
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/01/2023 tarih ve 19 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimize İlçelerimize bağlı köylerimizde ruhsata tabi olarak konut, 

ev, ahır, samanlık gibi yapıların izinleri özel idaremiz tarafından verilmektedir. Bu tür 

yapıların elektrik su abonelerinin bağlatılabilmesi için yapı kullanım izin belgeleri alınması 

gerekmektedir. Ancak önceden yapılan ruhsatı olup yapı kullanım izin belgesi olmayan 

abonelerin elektrik ve su abonelerinin bağlatılabilmesi için 31/12/2021 tarihine kadar af 

getirilmiş olup, Yapı kullanım izin belgesi olmayıp başvuru yapan konut, ev, ahırı olanlar 

elektriklerini bağlatmak için yasadan yararlanmaktadırlar. Köylerimizde imar yönünden 

ruhsata uygun olup, ancak yapı kullanım izin belgesi olmadan elektrik bağlatmak için bu güne 

kadar il özel idaremize başvuru yapan sayısı kaçtır? Ruhsatı olup yapı kullanım izin belgesi 

alamayanların sebepleri nelerdir? Yapı kullanım için gerekli şartlar nelerdir? İlimiz ve 

ilçelerimiz toplamında yapı kullanım izin belgesi olmayan konut, ev, ahır, samanlık gibi 

yapıların ayrı ayrı sayıları bellimi? Konunun araştırılarak meclisimizin ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, İl Özel 

İdaresi, Yapı Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

SORU 1- Köylerimizde imar yönünden ruhsata uygun olup, ancak yapı kullanım izin belgesi 

olmayan yapılar için 31.12.2021 öncesinde yapılan yapılar için elektrik aboneliği kapsamında 

bugüne kadar il özel idaremize başvuru yapan sayısı kaçtır? 

CEVAP 1- İlimiz ve ilçelerine bağlı köylerde ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 

olmaksızın 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 11. Maddesi kapsamında 31.12.2021 

yılından önce yapıldığının belgelenmesi kaydı ile 272 adet olumlu elektrik aboneliği 

başvurusu sonuçlandırılmıştır.  

 

SORU 2-Ruhsatı olup yapı kullanma izin belgesi alamayanların sebepleri nelerdir? 

CEVAP 2- *Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 54. Maddesi ‘’Ruhsat tarihinden itibaren 2 

yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi 

içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir.’’ Hükmü 

gereğince süre aşımına uğrayan yapılar 

*Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahallinde devam eden inşai faaliyetlerde ruhsat ve eklerine 

(mimari proje, statik proje, vaziyet planı vb.) uyulmaması. 

*Yapı ruhsatında yer alan teknik elemanın (şantiye şefi, fenni mesul vb. istifa etmesi ile 

ruhsatın geçersiz hale gelmesi. 

*Mal sahibi ve şantiye şefi, müteahhit, fenni mesul, proje müellifi arasındaki anlaşmazlıklar. 

*Ruhsatta adı geçenlerin 8yapı sahibi, fenni mesul, şantiye şefi vb) vefatı.  

 

SORU 3-Yapı kullanma izin belgesi alınması için gerekli şartlar nelerdir? 

CEVAP 3- * Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahallinde devam eden inşai faaliyetlerde ruhsat 

ve eklerine (mimari proje, statik proje,vaziyet planı vb.) uyulması. 

*Fenni mesuller tarafından hazırlanan yapı tamamlama raporunun Kurumumuza ibraz 

edilmesi. 

* Harita Mühendisi tarafından hazırlanan yapı aplikasyon projesinin Kurumumuza ibraz 

edilmesi. 

*SGK ‘dan borcu yoktur belgesinin Kurumumuza ibraz edilmesi. 



 

*Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan cins tahsil harcı yazısının Kurumumuza ibraz edilmesi. 

 

SORU 4- İlimiz ve ilçelerimiz toplamında yapı kullanım izin belgesi olmayan konut, ahır, 

samanlık vb. yapıların ayrı ayrı sayıları belli mi? 

CEVAP 4- İlimiz ve ilçelerimiz toplamında yapı kullanma izin belgesi olmayan yapıların 

tamamının sayısının bilinmesi uygulamada mümkün olmamakla birlikte 2015-2022 yılları 

arasında 349 konut, 37 adet ahır, 2 adet ağıl, 10 adet depo ve 91 adet diğer yardımcı yapılar 

olmak üzere toplam 489 adet yapı için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri 

kapsamında kaçak yapı işlemi yapılmıştır. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                 Murat KİDAY               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                      Üye                                       Üye                  Üye                           Üye   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 36 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan Boğazkale ilçesi, Evci 

köyünde plan müellifince hazırlanan Revizyon İmar Planı ve ekleri, İl Genel Meclisinin 

01.12.2022 tarih ve 235 sayılı kararı ile onaylanmış ve Boğazkale ilçesi Evci köyü imar 

planlarına 15.12.2022 – 15.01.2023 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların, 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 10’uncu maddesi ( c) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması ile ilgili 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Boğazkale İlçesi 

Evci Köyünde İl Genel Meclisi’nin 01/12/2022 tarih ve 235 nolu kararı ile  onaylanan 1/5000 

Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planına askı süresi içinde Feyyaz TURALIOĞLU ve 

müşterekleri tarafından 136 ada 5 parselde üzerinden çizilen imar yolun kaldırılmasına ilişkin 

itiraz dilekçesi verilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede,  

İl Genel Meclisimizce onaylanan Boğazkale İlçesi Evci Köyü 1/5000 Nazım ve 1/1000 

Uygulama İmar Planına Feyyaz TURALIOĞLU ve müştereklerince yapılan itiraz 

dilekçesinde, 136 ada 5 parsel nolu taşınmazın ortasından yol geçirildiği, geçirilen yolun 

arsayı ikiye böldüğü, bahse konu yolun mevcutta bulunan evin üzerinden geçtiği, bölünen 

parçalar üzerine yeni ev yapılmak istenilmesi durumunda yapılamayacağı belirtilerek, 

halihazırdaki kullanım durumu dikkate alınarak yolun kaldırılması talep edilmiştir. İmar 

planı üzerinde yapılan inceleme sonucunda; zemindeki yapılaşma ve kullanım durumu 

dikkate alındığında 136 ada 5 parsel üzerinden geçirilen 7 metre genişliğindeki imar 

yolunun kaldırılmasının planlama esaslarınca uygun olduğu tespit edilmiş ve itiraz 

uygun bulunarak 7 metrelik yolun mevcut yapı ve mülkiyet sınırları dikkate alınarak 

kaldırılması gerektiği değerlendirilmiştir. 

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 itiraz yukarıda belirtildiği şekilde 

değerlendirilmiş ve uygun bulunmuş olup,   3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi  (b) 

bendi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi (c) bendi gereği gerekli 

düzeltmenin yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                 Murat KİDAY               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 02/01/2023 tarih ve 8 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve Alt 

Yapı Komisyonuna havale edilen,  İlimizde İlçelerimizde bazı köylerimizin mahalle ve 

bağlıları bulunmaktadır. Bu bağlı bulunan bağlısı veya mahallesi sayılan köylerimizin hizmet 

noktasında il özel idaremizce yapılan yol su kanalizasyon gibi hizmetlerde yaşanan sıkıntılar 

var mı? Şayet varsa nelerdir? Sebepleri belli mi? Bu bağlı olan mahallesi sayılan köylerin köy 

olabilmesi için şartlar belli mi? Ayrıca köy olması için il özel idaremize ayrıca bir yük 

getirmekte mi? Mahalle ve bağlı olabilmesi için kıriterler nelerdir? Yerleşim yeri olup bağlısı 

ve mahalle olamayan yerler var mı? Konunun araştırılarak meclisimizin ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesi ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı  Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

1-Bağlı sayılan alanların köy olabilmesi için şartlar nelerdir? 

