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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 38 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde, köylerimizde bazı merkez ve ilçe 

köylerimizin yerleşim yeri imar yönünden sınırları birbirine çok yakın hatta karışacak 

durumda, kaç kısa mesafeli köylerimiz vardır? Bu nedenle bazı köylerimizin köy statüsünden 

çıkıp hangi ilçe merkezine yakınsa, mahalle olmak için müracaatta bulunan köylerimiz 

vardır? Bu Köylerimizin köy statüsünden çıkıp mahalle olabilmesi için şartlar nelerdir? İşleyiş 

nasıl yürümektedir? Köyün mahalle olabilmesi için kanuni yasal mevzuat ve şartlar nelerdir? 

Bu tür yerlerde imar çalışmaları yeniden nasıl ve ne şekilde çalışma yapılmaktadır? Konu ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, İl Özel 

İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

1: İlimizde Köy yerleşim alanlarının bir birine çok yakın hatta karışacak yakınlıkta kaç 

adet köyümüzün olduğu, 

2: Birbirine yakın bu tür köylerimizde imar çalışmaları yeniden nasıl ve ne şekilde 

yapıldığı, 

 

Konularının araştırılarak meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi istenilmiştir. 

 

Bu kapsamda yapılan incelemede; 

1: İlimizde birbirine 500m den daha yakın komşusu olan 88 adet köyümüz 

bulunmaktadır. 

2: Bu köylerimizde İdaremize yapılan imar planı başvurusundan sonra köy yerleşme 

alanı yapılması amacı ile köy yerleşme tespit komisyonunca  uygun yer tespiti ve ihtiyaç 

sahibi araştırması yapıldıktan sonra tespit edilen alanın halihazır harita, İmara esas Jeolojik-

Jeoteknik Zemin Etüt raporu ve İmar planları hazırlatılarak planlama çalışmaları 

yapılmaktadır. 

 

 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   
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/03/2023 tarih ve 53 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz Merkez ilçe, İsmailköy köyü, 115 ada, 2 parsel nolu 

taşınmazın Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınırı içinde kalan kısmı üzerinde Konut Alanı 

yapımına ilişkin 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 ve İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan 

plan teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, İsmail Köyü 115 ada 

2 nolu parselin Köy Yerleşik Alanı Sınırı içinde bulunan kısmında çarpık yapılaşmayı 

önlemek, köyde yaşayan veya yaz aylarında köye gelen vatandaşların konut ihtiyacının 

karşılanması amacıyla "Konut Alanı" olarak planlandığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 115 ada 2 nolu parsellere, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, , Botaş, 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 08.02.2023 

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) :0,40, KAKS 

( Kat Alanı Kat Sayısı): 0,80 olarak belirlenmiş olup, en az parsel büyüklüğü 420 m2 olarak 

planlanmıştır. 

Planlamaya konu parselin 381,00 m²’lik kısmı Park Alanı olarak önerilmiştir. Kalan 

alanlara konut ve ulaşım aksını sağlamak amacıyla yol olarak tasarlanmıştır. Alanda ortalama 

450 metrekareden yaklaşık 13 adet parsel oluşturulması düşünüldüğünde ve hane sayısı 2,93 

kişi olduğu (İsmail köyü 2021 yılı nüfusu 89 kişi) varsayılırsa planlama alanında toplamda 38 

kişilik nüfus ilavesi olacaktır. İlave 38 kişilik nüfus için yaklaşık 380 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 takdirlerine arz ederiz. 
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                                 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   
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-RAPOR- 

(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 28 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve Alt Yapı 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde Köylerimizde muhtarlıklarımız tarafından tehlike 

arz eden köy içi köprü ve köy içi istinat duvarları için müracaatlar var mı? Son beş yıl içerisinde köprü 

ve istinat duvarlarının yapılamayıp bunlardan dolayı kazalara sebebiyet veren köylerimiz var mı? 

Şayet varsa yapılamayışının sebepleri nelerdir? Çorum Merkez Köylerden başlamak üzere İl özel 

idaremiz tarafından Köylere yapılan Köy içi köprü ve istinat duvarı olarak yapılan köylerimiz 

hangileri ve sayıları bellimi? Köprü ve istinat duvarı yapımı için gerekli şartlar nelerdir? Bunların 

yapımı tespiti kontrolleri nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır? Konu ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım 

Altyapı  Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 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. 

