapılacaktır. Belediyemizce de özel 

turnuvalar yapılmaktadır. 

 

 

 

 



 

 2- Masa tenis sporcu yoğunluğu 07-11, 12-15, 15-18 yaş aralığında daha fazla lisanslı 

sporcu kapasitesine sahip olma özelliği taşıyan bir spor dalıdır.  

3- İl içinde yapılan masa tenisi turnuvalarının haricinde okul sporlarında Suheybi 

Rumi İHOO ve Özel Pınar okulları Bölge ve Türkiye şampiyonlarında çeşitli dereceler 

almıştır. Suheybi Rumi İHOO 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olarak bu branşta dikkat 

çekmiştir. Kulüpler bazında da Çorum Belediyesi GSK kulübü olarak hem bölge 

turnuvalarında hem Türkiye şampiyonalarda son 5 yılda çok üst düzey başarılar alınmıştır. 

Ayrıca Süper lig, 1.lig, 2.lig, 3.lig olmak üzere Çorumu temsil eden Çorum Belediyesi ve 

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü ve Özel Masa Tenis Kulüpleri Olarak ilimizde birçok iller 

arası ve liglerde başarılı sonuçlar alınmıştır. Çorum Belediyesi ve spor ihtisas spor 

kulüplerinde Milli Sporcularda dikkat çekmektedir. 

 4- İlimizde en son Okul Sporları Liseler arası turnuvalar yapılmıştır. (Aralık 14-15) 

erkeklerde 1. Çorum Spor Lisesi 1. Özel Pınar Okulları olmuştur.  

5- Masa tenisi eğitimi veren kurumların başında Çorum Belediyesine bağlı gençlik 

merkezler, Spor Salonları ön plana çıkarken ayrıca Çorum Belediyesi Mevlana Masa Tenisi 

Eğitimi Merkezi bu anlamda ön plana çıkmaktadır. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Masa 

Tenisi salonunda hizmet ve eğitim veren bir diğer kurumumuzdur. Çorum ili kapsamında 

Milli antrenör unvanı taşıyan antrelerin olması eğitmenlik acısından dikkat çekmektedir. 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

               Ahmet TUNA                        İbrahim ÇİFTÇİ                         Duran BIYIK  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

                                   Suat ATALAY                           Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 5 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen,  Çorum ilimize 27 Km uzaklıkta Laçin Kapılıkaya Anıtsal kaya mezarı nerede ve 

kimler tarafından yapılmıştır? Yeri tam olarak nerede ve bu mezar yapıldığından bu güne 

kadar bakım onarımı yapılmış mı? Mezar hangi döneme aittir? Mezar kim ve kimler 

tarafından yaptırılmıştır? Mezarın giriş kapısı odaları veya mezara ait belirgin yapan figürler 

var mı? Kapılıkaya’daki bu mezar Laçin turizmine katkısı var mı? Laçin’e gelen turistler 

mezarı geziyor mu? Konu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Yapılan inceleme neticesinde iletilen sorular içerisinde Müze Müdürlüğümüz bilgi ve 

sorumluluğunda olabilecek olan hususlar, Çorum ilimize 27 km uzaklıkta Laçin Kapılıkaya 

Anıtsal Kaya mezarı nerede ve kimler tarafından yapıldığı, yerinin tam olarak konumu ve bu 

mezarın günümüze kadar bakım onarımının yapılıp yapılmadığı, hangi döneme ait olduğu, 

kimler tarafından yaptırıldığı, mezarın giriş kapısı odaları veya mezara ait belirgin yapan 

figürlerin olup olmadığı sorularıdır. 

Bu sorulara cevap olarak, Söz konusu Anıtsal Kaya mezarı, Bakanlığımız Ankara 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.10.1994 tarih ve 3725 sılı kararı il 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Anıt mezar, Çorum il 

merkezinin 27 km kuzeyinde Laçin ilçesi, Küçüklaçin köyü, Kırkdilim mevkiinde yer 

almaktadır. Oldukça sarp, kayalık ve akarsu tarafından yarılmış derin vadilerin oluşturduğu 

arazi üzerinde kuzeye doğru uzanan kaya bloğunun kuzeybatı köşesindedir. Çay seviyesinden 

yaklaşık 6 metre yükseklikteki mezarın önünde yamuk biçimli podyum zemini mevcuttur. 