2-Köydeki yerleşim yerlerinin Mahalle veya bağlı olması için kriterler nelerdir? 

3-Yerleşim yeri olup bağlısı veya mahallesi olmayan yerler var mı? 

 

Köy Kurulması: 

Köy kurulması veya bağlının köye dönüştürülebilmesi için, aşağıda belirtilen şartları 

taşıması durumunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

Sağlık Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. 

1-Bağımsız köy kurulmasında coğrafi, ekonomik, sosyal şartlar ve kamu hizmetlerinin 

gerekleri göz önünde bulundurulur. (Sınır anlaşmazlığı, Mülki ayrılma ve Birleşme ile Köy 

kurulması ve kaldırılması hakkında yönetmelik madde 34) 

2-Ana köy nüfusunun 150’den az olması durumunda başvuru bakanlıkça reddedilir. 

(Sınır anlaşmazlığı, Mülki ayrılma ve Birleşme ile Köy kurulması ve kaldırılması hakkında 

yönetmelik madde 34) 

3-Müstakil köy kurulacak bağlı ile asıl köyün veya kasabanın aralarındaki uzaklık en 

az 5 km. olacaktır. (İller Bankası Gn. Md. Şb.:420.203/292 sayılı genelgesi) 

 

Köy bağlısı Tescili (İller İdaresi Gn. Müd. 2004/126 sayılı Genelgesi) 

1-Söz konusu yerleşim yerinde en az 10 hane ve en az 50 nüfusun olması, 

2-Yerleşimin toplu olması, devamlı ikamet edilmesi, yerleşim konutlarının kalıcı 

konut niteliğinde olması, (Baraka-Çadır, Geçici Konut vs. Dışında Yapılar) 

3-Bağlı olduğu köyün en son hanesinden itibaren en az 2 km mesafede ve toplu 

yerleşim alanlarının oluşmasını teşfik edici nitelikte olması, 

4-Ünite sakinlerinin tarım, hayvancılık, madencilik, köy el sanatları gibi geleneksel 

köy ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor olması, 

5-Yol, baraj gibi geleceğe yönelik planlanan proje sahası dışında olması, 

6-Bağlı olarak tescil edileceği İdari Birimin (Köy) sınırları içinde olması, 

Durumunda mülki idare amirinin uygun görüşü ile Bakanlıkça tescili yapılır. 

Ayrıca ilimizde 492 tescilli bağlı olup, birçok yerleşim yeri İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün 2004/126 sayılı genelgesinde belirtilen şartları taşımaması sebebi ile resmi 

bağlı olarak tescili yapılamamaktadır. 

 



 

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda, 

 

2022 yılı sonu itibariyle ilimizde 759 adet köy, 393 adet bağlı bulunmaktadır. Köy ve 

bağlıların toplam nüfusu 128.634'tür. 759 köyümüzün tamamında şebekeli içme suyu 

bulunmaktadır. 393 bağlının ise 343'ü şebekeli, 50’si ise çeşmeli içme suyu kullanmaktadır. 

İlimizde bağlılar dahil şebekeli içme suyu kullanan nüfus 128.165 olup, toplam nüfusun % 

99,6'sı şebekeli içme suyu kullanmaktadır. 50 adet bağlımızda ise 469 nüfus yaşamakta olup, 

toplam nüfusun % 0,4'ü çeşmeli içme suyu kullanmaktadır.  

2022 yılı itibarıyla, 759 adet köyümüzün 757 adedi kanalizasyon tesisi bulunmaktadır. 

Kanalizasyonu kullanan nüfus, 124.180 kanalizasyonlu köy oranı %99, nüfus oranı % 96’dır. 

393 adet bağlının ise 221 adedinde kanalizasyon tesisi bulunmakta olup, 172 adet bağlıda ise 

kanalizasyon tesisi bulunmamaktadır. Kanalizasyonu olmayan bağlı nüfus ise 4.292 olup, 

oranı ise % 3'tür. 

Çeşmeli içme suyundan yararlanan mahallelerimizde ya hiç kimse oturmuyor ya da 

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

kaynakları bulunduğundan şebekeli sisteme geçilememiştir. Talep gelmesi halinde ve teknik 

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

yapılmaktadır. 

 Kanalizasyon tesisi bulunmayan 172 adet mahallemizde ise her yıl program dahilinde 

ve bütçe imkanları çerçevesinde kanalizasyon tesisi yapılmaktadır.  

 Gerek köylerimizde gerekse mahallelerimizde içme suyu ve kanalizasyon yatırımları 

ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Bütçe çalışmalarında da her iki sektör 

meclisimiz tarafından önceliklendirilmektedir. 

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda,  

İlimiz ve ilçelerimizde toplam 393 bağlı ve 759 köy bulunmaktadır. İlimizdeki 

bağlıların ulaşımı ile ilgili yaşanan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. İdaremiz tarafından 

köy yollarında yapılan sanat yapıları (menfez, köprü, istinat duvarı ve HDPE boru), trafik 

işaret levhası ve köy isim levha çalışmaları, karla mücadele çalışmaları, yolların greyderli ve 

malzemeli bakımı ile stabilize kaplama çalışmaları, asfalt sathi kaplama çalışmaları, kilit 

parke taşı çalışmaları vb. çalışmalar köylerimizin bağlı ve mahallelerinde de çalışma 

programları çerçevesinde uygulanmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

KÖY İŞLERİ YOL ULAŞIM ALTYAPI 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 02/01/2023 tarih ve 9 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde olası bir yangın, 

sel, deprem gibi afatlarla ilgili acil durumlarda yakın zamanda Düzce ilimiz, Gölyaka 

ilçesinde yaşanan depremde vatandaşlarımız için Afat Müdürlüğü ve Kızılay’ın yiyecek 

içecek gibi mobil uygulaması var mı? Bu uygulamadan yararlandılar mı? Varsa sayısı ve 

kapasitesi kaçtır? Yeterlimi dir? Olası durumlar karşısında ilimizde, ilçelerimizde acil Afat 

durumlarında olağan üstü durumlar için yeteri kadar barınma ve yiyecek gıda stokumuz var 

mı? Bunların sayıları miktarı neye göre ve nasıl, ne şekilde temin edilmektedir? Acil afat 

durumunda ilimizde ve ilçelerimizde köylerimizde belirlenen toplanma yerleri var mı? Varsa 

bu yerlerin tespiti kim tarafından nasıl yapılmaktadır? Afat ve Kızılay’ın ortak çalışmaları var 

mı? Bu durumlarda tüm vatandaş ve kurumların katkıları nelerdir, nasıl desteklenmelidir? 