22.01.2023 tarihli Çorum Yayla Haber Gazetesi haberine konu olan; Büğrüoğlu köyü yolunun 

köy içerisinden geçen kısımlarında, imara göre 9 m olması gereken yol genişliğinin 3 m olduğu ve bu 

durumun köyde mağduriyet yarattığı, köy mezarlığında yer kalmadığı için mezarlığın genişletilmesi, 

mezarlık yoluna kilit taşı döşenmesi ve mezarlık çevresine istinat duvarı yapılması gerektiği, Çorum-

Ankara yolu üzerinde Büğrüoğlu köyü isim levhası olmadığıyla ilgili habere konu olan bu sorunlarla 

ilgili gerekli çalışmaların yapılması talep edilmektedir. 

 Büğrüoğlu köyü içinde gerekli yol genişletme çalışmaları yapılabilmesi için yola sınırı olan 

parsel sahipleri tarafından Lisanslı Harita Kadastro Bürosuna (LİHKAB) parsel sınırlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Köy mezarlığında heyelan tehlikesi bulunmamaktadır. Köy mezarlığının 

genişletilebilmesi için köy muhtarlığı tarafından orman izni alınması gerekmektedir. Mezarlık yoluna 

kilit parke taşı yapılması ise yatırım programlarına alınması durumunda değerlendirilecektir. Seyfe 

köyü içerisinde Büğrüoğlu köy isim levhası bulunmaktadır. 

 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              
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 -RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 35 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, tarımda, 

sanayide, üretimde, el emeğinde, mutfağımızda beğenilen bir takım coğrafi işareti alınmış 

ürünlerimiz vardır. Coğrafi işareti alınan ürünlerimiz ilçe bazında ayrı ayrı araştırılarak bu 

coğrafi işareti alınan ürünlerimiz nelerdir? Coğrafi işareti alınan ürünlerin bölge içerisinde bir 

haritası var mı? Coğrafi işareti için başvuru yapılıp alınamayan üretimlerimiz var mı? Varsa 

sebepleri nelerdir? Coğrafi işareti için başvuru şartları nelerdir? Ne kadar sürede alınır? Son 

beş yıl içerisinde ilimizde, ilçelerimize ait coğrafi işareti alınanların isimleri ve sayıları ne 

kadardır? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 

Günümüzde toplumların sosyo-ekonomik gelişme düzeylerine bağlı olarak, 

tüketicilerin kararlarında fiyattan daha çok ürünlerin kültürel boyutunun ön plana çıktığı 

yöresel ürünler piyasasının önemi artmaktadır. Buna paralel olarak seyahat tercihlerinde de 

birtakım değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Değişen turizm talebine cevap 

verebilmek için alternatif turizm türlerine ve yöresel ürünlere doğru bir eğilim söz konusudur. 

Bu kapsamda, yöresel ürünler ve değerler bölgeye turist çekebilmek için önemli bir potansiyel 

taşımaktadır. Coğrafi işaretleme kavramı da yöresel ürün ve değerlerin birer turistik imaja 

dönüşmesi konusunda oldukça önemlidir. Coğrafi işarete sahip yöresel ürün ve değerlerin 

turistik değere dönüşmesi ile birlikte yöre ekonomisine sağlayacağı katkı konunun önemini 

daha da arttırmaktadır. 

Coğrafi işaret nitelik, ün vediğer özellikler bakımından yöre, alan, bölge veya ülke ile 

özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, 

karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan 

arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile 

kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli 

bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.  

Coğrafi işaretler, menşe adı, mahreç ya da geleneksel ürün adı olarak tescil edilir. 

Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri başlıkları üzerinden coğrafi işaret başvurusu 

yapılabilmektedir. 

Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri 

unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün 

üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı olarak tescil edilen coğrafi işaretlerin 

kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. 
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Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile 

özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi 

alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” 

denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün 

mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre 

dışında da gerçekleştirilebilir. 

Menşe ya da mahreç kapsamına girmeyen, 30 yıl aynı ürün ismi ile anılan, geleneksel 

üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanan ve geleneksel 

hammadde veya malzemeden üretilmiş ürünler ise “geleneksel ürün adı” ile tescil edilir. 