Burada önce 8 basamaklı sonra 12 basamaklı diğer platformlarla mezar önündeki 240 cm’lik 

podyuma çıkılmaktadır. Mezar bloğunun etrafı 1,50 metre genişlikte oyularak yapılmış sekili 

yol dolaşmaktadır. Mezarın ön yüzey yüksekliği 14-15 metre, genişliği ise 13,31 metredir. 

Mezar odasına 100x125 cm’lik bir kapıyla girilmekte ve kapı üzerinde grek harfleriyle 

yazılmış  IKEEIOE yazısı yer almaktadır. Mezar odası kare planlı olup girişin sağında ve 

solunda  niş şeklinde ölü şekilleri bulunmaktadır. Komutan ikezios adına yaptırılan bu anıt 

meçar Hellenistik döneme ( MÖ. II. Yüzyıl tarihlendirilmiştir. Mezarın kim yada kimler 

tarafından yaptırıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır, 

1986 ve 1987 yıllarında Bakanlığımızın izni ile anıtsal kaya mezarı çevresinde 1986 

yılında  mezar odası temizlenmiş mezar önü  potyumu açığa çıkarılmıştır. 1987 yılında mezar 

eteklerindeki şevkli yamaçta bilinen su yolları ve sarnıçlar temizlenmiştir. 

2009 yılında Laçin Kaymakamlığı tarafından talep edilen “Kapılıkaya Anıt Mezarı”  

Röleve Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Proje Yapımı” ile ilgili Bakanlığımız  

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü 

tarafından incelemeler yapılarak yaklaşık maliyet hesabı çıkartılmış, fakat bugün kadar 

herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. 

 

 

 

 



 

2017 yılında ise Müzemiz tarafından  yapılan kontrollerde son yıllarda kaya yüzeyine 

yağlı veya sprey boyalarla yapılan yazıların arttığı tespit ediliştir. Bakanlığımız Kültür 

Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge 

Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlenmesine yönelik inceleme talebinde 

bulunulmuştur. 

   İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                     Abdullah UYSAL                                 Dursun KAYA         

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Sadık AŞIK           

                                    Üye                                                  Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 4 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz ilçelerimiz ve köylerimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz sütlerini nasıl 

değerlendirmektedirler? Köylerdeki üreticiler sütlerini birliklere nasıl teslim etmektedirler? 

Üreticilerin teslim süresinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? İlimiz ilçelerimiz köylerimiz dahil 

toplam kaç tane sağmal süt ineği vardır? Bunların ırkları belli mi? Süt için en çok tercih edilen ırk 

hangisidir? İlimizde süt birliğine ait ürettikleri süt ve süt mamülleri olarak üretilen ürün var mı? Varsa 

pazarlaması nasıl yapılmaktadır? 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,  

İl ve ilçelerimizde 243.000 adet büyükbaş hayvan olup, bunun yaklaşık 10-120 bin adeti 

sağmal inek satüsündedir. Büyükbaş hayvan varlığınınnn % 80 kültür ırkı  ve kültür ırkı melezlerinden 

oluşmakta olup il genelinde en çok simental ırkı hayvanların üretimi tercih edilmektedir. 

İlimiz genelinde üretilen çiğ sütü süt toplayıcaları, Mecitözü Süt Birliği ve Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği üzerinden toplandığı gibi, ilimizde yer alan süt işleme tesisleri tarafından da süt 

alımı yapılmaktadır. En fazla kapasite de sütü Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplamaktadır. 

Ayrıca Çorum merkezde bir Osmancık ilçesinde iki ve İskilip ilçesinde bir olmak üzere toplamda dört 

adet kayıtlı toplayıcı mevcuttur. 