Konunun araştırılarak meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) alınan bilgiler doğrultusunda, 

 
         Yerel ve ulusal düzeyde gerçekleşen afet ve acil durumlar sonrası Beslenme çalışmaları, Türkiye 

Afet  Müdahale  Planına  (TAMP)  göre  KIZILAY  tarafından  koordine  edilmektedir.  Afetzedelerin 

beslenme ve iaşesi, depolanan hazır gıdalar, afet sonrası çıkarılması düşünülen sıcak yemeklere ait tüm 

planlama Kızılay  bünyesinde  yapılmaktadır.  İl Müdürlüğümüz  uhdesinde  sıcak  yemek  veya  hazır 

 gıda aracı olarak herhangi mobil araç bulunmamaktadır.     

        Olası afet ve acil durumlar sonrasında kullanılmak üzere, TAMP kapsamında Müdürlüğümüzün 

Ana  Çözüm  Ortağı  olduğu  Afet  Barınma  Grubu  tarafından  İlimiz  ve  İlçelerimizde  toplamda  56

  adet barınma alanı mevcut olup, bu alanlar İl Merkezi-İlçe Merkezi nüfusuna göre belirlenmiştir.     

        TAMP kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın Ana Çözüm Ortağı olduğu Afet Tahliye, 

Yerleştirme  ve  Planlama  Grubu  tarafından  İl  merkezi  ve  ilçelerimizde  toplanma  alanları  tespit 

edilmektedir. Toplamda İl ve İlçelerimizde 122 adet toplanma alanı mevcuttur. 

AFAD,  5902  sayılı  kanunla  kurulan  ve  4  Nolu  Cumhurbaşkanlığı  kararnamesiyle  teşkilatı 

hakkında  bazı  değişiklikler  yapılmış, Merkez-Taşra teşkilatına  sahip  bir  kurumdur.   

        AFAD  misyon  ve 

vizyonu  gereği  afetlerde  Koordinasyon  kurumu  olarak  nitelendirilmiş  ve  çalışmalarını  bu  doğrul

tuda 

sürdüren  bir  kurumdur.  Dolayısıyla  sadece  Kızılay  ile  değil,  diğer  tüm  paydaş  kurumlarla  hazır

lık, planlama, iyileştirme ve risk-afet yönetimi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

 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 02/01/2023 tarih ve 3 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde Amatör Spor Faaliyeti gösteren 

kulüplerimizin eğitmenleri var mıdır? Bu kulüplerin eğitim çalışmaları profesyonel olma 

yönünde yeterli ortam bulunmakta mıdır? İlimiz tanıtım yönünden spordan payını 

kullanabiliyor mu? Ata sporlarımız yüzme, güreş, atıcılık, binicilik vb. faaliyetler ilimizde ve 

ilçelerimizde ne durumdadır? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor  Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,   

 

Talep edilen bilgiler Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup; İl Müdürlüğümüzde tescilli 

bulunan amatör spor kulüpleri faaliyette bulundukları her branş için ayrı antrenör ile sözleşme 

imzalamakta ve ilgi antrenörler nezaretinde il ve federasyon faaliyetlere katılmaktadır. 

Atıcılık, Binicilik, Güreş ve Yüzme branşlarında ilimizde il birinciliği faaliyetleri 

düzenlenmekte olup, ilçelerimizden bu branşlara katılım sağlanmakta ve dereceye giren 

sporcularımız ilimizi temsilen federasyon faaliyetlerine ilimizi temsilen katılmaktadırlar. 

 

       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 02/01/2023 tarih ve 6 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen,  Çorum ilimiz, Dodurga ilçemizin yerleşim yeri geçmişten günümüze kadar oba boyu 

olarak bilinen, tarihte bu boylarda yaşayanlar, neler yaşandığı o dönemden günümüze 

yansıları nelerdir? Oba boyuna ait bir simgesi var mı? Bu simge hangi boya aittir? Dodurga 

ilçemizde kale olarak bilinen kalemiz hangi boy dönemine ait ve kale kimler tarafından tespit 

edilmiş ve o dönemde kale ne olarak kullanılmıştır? Bu kale günümüzdeki son hali durumu 

nedir? Bu kalenin daha belirgin ve tanıtımı açısından turizme kazandırılması için neler 

yapılabilir? Bu kale ile ilgili bir çalışma yapılmış mı? Kültür ve turizm müdürlüğünün bu kale 

ve boy hakkındaki çalışmaları nelerdir? Konu ile ilgili Turizm  Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Dodurga boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve 

Kaşgarlı Mahmud'a göre Divan-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölümünden on 

altıncısı"Tutırga"lardır. Dodurga adlı yerleşim yerleri isimlerini Dodurga boyundan 

almaktadır. Dodurga kelimesi eski Türkçe'de ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip olan, 

yurt edinen anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu sözcük egemen anlamında da 

kullanılmıştır. Dodurga boyunun ongunu, yani kutsal hayvanı kartaldır. 

Dodurga'da kale olarak bahsedilen yerle ilgili İlimiz Müze Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan rapor ekte iletilmiş olup müzemiz arşivinde tescil veya tesbit edilmiş bir  yer  

bulunmamakla  birlikte,  müzemiz uzmanları tarafından bölgede önümüzdeki dönemde 

daha ayrıntılı inceleme yapılacak ve sonucu İl Genel Meclisi Turizm Komisyonuna 

iletilecektir. 

 

  Çorum ili,  Dodurga  ilçesi  yerleşim  yerinde  geçmişten  günümüze  kadar  oba  

boyu  olarak bilinen, tarihte bu boylarda yaşayanlar, neler yaşadığı o dönemden 

günümüze yansıları neler olduğu; oba boyunun  simgesinin  ne  olduğu, İlçedeki  kale  

olarak  bahsedilen  yerin  hangi  boy dönemine ait olduğu ve kimler tarafından tespit 

edildiği ve ne işlevle kullanıldığı, kalenin son hali ve turizme kazandırılması için ne 

yapılabileceği, Kale ve boy hakkında herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı 

sorulmaktadır. 

 Konuyla ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde; Dodurga boyu, Oğuz Kağan 

Destanı'na göre  Oğuzların  24  boyundan  biri  ve  Kaşgarlı Mahmud 'a   göre Divan-ı   

Lügati't-Türk' de ki yirmi  iki   Oğuz  bölüğünden  on  altıncısı, "Tutırka" lardı r. Dodurga 

adlı yerleşim yerleri, isimlerini Dodurga boyundan almaktadırlar. Dodurga kelimesi eski 

Türkçede ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip ola n, yurt edinen anlamına gelmektedir. Aynı 

zamanda bu sözcük egemen anlamında da kullanılmıştır. Dodurga boyunun ongunu, yani 

kutsal hayvanı kartaldır. 

  Müze Müdürlüğümüz bilgi ve sorumluğunda olabilecek olan hususlar; 



 

Dodurga ilçemizde kale olarak bahsedilen yerin hangi boy dönemine ait olduğu, 

kimler tarafından tespit edildiği, ne amaçlı kullanıldığı, son durumunun ne olduğu 

sorularıyla ilgili olarak Müzemiz Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede bahsi geçen 

kaleye ait herhangi bir tespit ya da tescil kaydına rastlanılmamış ve bu konuyla  ilgili 

olarak  herhangi bir çalışmanın  da yapılmadığı görülmüştü r. 