Yöresel ürünlerin coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmesi için üretici grupları, 

ürünleilgili kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını koruyan dernekler, 

vakıflar, kooperatifler, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ürünün tek bir üreticisi 

olması halinde bunu kanıtlamak şartıyla tek üreticiler Türk Patent ve Marka Kurumuna 

başvurabilmektedir. 

Çorum'da 6'sı mahreç işareti, 2’si menşe adı türünde coğrafi işaret tescilli 8 ürün 

bulunmaktadır. Çorum leblebisi, 2002 yılında Çorum Ticaret Borsası tarafından mahreç 

işareti alınarak tescillenmiştir. İskilip Dolması ve İskilip Turşusunun 2010 yılında, İskilip 

Ramazan Keşkeğinin ise 2021 yılında İskilip Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescili 

alınmıştır. Oğuzlar Cevizi, 2018 yılında Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği 

başvurusunda menşe adı türünde coğrafi işaret tescili almış olup, ürünün AB tescil sürecine 

yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Kargı Tulum Peyniri, Kargı Belediyesi tarafından 2021 

yılında menşe adı türünde coğrafi işaret tescili almıştır. Çorum Kuru Mantısının 2019 yılında 

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği tarafından, Alaca Mor Soğanı/ Alaca Morunun ise 

2022 yılında Alaca Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescili alınmıştır. 

Tescil alan ürünlerimizin yanı sıra, Bayat Belediyesi tarafından Ahlat Meyvesi Tozu 

(Kavut), Baharatlı Bayat Dolması, Bayat Okkalığı ve Pancar Yaprağı Kavurması  için, 

Dodurga Belediyesi tarafından Dodurga Belediyesi Kapari Bitkisi için, Dodurga Halk Eğitim 

Merkezi tarafından Dodurga Tak Tak Helvası için, Kargı Belediyesi tarafından Kargı Sırık 

Kebabı ve Kirli Sac için, Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kışlacık 

Pırasası için, Laçin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Laçin Kızılca Armudu için, Sınırlı 

Sorumlu Mecitözü Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi tarafından Mecitözü Ballı 

Akik için, Osmancık Belediyesi tarafından Osmancık Kapari ve Osmancık Pirinci için, 

Sungurlu Belediyesi tarafından Sungurlu Beyazı için, İskilip Belediyesi tarafından İskilip Gül 

Baklavası, İskilip Sirke Salatası, İskilip Tokmaklı Kağnı ve İskilip Çileği olmak üzere 18 

ürününtescil başvuruları gerçekleştirilmiş olup Türk Patent ve Marka Kurumunda 

değerlendirme sürecindedir. 
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Ayrıca Çorum Belediyesi tarafından Çorum Şekerlemesi, Çorum Tandır Kebabı, 

Çorum Has Baklavası, Çorum Su Böreği, Çorum Simidi ve Çorum Semaveri için, İskilip 

Belediyesi tarafından İskilip Yırtma Aşı için, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ise 

Dodurga Kapari Turşusu ve Soğan Gallesi için coğrafi işaret ve tescil başvuru dosyası hazırlık 

çalışmaları devam etmektedir.  

 Bölgesel olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesinde 

Amasya’dan 18 ürün, Çorum’dan 8 ürün, Samsun’dan 15 ürün ve Tokat’tan 16 ürün olmak 

üzere toplam 57 adet coğrafi işaret tescili almış ürün bulunmaktadır. Amasya’dan 21, 

Çorum’dan 18, Samsun’dan 4 ve Tokat’tan 10 ürünün isetescil başvurusu gerçekleştirilmiş 

olup Türk Patent ve Marka Kurumunun değerlendirme süreci devam etmektedir. 