Çorum merkez ilçede büyük kapasiteli 8-9 işletmenin sütünü Eren Gıda ve Azık Süt işleme 

tesisleri toplamaktadır. Mecitözü Süt Birliği Otat süt işleme tesisine, Çorum Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği ulusal firmalar olan Kebir, Özgüllü, Akgıda ve Er İkram süt işleme tesislerine 

topladıkları sütü pazarlamaktadır. Toplayıcılar ise Otat, Zeki Kuloğlu, Azık Süt  gibi tesislere 

topladıkları sütü pazarlamaktadır. 

 Resmi kayıtlarımızda 2020 yılında 2366 yetiştiriciden 50.693.821 litre çiğ süt 

toplanarak Bakanlığımız tarafından 1.68.65 TL çiğ süt desteklemesi yapılmıştır. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

Mehmet TURHAN                      İsmail KEŞLİKTEPE                   Erdoğan KÖROĞLU 

    Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

Sadettin AKGÜL                                     Selim DÖLCÜ 

Üye                                                        Üye 



 

 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 9 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ilçelerimizdeki sağlık müdürlükleri köylerde eğitim 

öğretim yapan okullar da sağlık taraması yaptırılıyor mu? Sağlık taramaları hangi aralıklar da 

nasıl yapılmaktadır? Sağlık taramaları hangi branşlar da yaptırılıyor? Sağlık taramaları sonucu 

hasta olan öğrencilere nasıl tedavi uygulanıyor? Sağlık müdürlüklerince okullarda covid testi 

kontrolleri ve uygulaması yapılıyor mu? Sağlık müdürlüklerinin okullardaki karşılaştıkları 

bulaşıcı hastalıklar var mı? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı kapsamında her 

öğrencinin yılda bir defa aile hekimlerince periyodik muayene ve izlemi 

yapılmaktadır. Ayrıca bütün ilkokullarda ağız ve diş sağlığı taramalarını yılda iki defa 

sağlık ekipleri okula giderek yapmakta olup, tarama yapılan öğrencilere flor verniği 

uygulaması da yapılmaktadır, ancak pandemi döneminde ağız ve diş sağlığı 

taramaları yapılamamıştır. 

Okullarda covid testi kontrolleri ve uygulaması konusunda ise  

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

1-İlimizde, ilçelerimizdeki Sağlık Müdürlükleri köylerimizdeki eğitim yapan okullarda 

sağlık taraması yapıyor mu? 

Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda Sağlık Müdürlüğünce belli aralıklarla sağlık 

taraması yapılmaktadır.10.12.2021 tarihli ve E-56856285-234 İl Salık Müdürlüğünün 99 

sayılı yazısı tüm okullarımıza dağıtılarak “öğrencilerin periyodik sağlık kontrolü izleme” 

konusunda bilgilendirilmiştir. 

2-Sağlık taramaları hangi aralıklarda nasıl yapılmaktadır? 

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokole göre sağlık taramaları 

yapılmaktadır. Muayeneler yılda iki kez yapılmaktadır. Her yıl 6-18 yaş arası yapılmaktadır. 

Okullarımızda ağız, diş, göz, işitme, genel sağlık taraması, Sağlık Taramaları İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından yıllık periyotta MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak Aile 

Hekimlikleri aracılığı ile yapılmaktadır. 

3-Sağlık taramaları hangi branşlarda yapılıyor? 

Okullarımızda genel muayene, ağız, diş, göz, işitme, sağlık taraması, bulaşıcı 

hastalıklar, çocuklarda aşı, fiziki muayene, beslenme ve obozite yapılmaktadır. 

4-Sağlık taramaları sonucu hasta olan öğrenciler nasıl tedavi uygulanıyor? 



 

Hastanelere yönlendiriliyor. Konu ile ilgili bilgi Milli Eğitim Müdürlüklerimizde 

bulunmamaktadır. 

Sentom gösteren öğrencilere Covid-19 testleri ve ihtiyaç duyulan diğer testler 

hastaneler aracılığı ile yapılmakta ve tedavi başlatılmaktadır. 

5-Sağlık Müdürlüklerince okullarda covid testi kontrolleri ve uygulaması yapılıyor 

mu? 