 

  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 2 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ormanlarımız, halkımız 

tarafından ağaçlandırılan boş alanlarımız vardır. Bu ağaçlandırılan yerlerde ve ormanlarımız 

içerisinde bulunan bazı ilçe ve köylerimizde asırlık ağaçların olduğu bilinmektedir. Bu asırlık 

ağaç türleri nelerdir? Asırlık ağaçların korunması denetimi nasıl ve kimler tarafından 

yapılmaktadır? İl ve ilçe tarım müdürlükleri bu ağaçlarla ilgili bir çalışması var mı? Bu 

ağaçların yaşı ve kaç yıllık olduklarının tespiti nasıl yapılmaktadır? Asırlık ağaçların koruma 

altına alınması için şartlar nelerdir? Bu ağaçların sayıları cinsleri nerede oldukları bellimi?  

Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, İlimiz İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

     644  sayılı  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı'nın  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname'nin Madde 13/A maddesi 1. fıkrasının b bendine göre " Tabiat 

varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, 

değişiklik ve ilanına dair usul 

ve  esasları  belirlemek  ve  bu  alanların  sınırlarını  tespit  ve  tescil  etmek, yönetmek ve 

yönetilmesini sağlamak” Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görevidir.  

 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

       Tescile konu edilecek ağaçlar için müdürlüğümüzce resen ya da vatandaşlarımız, 

muhtarlıklar veya tüzel kişilikler tarafından başvurular Müdürlüğümüze yapılmaktadır. 

Yapılan başvurular üzerine müdürlüğümüzce ağacın bulunduğu alana gidilerek koordinat ile 

ağacın fotoğrafları alınarak müdürlüğümüz bünyesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube 

Müdürlüğü bulunmadığından konu Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğüne iletilmektedir. Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 

gelen heyet ağacın türü, yaşı, çap ve yüksekliği gibi verilerin temin edilmesi sonrası rapor 

hazırlayarak Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna sunmaktadır. Tescile konu 

başvurular komisyon tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bakanlığımız tarafından tescil 

edilmiş 18 adet menegiç, 1 adet ahlat, 1 adet karadut, 1 adet boylu ardış olmak üzere 21 adet 

anıt ağacı bulunmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

                  Abdullah UYSAL                              Dursun KAYA                            Arif ÇAMİÇİ  

Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

Suat ATALAY                                    Nazım ÇETİN  

Üye                                                        Üye 

 



 

 

 

 

 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 7 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, Ülkemizde, İlimizde, İlçelerimizde, köylerimizde Covid_19 

Pandeminin ardından normalleşme sürecinde maskeden vazgeçilmesi ve toplumsal olarak 

virüslere karşı bağışıklığın düşmesine neden olmaktadır. Havaların soğuması kış mevsimine 

girmemiz nedeni ile şu anda hastanelerimize giden hastaların birden fazla virüse aynı anda 

yakalandıkları görülmektedir. Mevsimsel olarak her yıl rastladığı ancak bu yıl daha fazla 

olarak influenza ve RSV virüslerinin daha çabuk yayıldığı görülmekte olup, aynı anda 

insanların boğaz ağrısı, grip, öksürük, halsizlikler hissederek her iki virüsünde aynı anda 

hastalandırdığı hastanede tedavi edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu virüs ve virüslere 

benzer hastalıklardan korunmamız için büyük, küçük, yaşlı, çocuk toplumsal olarak tedbirleri 

nelerdir? Nasıl korunabiliriz? Tedavisi nasıl ve ne kadar sürede geçmektedir? Şu anda 

hastanelerimizde sayıları aşırı yoğunlukta başvuran hastalarımız var mıdır? Konu ile ilgili 

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl 

Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

Mevsimsel Grip Hastalığı (Grip) Nedir? 

Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve 

ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. 

Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle 

her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık 

mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. 

 Domuz Gribi Nedir? 

Çeşitli hayvanların kendilerine ait grip virüsleri vardır ve hayvanlarda da grip hastalığı 

görülebilmektedir. Genellikle hayvanlardaki grip virüslerinin insanlara bulaşması beklenmez. 

Bununla birlikte bazı yıllarda hayvanlardaki grip virüsleri yapı değiştirerek insanlara 

bulaşabilmekte ve insanları hastalandırabilmektedir. Domuz gribi virüsü de 2009 yılında 

Meksika’da bu şekilde insanlara bulaşmış, daha sonrasında insandan insana yayılarak 

beklenenden çok daha fazla insanı etkilemiş, tüm dünyaya yayılmış ve bir salgına neden 

olmuştur. 2009 yılında görülen bu salgın domuz gribi salgını olarak ifade edilmiştir. Aynı 

etken daha sonraki yıllarda diğer mevsimsel grip etkenleri gibi beklenen sayıda insanı 

etkilemiş ve hastalandırmıştır. Bu nedenle daha sonraki yıllarda domuz gribi virüsü de artık 

mevsimsel grip virüsleri arasında yer almıştır. 

  Grip Belirtileri Nelerdir? 

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. 



 

 Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir; 

 Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri) 

 Titreme 

 Kuru öksürük 

 Boğaz ağrısı 

 Burun akıntısı ve tıkanıklığı 

 Baş ağrısı 

 Kas ve eklem ağrıları 

 Şiddetli halsizlik 

 İshal, nadiren kusma 

Ateş (38 °C ve üzeri ) yükselir ve titreme görülür, bunlara baş ve karın ağrısı eşlik 

etmektedir. Kuru bir öksürük görülür. Bunların dışında, eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, 

burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de grip hastalığında görülebilir. 

Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat edilmesi 

gereken ek belirti huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku halidir. 

Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten 

sonra bile bir kaç hafta devam edebilir. 

Şikâyetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme 

başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir. 

Grip Nasıl Bulaşır? 

Temel olarak hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları 

damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır. Hasta 

kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonucu etrafa influenza (grip) virüsü içeren milyonlarca 

damlacık dağılır. Bu damlacıkların enfekte bireylerin 100 - 180 cm (1-2 metre) uzağına kadar 

yayılabildiği gösterilmiştir. 

Az da olsa, bu damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra 

ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile de bulaşabilmektedir. Tokalaşma, öpüşme, bir 

metreden fazla yaklaşarak konuşma önemli bulaş yollarıdır. Kapı kolu, masa, bardak, vb. 

yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalmaktadır. 

Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5.-

7. günlerine kadar bulaştırıcıdır. 

Gripten Nasıl Korunurum 

Hastalıktan korunmada en etkili yöntem grip aşısıdır. Etkin ve güvenli aşılar tüm 

dünyada 60 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık 

önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak 

hazırlanır. 



 

Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A’nın iki alt tipi ve influenza B’nin de bir alt tipi 

yer almaktadır. Hazırlanan aşı ile dolaşımda saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa aşı 

%50-80 korunma sağlayabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi 

influenza A için %80’in üzerinde bildirilmiştir. Yaşlılarda koruyuculuk daha düşük olmakla 

birlikte komplikasyonları ve ölümleri azalttığı bilimsel yayınlarla gösterilmiştir. 

 Grip aşısı grip mevsimi boyunca (ekim-mart ayları arasında) yaptırılabilir. 

 Gripten korunmanın en önemli yollarından biri de kişisel hijyen kurallarına dikkat 

etmek ve ellerin bol su ve sabun ile yıkanmasıdır. 

 Kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmak grip bulaşmasında etkili olduğundan, 

gerekli olmadıkça bu gibi ortamlardan uzak durulması önerilmektedir. 

 Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. 

 Ağız, burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemelidir. 

 Hastanın temas ettiği veya virüsün bulaşmış olabileceği sık kullanılan ve dokunulan 

yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Bu yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve ellerin sık sık 

yıkanması, bulaşma riskini de en aza indirecektir. 

 Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo 

yüzeyleri, mutfak tezgâhı, oyuncaklar, vb.) günlük temizlikte kullanılan deterjanlar ve 

çamaşır suyu ile temizlenmesi yeterlidir.  

 Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek 

yoktur. Ancak hastaya ait eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. 

Kimler Risk Altındadır? 

Hastalık bebeklik döneminden yaşlılığa kadar her yaş grubunu etkilemektedir. Bununla 

birlikte risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır 

seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça 

nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden 

olabilir. 

Risk grupları: 

 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler, 

 6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler 

 Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, 

 Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, 

 Kronik böbrek hastalığı olanlar 

 Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar 

 Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, 

immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)  

 Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar  

 Aşırı kilolu olanlar 

 Gebeler 

RSV (RespiratuarSinsityalVirus) nedir? 

RSV virüsü yani RespiratuarSinsisyal Virüs; Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere 

neden olurken, tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Tüm yaş gruplarında 

özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan 

virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor. Çocukların tümü 2 yaşına kadar 



 

en az bir kez RSV ile hastalanmakta ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak 

görülmektedir. Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; 

bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve 

yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları geliştirebilmektedir. Altı aydan küçük 

bebeklerde alt solunum yolu ( bronşit ve zatürre) enfeksiyonlarının % 35- 50'si RSV virüsüne 

bağlı olarak gelişir. Alt solunum yolu enfeksiyonu sonrası ölen çocukların % 10'unda kalp 

hastalığı, %5.5 'nda kronik akciğer hastalığı ve % 4.5'nda prematüre doğum öyküsü olduğu 

saptanmıştır. Astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesine neden 

olabilmektedir. Prematüre doğum, doğuştan kalp hastalığı ve bağışıklık yetmezliğinin RSV 

enfeksiyonu riskini artıran, ağır ve ölümcül seyretmesine neden olan durumlardır. 

Rsv (RespiratuarSinsisyal Virüs) belirtileri 

RSV tıpkı grip ve nezle bulgularına benzer şikayetlere neden olurken prematüre doğanlarda 

veya bebeklerde huzursuzluk, beslenmeme, sık nefes alma ya da solunum düzensizliklerine 

neden olmakla birlikte virüsün tek kaynağının insanlardır. Çevreden yada yakınlarındaki bu 

bulguları sergileyenlerden bireye çabucak bulaşır. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar 

ile doğrudan ve yakın temasla oluşurken, virüs çevre yüzeylerce saatlerce, ellerde ise yarım 

saatten fazla canlı kalabiliyor. RSV enfeksiyonunun tanısı solunum yolu sekresyonlarında 

RSV antijenine bakılarak konulur. Bu yaygın olarak kullanılan, hızlı sonuç veren ve % 90 

oranında doğru sonuç veren bir yöntemdir. RSV virüsü genellikle kış ve erken ilkbahar 

aylarında yıllık salgınlar şeklinde görülmektedir. Hastalık genellikle Kasım- Aralık aylarında 

başlamakta, Ocak ve Şubat ayında zirveye ulaşmakta, Nisan ayı sonunda da sona ermektedir. 

RSV tedavisi 

RSV enfeskiyonlar özellikle hassas yaş gurupları olan bebekler ve yaşlılar ile özellikli altta 

yatan hastalığı olanlarda ağır seyirlidir. Bu hastalarda oral alım bozulacağından hastalıkta ilk 

tedaviyi destek tedavisi oluşturur.  Sıvı kaybının yerine konması, solunumun dikkatle 

değerlendirilmesi ve oksijen desteği, üst solunum yolu aspirasyonu ve gerekirse solunum 

cihazına bağlanma uygulanması gerekebilir. RSV bronşiti sonrasında kulak iltihabı veya 

bakteriyel akciğer enfeksiyonu gelişirse antibiyotik kullanılır, bunun dışında antibiotik etkisi 

söz konusu değildir. Ağır seyirli vakalarda hastane yatışı ile takip sıkça uygulanan bir 

durumdur. Özellikle 6 aylıktan küçük bebeklere tanı durumunda hastane yatışı önerilmektedir. 

Rsv'den korunmak münkün mü? 

Anne sütünün desteklenmesi, sigara maruziyetinin engellenmesi, standart enfeksiyon kontrol 

önlemleri, risk gruplarının belirlenmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması, rutin aşılama 

programına uyulması, hastanede yeni olguların hızla saptanması ve temas izolasyonu 

RSV’den korunma esastır. Hastalığın bulaşması hasta kişinin solunum 

sekresyonlarıylakontamine olmuş yüzeylere dokunmakla veya öksürdüğü havadaki 

damlacıklar yoluyla olur. Hasta kişiyle kontağın sınırlandırılması, maske kullanımı ve el 

yıkama yayılımı azaltabilir. 



 

RSV için kullanılabilir rutin bir aşı bulunmamaktadır; ancak 29 haftadan küçük doğan yüksek 

riskli prematürelerde, doğumsal kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda 

alt solunum yolu enfeksiyonunu önlemek için pasif immünizasyon yani RSV antikoru içeren 

Palivizumab(RSV monoklonal antikor)isminde yalnızca uzman hekim önerisiyle ve rapor 

çıkartılarak kullanılan bir ilaç mevcuttur. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 4 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

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

devam eden öğrenci servisleri taşıma usulü ile öğrencilerimiz okullara eğitim için 

taşınmaktadır. Öğrenci ve velilerin servis taşımaları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar var mı? 

Öğrenci taşıma servislerinin taşımadaki milli eğitimin belirledikleri kurallar nelerdir? Bu 

kurallara uyum konusu tam olarak yerine getirilmekte mi? Servislerin öğrenci dışında yolcu 

taşımaları söz konusu oluyor mu? Öğrencilerin eğitim öğretimini aksatan servis sorunları var 

mı? Varsa nelerdir? Taşıma servislerindeki araç şartları ve istenilen plakalar nelerdir? Konu 

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

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Öğrenci 

Servisleri ve Personel Taşımacılığı yapan firmalardan alınan bilgiler doğrultusunda,   

 

1. Öğrenci ve velilerin servis taşımaları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar. 
Cevap 1-Servislerin kış sezonlarında iklim şartları nedeniyle öğrencileri güneş doğmadan önce 

almaları, erken okula bırakılmaları, öğrenci harici yolcu almaları ve bazı yerleşim yerlerindeki 

öğrencilerin taşıma merkezlerine uzak olmaları ( 49-50 Km ) 

 

2. Öğrenci taşıma servislerinin taşımadaki Milli Eğitinin belirledikleri kurallar. 