İlimizin  coğrafi  işaretli  ürün  sayısının  artırılması  ve  bölgeye  has  bir  ticari  unsur  

olarak değerlendirilmesi  amacıyla  14.09.2022 tarihindeValiliğimiz  himayesinde  İl 

Müdürlüğümüz koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla "Coğrafi 

İşaret ve Tescil" çalışmalarına başlanılması ve bu kapsamda kurumlardan merkez ve diğer 

ilçelerimize özgü en az bir yöresel ürünün belirlenerek  Türk  Patent  ve  Marka  Kurumuna  

coğrafi  işaret  tescili  için  başvuru  yapılması kararlaştırılmıştır. 23 Eylül 2022 tarihinde 

Ticaret ve Sanayi Odasında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine ‘’Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansının Coğrafi İşaret Çalışmaları’’ hakkında bilgilendirme sunumları yapılmış 

ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği yetkililerince "Coğrafi İşaret Başvuru Dosyası 

Hazırlama Eğitimi" verilmiştir. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sn. Sümeyra 

BEKTAŞ tarafından İl İdare Kurulunda “Yerelde Kalkınmanın Anahtarı: Coğrafi İşaret” 

konulu sunum yapılmıştır.  

Coğrafi işaret tescili alınması için belirlenen bir süre bulunmamaktadır. Başvuru 

evraklarının değerlendirilmesi süreci Türk Patent ve Marka Kurumuna bağlı olarak 

değişmektedir.Coğrafi işaret başvuru ve tescil çalışmalarının kurumlar arası koordinasyonu İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce sağlanmakta olup başvuru ve tescil durumları Türk Patent 

ve Marka Kurumunun https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani linkinden takip edilebilmektedir. 

 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     

 

https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 30 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde Voleybol sporu yapılıyor 

mu? Voleybol sporu okullar arası turnuva düzenleniyor mu? Turnuva hangi sınıflar arası 

yapılmaktadır? Voleybol turnuvaları yapılırken şampiyonluk ve kupa maçları yapılıyor mu? 

Kazanan takım ödüllendiriliyor mu? Son iki yıl içerisinde voleybol düzenlemesi yapıldı mı? 

Voleybolu kız ve erkek öğrencilere daha çok sevdirebilmek için neler yapılabilir? Öğrencileri 

voleybolu sevdirmek için nasıl teşvik yapılabilir? 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,  

İl Müdürlüğümüz bünyesinde voleybol branşında her yıl düzenli olarak sezon içerisind

e Midiler, Minikler,  Küçükler,  Yıldızlar,  Gençler  kategorilerinde  (Kız-

Erkek)  olarak  Kulüpler arası İl Birinciliği Müsabakaları, Okul Sporlarında ise Küçükler, 

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (Kız-Erkek) olmak üzere il faaliyetleri yapılmakta olup, 

ayrıca kurumlar arası (Kız-Erkek) Voleybol Turnuvaları da her yıl düzenli olarak ilimizde 

yapılmaktadır. Yapılan bu faaliyetler neticesinde, 

İl Müdürlüğümüzce dereceye giren takımları kupa, sporculara ise madalya 

verilmektedir. 

Voleybol  sporunun  geliştirilip  yaygınlaştırılması  amacıyla  faaliyetlere katılan 

kulüplerimize İl Müdürlüğümüz imkanları dahilinde spor malzemesi yardımları 

yapılmaktadır. 

İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

         Erdoğan KÖROĞLU                Kemal ÖZÖNAL                        Osman GÜNAY   

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Engin DEMİR                          Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  
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RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 34 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,  Çorum Mecitözü Amasya karayolu kenarında Beke kaplıcalarının tarihçesi 

nedir? Kaplıcanın suyunun iyi geldiği hastalıklar hangileridir? Suyun sıcaklığı ne kadardır? 

Suyun mineral vb. oranları nedir? Mevcut tesisin durumu nedir? Yapılacak olan tesisin 

şehrimize olan lokasyon (konum, mevki, güzergah, araç, toplu taşıma v.s) durumu nasıldır? 

Beke kaplıcası ile ilgili bu güne kadar nasıl bir çalışma yapılmıştır? İl özel idaremizin 

katkıları oldu mu? Beke kaplıcalarının turizm açısından ziyaretçi sayısı bellimi? Konu ile 

ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

İlimiz Mecitözü ilçesi Figani köyü ile Amasya ili Beke köyü sınırları içerisinde yer 

alan sahada, İdaremiz adına 02.08.2011-02.08.2041 yılları arasında geçerli 30 yıllık 004 no’lu 

jeotermal işletme ruhsatı mevcuttur. İşletme ruhsat alanı 4656,22 ha.’dır.  