Bazı okullarımızda yapılmıştır. Covid bilgilendirme uygulaması yapılıyor. 

6-Sağlık Müdürlüklerinin okullardaki karşılaştıkları bulaşıcı hastalıklar var mı?  

Müdürlüğümüze bildirilen herhangi bir hastalık yoktur. Bulaşıcı hastalık olması 

durumunda hastaneler tarafından gerekli önlemler alınmaktadır.  

Covid-19 pozitif vakalar in İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğü 

arasında elektronik ortamda bilgi paylaşımı sağlanmış temasların belirlenmesi ve karantina 

işlemleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılmaktadır. Diğer bulaşıcı hastalıkların belirlenmesi 

takibinde de aynı yöntem uygulanmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

  Abdullah UYSAL                  Dursun KAYA                    Gürbüz ÖZEL  

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

 

                                         Yıldız BEK                           Sadık AŞIK     

                 Üye                                          Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 10 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Yaygın Eğitim için (Hayat Boyu Eğitim) 2022 Yılı 

Eğitim Uygulama Programında hangi alanlarda kurslar düzenleyecektir? 2020-2021 yılında 

düzenlenen kurslardan kaç kişi belge almıştır? Bu kursların ilimiz ekonomisine ve iş gücüne 

katkısı ne kadardır? Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Merkezinin çalışmaları 

nelerdir? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar 

sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda;  

Halk Eğitimi Müdürlükleri 2022 Yılı Eğitim Uygulama Programında Hangi 

Alanlarda Kurslar Düzenleyecektir? 

Halkeğitim Merkezleri tarafından e-yaygın modülünde bulunan ve vatandaşların talep 

ettikleri genel, mesleki ve teknik kurslar kurs eğiticisi ve en az 12 kursiyer müracaat ettiğinde 

açılmaktadır. 2022 yılında Giyim Üretim Teknolojisi El Sanatları Teknolojisi, Spor, Tarım, 

yiyecek ve içecek hizmetleri, Bahçecilik, Bilişim Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Okuma 

ve Yazma Öğretimi, Gıda Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Meyve ve Sebze 

Yetiştiriciliği, Ayakkabı Istampacısı, Ayakkabı Üretimi, El Yapımı Ayakkabı, Saraciye 

Kesimcisi, Sayacı, Saraciye Montajcısı, Tarım Kişisel Eğitim, Bilişim ve Teknoloji, Dil 

Kursları, Sürü Yönetimi Elemanı Kursu, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, 

Metalurji Teknolojisi, muhasebe ve Finansman, Seramik ve Cam Teknlojisi, Sosyal Hizmetler 

ve Danışmanlık, Ulaştırma Hizmetleri, Yabancı Diller, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

vb. kurslar öncelikli olmak üzere kursiyer istek ve ihtiyaçlarına göre kurslar düzenlenecektir. 

2020-2021 Yılında Düzenlenen Kurslardan Kaç kişi belge almıştır? Bu kursların 

ilimiz ekonomisine ve iş gücüne katkısı ne kadardır? 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilimiz merkez ve ilçe halk eğitim merkezleri 

tarafından 1299 kurs açılmış bu kurslara 12289’u bayan 5447’si erkek olmak üzere toplam 

17736 kursiyer katılmıştır. Bu kursiyerlerden 10110’u kurs bitirme sertifikası, 7626’sı kurs 

katılım belgesi almıştır. 

Bu kurslarda eğitim alan kursiyerlerimiz çeşitli ürünler üretmekte ve bunları 

pazarlamaktadırlar. Üretkenlik becerilerini geliştirmektedirler. Kendi ihtiyaçları olan ürünleri 

kendileri üretebilmektedirler. Ülkemiz ekonomisine olumlu katkıda bulunmaktadırlar. 