Cevap 1- Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine, Okul Servis 

Araçları Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemler yapılır. ( 

şoför için istenen:  şoföre ait serece, pisko teknik, sağlık raporu, adli sicil kaydı, okul servis 

aracı sürücü eğitim belgesi, ehliyet belgesi ve araç için istenen: araç ruhsatı, karayolları 

motorlu araçlar mali sorumluluk trafik sigortası, , koltuk ferdi kaza sigortası, araç muayene 

raporu istenmektedir. servis yönetmeliği şartlarını taşıyıp taşımadığı, şoför ve servis 

personellerinde bulunması gereken evraklar,  ihalenin teknik şartnamesi, idari şartnamesi ve 

sözleşme tasarısında belirtilen şartların yerine getirilmesi.) 

 

3.  Kurallara uymayanlar hakkındaki işlemler. 

Cevap 1- Yönetmeliğe, İhalenin Teknik Şartnamesine, İdari Şartnamesine ve Sözleşme 

Tasarısında belirtilen şartlara uymayan yüklenicilere kurallara uymadıkları maddelere göre 

işlem yapılır. Örneğin sözleşmede belirtilen oranlar kadar ceza kesilir. 

 

4. Servislerin öğrenci dışında yolcu taşımaları söz konusu oluyormu. 

Cevap 1 - Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlıkları ve Milli Eğitim Müdürlükleri 

tarafından yapılan denetimler de nadiren de olsa öğrenci harici taşıma şoförlerinin yolcu veya 

yakınlarını aldıkları tespit edilmektedir. Tespit edilen yüklenicilere sözleşme bedelinin en az 

10 binde 4 -  en fazla 10 binde elli oranı kadar ceza kesilmektedir. 

 

5. Öğrencilerin eğitim öğretimini aksatan servis sorunları varmı. 
Cevap 1- Olumsuz hava koşulları nedeniyle il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından okulların tatil 

olduğu günler haricinde her hangi bir aksama yoktur. 



 

 

 

 

 

6. Taşıma servislerindeki araç şartları ve istenen plakalar nelerdir. 

Cevap 1 - Şehir içi Belediye bölgelerinde ( S ) plaka, köy bölgelerinde ( M ) plakalı araçlar 

kullanılmaktadır. Valilikçe il kararı yoksa bu şekilde yapılmaktadır. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Milli Eğitim Temel kanununda 

tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerimizin eğitime erişimleri, Milli Eğitim 

Bakanlığı Taşıma yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. İlimiz 

merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen öğrenci taşıma uygulamasında görev yapan araç, sürücü ve rehber 

personelin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı yoluyla İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. 

Çorum Merkez ilçede Özel eğitim kapsamında 575 öğrencimize 55 araç ile temel eğitim 

kapsamında ise 751 öğrencimize 47 araç ile taşıma hizmeti verilmekte olup, Milli Eğitim Temel 

Kanununda tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerimizin eğitime erişimleri 

sağlanmaktadır. Öğrenci taşıma uygulamasında Bakanlığımızca hazırlanan tip şartname ve 

sözleşmeler kullanılmaktadır. Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir sorunla karşılaşmaması, eğitim 

faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmekte, 

denetim ve kontroller İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Servis Denetim Komisyonu ve 

taşıma merkezi okul müdürlüklerimiz bünyesinde oluşturulan Kontrol Teşkilatları marifetiyle 

yapılmaktadır. Öğrenci taşıma sözleşmesi kapsamında gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 

Ayrıca şehir içerisinde yapılan özel servis öğrenci taşıma faaliyetleri Okul Servis Araçları 

Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 8. Maddesi 6. Fıkrası kapsamında Bakanlığımızca yayınlanan (EK:3) 

Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Özel servis öğrenci taşıma faaliyetlerinde Yönetmelikte belirtilen belgelere ek olarak Çorum Belediye 

Başkanlığı tarafından verilen “S” plaka ve güzergah izin belgesi şartı aranmaktadır. 

Öğrenci taşıma faaliyetleri hususunda, 

Soru 1-Öğrenci ve velilerin servis taşımaları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar var mı? 

Cevap: Servis sürücüleri ile öğrenci velilerinin iletişim eksikliği 

-Öğrencilerin evlerinden erken alınmaları, 

-Taşımalı eğitim uygulamasında, öğrencilerin toplanma merkezlerinden değilde evlerinden 

alınması ve evlerine bırakılması talepleri, 

-Farklı araç ve sürücü ile taşınması, 

-Araç kapasitesinin üzerinde öğrenci taşınması, 

-Özel servis ücretlerine yapılan itirazlar ve şikayetler, 

-Özel eğitim ve özel servislerde rehber personelsiz taşıma yapılması vb. sorun ve şikayetler 

müdürlüğümüze iletilmektedir. 

Soru 2: Öğrenci taşıma servislerinin taşımadaki milli eğitimin belirledikleri kurallar 

nelerdir? 

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim yönetmeliği kapsamında 

yapılan öğrenci taşıma faaliyetlerinde ekte (EK:1) örneği bulunan Bakanlığımızca hazırlanan tip 

şartname ve sözleşmeler kullanılmaktadır. 

Özel servis öğrenci taşıma faaliyetleri Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin 

8. Maddesi 6. Fıkrası kapsamında Bakanlığımızca yayınlanan (EK:3) Okul Servis Araçlarının 

Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Soru 3:Bu kurallara uyum konusu tam olarak yerine getirilmekte mi? 



 

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında 

yapılan öğrenci taşıma faaliyetlerinde, Bakanlığımızca hazırlanan öğrenci taşıma tip sözleşmesine 

yüklenici kişi/firmalar tarafından genel olarak uyulmaktadır. Uymayan kişi/firmalar hakkında öğrenci 

taşıma sözleşmesinin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 maddesi 

hükümleri gereği cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. 

 

 

Soru 4: Servislerin öğrenci dışında yolcu taşımaları söz konusu oluyor mu? 

Cevap:Okul servis araçları, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Taşıtlarda aranacak şartlar 

başlıklı 4. Maddesi (ğ) fıkrası gereği “Gerçek ve tüzelkişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak 

teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, 

personel servis taşıma faaliyetlerinde de kullanılabilir.Ancak bu taşıma esnasında okul servis 

araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.” Öğrenciler ile birlikte 

taşımamak kaydıyla yolcu veya personel taşıyabilmektedirler. Taşımalı eğitim kapsamında çalışan 

servislerden öğrenci dışında yolcu taşıması yaptığı tespit edilen yüklenicilere gerekli cezai müeyyide 

sözleşme gereği uygulanmaktadır. 

Soru 5:Öğrencilerin eğitim öğretimini aksatan servis sorunları var mı? Varsa nelerdir? 

Cevap: Öğrencilerimizin eğitimlerine aksatılmadan devam etmeleri için gerekli olan tüm 

tedtbirler müdürlüğümüzce alınmakta, yüklenici, sürücü ve rehber personele Okul Servis Araçları 

Yönetmeliği kapsamında gerekli eğitimler ilgili kurumların katılımı ile verilmektedir. Öğrenci taşıma 

uygulamasından doğan sorunlar ve Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda, öğrencilerimizin 

öncelikle yatılı bölge ortaokulları ve orta öğretim pansiyonlarına yerleştirilmesine öncelik verilmekte, 

temel eğitim birinci kademe (1-4 sınıf) öğrencilerimiz için köy okullarımızın açılması için çalışma 

yürütülmektedir. 

Bununla birlikte, hava ve yol şartları, yerelde gerekli şartları haiz yeteri sayıda okul servis 

aracı ve sürücü temininde güçlük çekilmesi, sürücünün rahatsızlanması ve araç arızası vb. nedenler 

sebebiyle aksaklıklar yaşanmaktadır. 

Soru 6:Taşıma servislerindeki araç şartları ve istenilen plakalar nelerdir? 

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında 

yapılan öğrenci taşıma faaliyetlerinde kullanılacak okul servis araçlarında, okul servis araçları 

yönetmeliği (EK:2) taşıtlarda aranacak şartlar başlıklı 4. Maddesi belirtilen şartlara haiz olmaları 

kaydıyla herhangi bir plaka sınırlaması bulunmamaktadır. 

Ayrıca şehir içerisinde yapılan özel servis öğrenci taşıma faaliyetleri okul servis araçları 

yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 8. Maddesi 6. Fıkrası kapsamında Bakanlığımızca yayınlanan (EK:3) 

okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Özel 

servis öğrenci taşıma faaliyetlerinde yönetmelikte belirtilen belgelere ek olarak Çorum Belediye 

Başkanlığı tarafından verilen “S” plaka ve güzergah izin belgesi şartı aranmaktadır. 

 

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 

 



 

-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 1 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Ortadoğu’da yaşanan savaşlar sebebiyle Çorum ilimizi, 

İlçelerimizi, köylerimizi huzurlu kent ve yaşanacak sorunsuz yerler olarak görerek ikamet 

eden mülteciler vardır. Suriye’li ve Irak’lı mültecilerin yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarının 

nasıl karşılandığı ve sayıları ne kadardır? Mültecilerden oturum alan var mı? Varsa sayıları 

bellimi? Oturum alma şartları nelerdir? Mültecilerin çalışanları var mı? Varsa nasıl 

çalışmaktadırlar? Mültecilerle ilgili kapsamlı olarak tüm yaşam şartları hakkındaki bilgilerin 

verilmesi ve bilgilendirilmesi ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  Göç İdaresi 

İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

Göç İdaresi Başkanlığı İçişleri Bakanlığı bünyesinde 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunun uygulanması için 04.04.2013 tarih ve 5468 Sayılı Yabancılar 

ve Uluslararası Kanunun uygulanması için taşrada İl Göç idaresi Müdürlükleri kurulmuştur. 

Çorum ilinde yabancıların iş ve işlemleri ilgili kanun kapsamında Müdürlüğümüzce yerine 

getirilmektedir.  

 

Bu kapsamda açıklanması istenilen hususların detaylı bir şekilde incelemesine 

geçildiğinde ise  ; 

 

            1- Yabancıların dil sorunları olmak ile birlikte bu sorunları Müdürlüğümüzde bulunan 

tercümanlar aracılığı giderilmektedir. Müdürlüğümüzce başvuru ve statü sahiplerine herhangi 

bir ayni veya nakdi yardım verilmemektedir. Yabancıların Türk toplumu ile uyum sağlanması 

amacıyla uyum faaliyetleri il Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Yönetim ve Destek 

Hizmetleri Çalışma grubu Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilmektedir.  

 

 İlimizde yaşayan uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ki yabancılardan 

1 yıllık kimlik belgesi düzenlenen Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri,  yeni başvuru 

sahibi olanlar,  65 yaş üstü ile 18 yaş altı çocuklar ve özel ihtiyaç sahibi yabancıların Genel 

Sağlık Sigortası veri girişleri müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemenin akabinde girişleri 

yapılmaktadır. 

 

Başvuruların ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması esastır. Ancak maddi ve 

manevi olarak yardıma muhtaç olan Başvurucular yardım kuruluşları, ilgili derneklerden ve 

Kızılay gibi kurumlardan yardım talebinde bulunmaktadırlar. Bunların yanında ise 

uluslararası kuruluşların ülkemizde bulunan ofisleri aracılığı ile ayni ve nakdi yardım 

alabilmekte ve hukuki yardım almaktadırlar. Bu kapsamında müdürlüğümüzce ilgili 

kurumlara tespit edilen durum hakkında yönlendirme yapılmaktadır.  

 



 

          2-Uluslararası Koruma sahibiyken dosyasını kapatarak gerekli şartları taşıyan 

yabancılar oturum izni almak için ikamet izni talebine bulunma hakları mevcuttur ancak genel 

olarak ikamet iş ve işlemelerinde belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde bu durum 

Müdürlüğümüz bünyesinde ki Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı altında 

bulunan ikamet izni birimince değerlendirilmektedir.   

 

              3-Yabancılar ülkemizde çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgesi alarak 

çalışabilirler bu kapsamda ilgili çalışma izni Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğünün yetki 

alanına girmektedir. Bu durumun yanında genel olarak yabancılar kaçak olarak 

çalışmaktadırlar. Bu kaçak çalışma durumunun tespiti halinde (Jandarma, Polis, Gümrük, Sgk 

denetmenleri, Sgk müfettişleri) yabancılar hakkında Müdürlüğümüzce kaçak çalışmadan 

dolayı idari işlem tesis edilmektedir. Bu kapsamda çalışma izni ayrıca ikamet izni yerine 

geçmektedir:  

  

                 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 5 nolu kararı ile Şehit yakınları, Gaziler ve 

İnsan Hakları Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizin tamamında aile 

mahkemeleri var mı? Aile mahkemeleri olmayan ilçelerimiz hangileridir? Aile 

mahkemelerinin görevleri nelerdir? Kurulabilme şartları için hangi şartların oluşması 

gerekmektedir? Hangi davalara bakar? Uzman görüşü alınıyor mu? Hangi uzmanlardan 

yararlanıyor? Aile mahkemesi olmayan yerlerde bu davalara hangi mahkemeler bakmaktadır? 

Aile mahkemelerindeki esas olan davalar hangileridir? Konunun araştırılarak meclisimizin ve 

kamuoyunun bilgilendirilmesi 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, 

Aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan ihtisas 

mahkemelerine Aile Mahkemesi denir. Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu Yüz Binin 

üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. 

Çorum İlinde, Merkez İlçede, Sungurlu, Osmancık, Alaca, Kargı, İskilip ve Bayat İlçelerinde 

adliye bulunmaktadır. İl Merkezinde ihtisas mahkemeleri yer alır. Bunların içerisinde Aile 

Mahkemeleri de vardır. Çorum İl Merkezinde 3 adet Aile Mahkemesi bulunmaktadır. 

İlçelerde ihtisas mahkemeleri bulunmayıp Aile Mahkemelerinin görevini genel yetkili hukuk 

mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemeleri icra etmektedir.  

Aile Mahkemelerinin kuruluşları, çalışmaları ve burada görülen davaların genel 

anlamda düzeni 4787 sayılı AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 

YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN uyarınca gerçekleştirilir.  

Aile Mahkemeleri, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü 

Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî 

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan 

dava ve işleri görür.  

Aile mahkemeleri, Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, 

mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin 

araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde 

duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, 

Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak, üzere tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz 

yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından Adalet 

Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan 

yararlanır. Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin 

bunlar tarafından yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir 

uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 

veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır. Bu uzmanlar, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir. 