Çalışma ve İş-Kur kurslarında kursiyerlere günlük ücret verilmektedir. Bu da kursiyerlerin 

aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Özellikle tarım ve hayvancılık ile gıda sektöründe 

açılan kurslar ile kursiyerler kurs içerisinde öğrendikleri bilgiler ile profesyonel olarak yöresel 

ürünler yapmaya başlamışlardır. Ürettikleri bu ürünlerin satışını normal ve internet üzerinden 

(online) gerçekleştirerek ev il ve ülke ekonomisine katkı sağlamışlardır. Sabun yapımını 

öğren kursiyerlerimizden bazıları evde ürettikleri sabunlarla aile ekonomilerine destek 

olmaktadırlar. Ev aksesuarları hazırlama kursiyerleri evlerinde çanta üretip sosyal medya 

üzerinden satış yapmaktadırlar. Yorgancılık dikimini öğrenen kursiyerlerden bazıları özellikle 

de Ankara’da yaşayan hemşerilerimize yorgan satışı yapmaktadırlar. Tarım kursları 

çiftçilerimiz daha bilinçle tarım yaparak hem üretimi artırmakta hem de toprak kalitesinin 



 

bozulmasını sağlamaktadır. Kurslardan belge alan kursiyerlerimiz girişimcilik KOSGEB 

destekleriyle kendi iş alanlarını açabilmektedir. İlçe halk eğitim merkezi bünyesinde kurulan 

taş işlemeciliği atölyesinde gerçekleştirilen kurslarda aldıkları eğitimlerle bu konuda 

uzmanlaşan kadın kursiyerler, kurulan kadın girişimi ve işletme kooperatifi sayesinde 

kendilerine iş imkanı sağlayarak ev ve il ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. En geniş hizmet 

ağına sahip Halk Eğitimi Merkezleri hem kırsal kesim hem de kentsel kesimdeki genç ve 

yetişkinlere hizmet sunmaktadır. 

Hat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Merkezinin Çalışmaları Nelerdir? 

Hayat boyu öğrenme koordinasyon ve bilgi merkezi yapacağmız çalışmalarla ilgili 

bilgiler sunmakta, değerlendirmeler yapılmakta, aksayan çalışmalarla ilgili konularda 

toplantılar yaparak kurum ve birimler arasında eşgüdüm sağlanmakta, hizmetin ülke çapında 

uygulanmasını sağlamakta, halk eğitim merkezlerinin kurs taleplerine yönelik çalışmalar 

yapılmakta ve geri dönüş sağlamaktadır. Kursların kursiyer istek ve ihtiyaçlarına yönelik 

planlanması ve kursların sosyal medya organlarında tanıtım ve duyurusunu yapmaktadır. 

Komisyon özellikle pandemi nedeniyle evde kalan öğrencilerimize yönelik kursların 

açılmasını ve mesleki teknik açıdan vatandaşlarımızın gelişimini sağlayacak kursların 

açılmasını planlamıştır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

                        Ahmet DEVREZ                 Mehmet KAPLAN               Abdullah TİRYAKİ    

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                               İlhami TÜRKSAL                      Doğan UÇAR    

          Üye                                         Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

          İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 6 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde ilçemizde köylerimizde yaşayan birçok aile ve engelli 

bireylerimiz vardır. Bu aile ve engelli bireylerimizin ihtiyaçları olan haklarını ve bu haklardan 

nasıl yararlandıklarını nerden alınacağını ve nasıl alacakları konusundan engelli vatandaşlar 

tarafından biliniyor mu? Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında öncelik hakları 

bulunuyor mu? Engelli vatandaşlarla ilgili hakları konusunda hazırlanmış bir kitapçık var mı? 

Yoksa böyle bir el kitapçığının hazırlanması mümkün mü? Engelli bireylerin ihtiyaçları için 

hangi kuruma başvurması gerekmektedir? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden  alınan bilgiler 

doğrultusunda, 

Engelli Birey ve Ailelerinin Hakları 

Engelli bireyler ve ailelerin hakları konusunda Bakanlığımızca zaman zaman yazılı ve 

görsel medyada kamu spotları yayınlanmakta olup bağlı kuruluşlarımız Sosyal Hizmet 

Merkezlerimizce Bakanlığımız hizmet alanları ile ilgili (engelli, yaşlı, çocuk, kadın vs.)eğitim 

ve tanıtım çalışmaları okullar, muhtarlıklar, Kuran kursları ve çeşitli kamu kurumları vasıtası 

ile yapılmaktadır. Bunun dışında Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımıza bizzat gelen veya 

telefon ile arayan engelli ve diğer vatandaşlarımıza hakları konusunda rehberlik 

yapılmaktadır.  

Engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarından hastane polikliniklerinde öncelik 

hakları bulunmakta olup diğer kamu kurum ve alanlarında çeşitli ayrıcalık haklarına 

sahiptirler. Bunlar;  

 Engelli kimlik kartı – İl ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezleri, E-devlet başvurusu 

 2022 Engelli aylığı – İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

 Engelli evde bakım yardımı - İl ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezleri 

 Gelir vergisi indirimi – Gelir Müdürlüğü 

 Motorlu taşıt alımında ÖTV indirimi – Vergi Dairesi Müdürlüğü 

 E-KPSS/Kura ile kamu kurumlarına atanma imkanı– Aile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü, ÖSYM Büroları 

 Ulaşım indirimleri (şehir içi, şehirlerarası) – Belediyeler ve özel ulaşım firmaları 

 Müze ve ören yerleri indirim – Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 Özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri ve engelli bakım merkezleri – Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İl ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezleri. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 

“Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi” bulunmakta olup hakları konusunda detaylı 

bilgilendirmeye yer verilmiştir. 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

  

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

                Ekrem YILDIRIM                    Arif ÇAMİÇİ                Vahit KABAKCI   

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

                                             Özcan ÇETİN                   Nazım ÇETİN  

                                                    Üye                                     Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/01/2022 tarih ve 7 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde Köylerimizde Kıbrıs Şehit ve 

gazilerimizin toplam sayısı kaçtır? Kıbrıs gazilerimizden yaşayan gazilerimizin sayıları 

bellimi? Kıbrıs ta er erbaş subay astsubay Şehit ve Gazimizin ayrı ayrı sayıları ne kadardır? 

Kıbrıs Şehit ve gazilerimizin hakları diğer şehit ve gazilerimizin haklarından aynen 

yararlanabiliyorlar mı? Kıbrıs şehit ve Gazilerimizin sorunları var mı? Varsa çözüm noktaları 

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, 

          Aziz Türk Milleti, 1071’de başlamış olduğu kıyam ve dirilişiyle Anadolu’da 

hâkimiyetini kurmuş, ilayı kelimatullahı önce Anadolu’da daha sonra da Viyana kapılarına 

kadar yaymış  İslami, hukuku ve adaletini her yerde haykırmıştır. Bu uğurda zaman zaman 

galip gelmiş, elbette şehit olmuş ve gazi olmuştur. Zaten bizim amacımız, hedefimiz, bir 

sefere çıkmaktır. Hak yolunda yürümektir. Bazen zafer nasip olur, bazen de şehitlik, gazilik 

kısmet olur. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi, bizim tarihimiz açısından acılarla dolu bir 

tarihtir. Hepinizin bildiği gibi 1500’lü yıllarda fethettiğimiz ve Türk yurdu olarak idame 

ettirdiğimiz Kıbrıs, daha sonra İngilizlerin işgaline uğramış ve gelinen süreçte de oradaki 

soydaşlarımız katledilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili çeşitli müdahale girişimlerimiz olmuş, 

her defasında küresel güçlerin müdahalesiyle karşılaştık. 1974’de her şeyi göze aldık ve 

oradaki soydaşlarımızın yardımına koştuk ve nihayetinde de Kıbrıs’a barış ve huzur getirdik. 

İşte bu barış ve huzurda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz bir 

kez daha destan yazdılar. Kıbrıs Barış Harekatı neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Devleti kuruldu. Bizim ‘Yavru Vatan’ dediğimiz, kardeş ülke dediğimiz devlet kuruldu. 