 

 

 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/01/2023 tarih ve 20 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen,  İlimize, İlçelerimize bağlı köy yollarımızın % 60’ın üzerinde bozuk 

durumdadır. İl özel idaremiz tarafından performans ve köydes bütçelerimizin tamamını köy 

yollarımızın asfaltı için program yapsak büyük ilçe bazında yılda ancak 15 km sadece birinci 

kat asfalt yapabiliriz. Bazı komşu illerde soğuk asfalt az bozuk olan yolları bozmadan üzerine 

birçok yerde sıcak asfalt uygulaması yapılmaktadır. Köy yollarımızın tamamı bozulmadan il 

özel idaremizin 2017 yılında kurmuş olduğu Bitümlü sıcak karışım asfaltı ile il özel idaremiz 

tarafından malzeme temin edilerek köy yollarımız bu şekilde kurtarılabilir mi? Köy 

yollarımızın sıcak bitümlü asfalt için maliyetinin çıkartılarak hem İl özel idaremizin 240 ton 

kapasiteli asfalt plent tesisi uzun süreli çalıştırılmış olup hem de yollarımızı sürekli yama 

yapmadan kurtarmış oluruz. Yama yapılan yollarımızın bir haftalık ömrü var. İl özel 

idaremizin yapmış olduğu yol için büyük bir yatırımdır. Ayrıca sıcak asfalt yapımı için 

Şantiye hazır ekipman var, işçilerimiz var bunu yapmak için maliyet çalışması yapılarak az da 

olsa bir yerden başlamak gerekmektedir. Plan ve bütçe olarak köy yollarımızın öncelikte grup 

yollarından başlanarak bu uygulamaya geçebilmemiz için sıcak asfaltın soğuk asfalt üzerine 

uygulanarak maliyet çalışmasının, yapılacak bu uygulamanın ne kadar sure dayanıklı olduğu 

ile ilgili çalışmanın yapılarak, konunun araştırılarak meclisimizin ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, İl Özel 

İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

Yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü olarak toplam yol hizmet ağımız; 50 km bitümlü 

sıcak asfalt karışım (BSK), 3.076 km sathi kaplama, 1.504 km stabilize köy yolu, 166 km 

tesviye köy yolu ve 141 km kilit parke taşı olmak üzere toplam da 4.937 km’ dir. 

 Bitümlü sıcak karışımlar, kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral 

fillerin belirli gradasyon limitleri arasında iş yeri karışım formülü esaslarına uygun olarak 

bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak elde edilirler. Plentte üretilen bitümlü sıcak 

karışımın, temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya 

birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak projesindeki plan, profil ve en kesitlere uygun 

biçimde serilip sıkıştırılması ile asfalt betonu kaplama teşkil edilir. 

 Bitümlü sıcak karışımın performansı, üst yapı tabakalarının serileceği yüzeyin 

durumuyla direkt ilişkilidir. Tamamının asfalt tabakalarından oluştuğu üst yapı tipinde, eğer 

taban zeminin durumu zayıf ise, yolun nihai ömrü önemli derecede düşebilir. Yeni 

bağlayıcısız granüler temel tabakasının üzerine serilecek olan sıcak karışım asfalt tabakaları 

için, temel malzemesi stabil ve yüzeyi kuru olmalıdır. Yüzey finişer veya karışımı taşıyan 

kamyonlarca bozulmuş olmamalıdır. Mevcut asfalt kaplamanın üstüne serilecek olan 

karışımlar için ise, yüzey iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Çukurlar doldurulmalı, çatlaklar 

dolgu malzemesi ile yalıtılmalı ve yüzey temizlenmelidir. Ayrıca, mevcut üst yapı yüzeyi ile 

yeni serilecek asfalt arasındaki bağlantıyı sağlamak için yapıştırma tabakası kullanılmalıdır. 

 Asfalt kaplama direkt olarak üst yapı tabanı üzerine serilecekse, bu taban malzemesi, 

su içeriği, yoğunluk, yapısal dayanım açısından uygun şartlara sahip olmalı ve kaplamanın 

uygulanabilmesi için belli bir yüzey düzgünlüğünü de sağlaması gereklidir. Bir üst tabakanın 



 

serimi için üst yapı tabanının hazır olduğu saptandıktan sonra ve serim başlamadan önce, 

oluşturulan üst yapı tabanının inşaat trafiğinin ağırlığını taşıyabilecek güçte olup olmadığı 

ayrıca kontrol edilmelidir. Asfalt serimi başlamadan önce, mutlaka sağlam bir üst yapı tabanı 

teşkil edilmelidir. Serim işlemi sırasında tabanda bozulmalar oluşursa, taban düzeltilinceye 

kadar asfalt serimi durdurulmalıdır. 

 Çevre illerde yapılan soğuk asfalt yolların üzerine bitümlü sıcak karışım (BSK) yol 

yapılması; ilimizdeki köy yollarında temel tabakasının taşıma kapasiteleri ve mevcut 

durumları tam olarak bilinmediğinden ve yüzey düzgünlüğü oluşturulması zorlayıcı 

olacağından sathi kaplama üzerine bitümlü sıcak karışım yapılması verimli olmayacaktır.  

 Bitümlü sıcak karışımlarda temel tabakasının taşıma kapasitenin yüksek olması önemli 

olmakla birlikte en az 20 cm plentmiks temel ve en az 8 cm binder tabakası yapılması tavsiye 

edilmektedir. 1 km yolda 7 m genişlik ve 8 cm yükseklikte binder kaplama yapılması bedeli 

KDV hariç 1.100.000,00 TL, 1 km yolda 8 m genişlik ve 20 cm yükseklikte plentmiks temel 

yapılması bedeli ise KDV hariç 900.000,00 TL’ dir. Toplam bitümlü sıcak karışım bedeli 

(BSK) KDV hariç 2.000.000,00 TL’ dir. 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.09.2021 tarih ve 14676 sayılı yazısında; 

Özellikle son dönemlerde yaşadığımız sel ve orman yangını afetleri, kırsal alanda 

bulunan ve buradan il ve ilçe merkezlerine bağlanan yolların vasıflarında yeniden bir 

değerlendirme yapma zorunluluğunu ortaya koymuştur.  

 1. Dolgu, alt temel, temel ve üst yapı yol katmanlarının, trafik yüküne ve doğanın 

bozucu etkilerine karşı en mukavemetli şekilde inşa edilmesi,  

2. Görece dayanıksız olması, çabuk bozulabilmesi, kaplamada meydana gelen 

hasarların giderilmesinin ve bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle özellikle afet 

olasılığının yüksek olduğu yerlerde sathi kaplama yol yapılmaması,  

3. Mevsimsel değişikliklerin fazla ve bundan dolayı afetselliğin yüksek olduğu 

ülkemizde, taşıma gücü, yapısal ömür maliyetlerindeki avantaj, bakım-onarım giderlerindeki 

faydası ile sel ve yangınlar başta olmak üzere dışsal etkilere mukavemet özellikleri göz 

önünde bulundurulduğunda beton yol veya bitümlü sıcak karışım (BSK) vasfında yol olacak 

şekilde planlamalar yapılması, 

4.  Dolgu ve temel yapıları tamamlanan yolların üst yapısının beton ya da bitümlü 

sıcak karışım (BSK) yapılmasına kadar stabilize yol standartlarında tutulması, 

5. Bütçe ve yatırım planlamalarının beton yol veya bitümlü sıcak karışım (BSK) 

maliyetlerine göre yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

 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  



 

 

 

 