Kıbrıs, sadece Kıbrıs’ta yaşayan Türkler açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

açısından da güvenlik sorunudur. Dolayısıyla biz Kıbrıs’a giderken sadece Kıbrıs’ta 

yaşayanlar için değil, kendimiz için de gittiğimizi unutmayalım. Nasıl Suriye’ye sadece 

Suriye’de yaşayanlar için gitmiyorsak, kendi güvenliğimiz için gidiyorsak, nasıl ki bugün 

Libya’ya giderken sadece Libya’da yaşayan insanlar için gitmiyor, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin güvenliği için gidiyorsak, Kıbrıs’a da öyle gittiğimizi herkes bilsin. Dolayısıyla 

Kıbrıs’a bakarken her zaman Kıbrıs’ı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin istikbali olarak 

değerlendirmek hepimizin görevi. Aksi takdirde Akdeniz’e çıkamazsınız. Hapsolursunuz ve 

bu hapsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaldıramaz. Kahraman gazilerimiz, onur 

abidelerimiz sizlerle her zaman gurur duyuyoruz.  

            Kıbrıs Barış Harekâtı sonunda tarafların kayıpları şöyleydi: Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden 415 Kara, 65 Deniz, 5 Hava, 13 Jandarma olmak üzere toplam: 498 şehit ve 

1.200 yaralı vermiştir. Kıbrıs Türk tarafı ise, 70 mücahit, 270 sivil şehit, 1,000 yaralı 

vermiştir. 

            23 bin 400 Kıbrıs gazisi vardır. Bunların büyük bir kısmı halen hayatta  bulunuyor. 

             Devletimiz şehit yakını ve gazilerimizin her zaman yanında olmuş ve şehit ve 

gazilerimize birçok hak ve menfaatler sağlamıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: 

1. Şeref aylığı. 



 

2. Ücretsiz sağlık hizmeti.  

3. Gazilerimize ve gazilerimizin bakmakla yükümlü oldukları 1. derece yakınlarının; Türkiye 

Kızılay Derneği’ne ait hastane ve tıp merkezlerinde muayeneden, görüntüleme, laboratuvar ve 

nükleer tıp gibi hizmetlerinden fark ücreti vermeden yararlanmaları  

4. Devlet Demiryolları ve Denizyolları iç hat seferlerinden ve Belediye vasıtalarından (kendisi 

ve eşi) ücretsiz seyahat etmek. 

5. Meskenlerde tüketilen elektrik ve su ücretinde indirim (elektrikte yüzde 40, suda en az 

yüzde 50 indirim). 

6. Gazi çocuklarının devlet yurtlarından ücretsiz istifadesi. 

7. Askeri hastane misafirhanelerinden yararlanmak. 

8. Devlet törenlerinde protokole alınma. 

9. Vefat eden muharip gazi için bir manga asker ile D Tipi Askeri Cenaze Töreni 

düzenlenmesi ve mezarlığı olan yerlerde ücretsiz mezar ve üst yapı temini. 

10. Kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait tesislerdeki spor müsabakaları, Devlet 

Müzeleri ve Devlet Tiyatrolarına ücretsiz giriş. 

11. Gazinin ölümü halinde bu hak ve menfaatlar sadece eşine intikal eder. 

12. Başkent Üniversitesi Hastanelerinden yüzde 50 (KDV Hariç) indirimden istifade etmek. 

13. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan Burs almak isteyen gazi çocuklarının 

burs almaları kesin görülüyor. 

14. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) Türkiye genelinde yaptırılan ve 

satışa sunulan konutlar için başvuru sayısına göre gazilere kontenjan ayrılması 

15. Gazilerimiz, Başbakanlık genelgesi (2006/16) gereğince; eşleri, anne ve babaları ile 

çocukları kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden, bu kurum ve 

kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılıyor. 

16. 2007/45 numaralı genelge ile; ilköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arası 

nakledilecek gazi çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda eğitim ve öğrenim 

görebilme hakkı verilmiştir. 

       

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

 

                      Mehmet KAPLAN                 Abdullah TİRYAKİ          Ahmet DEVREZ   

                     Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                       Doğan UÇAR  

        Üye                                            Üye              

 