İdaremize ait 004 numaralı jeotermal işletme ruhsatlı sahada sahasında 4 adet kuyu 

mevcut olup, F1, F2, F3 ve F4 olarak adlandırılmaktadır. F4 isimli kuyu gradyan kuyu olup 

sıcaklık ölçümü için açılmıştır. F1 kuyu 35 lt/sn, F2 kuyu 20 lt/sn ve F3 kuyu ise 40 lt/sn 

debiye sahiptir. 

F1 kuyusu Beke köyü içme amaçlı su almaktadır. Sahadaki Roma dönemine ait 

hamam faal değildir. Kuyulara ait sular yalıtımlı borularla Çorum-Amasya Karayolu 

üzerindeki İdaremize ait taşınmaza getirilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir 

kurulu bina/tesis bulunmamaktadır.  

004 no.’lu jeotermal işletme ruhsat sahası içerisinde F1, F2 ve F3 jeotermal kuyuları 

yer almaktadır. Kuyuların su sıcaklıkları sırası ile 34,6 
o
C, 36,4 

o
C ve 37,0 

o
C’dir.  

Jeotermal kuyularda proje çalışmalarında örneklenen sulara ait kimyasal analiz 

sonuçları Ek-1’de yer almaktadır.  

 

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                          İsmail KEŞLİKTEPE                      Ekrem YILDIRIM         

       Komisyon Başkanı                     Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Selim DÖLCÜ           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 32 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen,   İlimiz, İlçelerimiz, Köylerimizin en büyük gelir kaynağımız 

tarımdır? Tarım ilimiz için büyük önem arz etmektedir? İlimizin Tarım potansiyeli olarak en 

çok sulu tarıma dayalıdır? 2023 yılında hava şartları ve kış mevsimini kurak geçirmekteyiz? 

Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbir ve önlem alması açısından İlimiz 

ve ilçelerimiz genelinde tarımsal sulama amaçlı baraj sayılarımız kaç tanedir? Bu tarımsal 

sulama amaçlı barajlarımızın 2023 yılı için sulama yaptırılacak mı? Barajların su kapasiteleri 

ölçülüyor mu? Yeterli su miktarı var mı? Kuraklık nedeniyle en çok hangi ürünler 

etkilenecektir? Tarım müdürlüğü ve DSİ nin bu konuda ortak bir çalışması var mı? 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, İlimiz genelinde sulama 

amaçlı DSİ’ce işletme olan 32 adet depolama tesisi mevcut ve sulama alanı 25.682 ha’dır. Bu 

tesislerden Çorum – Merkez Şeyhmustafa, Sungurlu – Ortakışla ve Mecitözü – Geykoca 

göletlerinde su kaynağı hazır olmadığından sulama yapılmamaktadır. Halihazırda 25.145 ha. 

alanda 2023 yılında sulama yapılması planlanmaktadır. Su kaynağı olan barajlarda düzenli 

olarak ölçümler yapılmaktadır. Göletlerin bazılarında su sıkıntısı bulunmakla beraber sulama 

planlaması mart ayı sonunda yapılacaktır. Planlamada ekilecek ürünler belirlenip, ihtiyaç 

duyulan su miktarı ona göre tespit edilecektir. Yeterli su bulunmadığı durumda tesislerin 

işletme sorumluluğunu devralan kurumlarca (başta sulama birliği olmak üzere 

kooperatif, köylere hizmet götürme birlikleri, belediyeler, muhtarlıklar..)kısıntılı sulama planı

yapılarak 

uygulamaya  konulacaktır. En  çok  etkilenecek  bitkiler  henüz  belirlenmiş  değildir. Ancak 

etkilenmesi muhtemel ürünler su ihtiyacı en fazla olan ürünlerdir. Bu konuda gerek 

tarım müdürlükleri gerekse DSİ 

tarafından  çiftçiler,  suyu  daha  az  tüketen  kurak  şartlara  dayanımı  yüksek  bitkilerin  eki

mine  teşvik edilmesi yönünde kararlar alınmıştır.  2023-

2027  yıllarına  ait  Tarımsal  Kuraklıkla Mücadele  Eylem  Planı  hazırlık  çalışmaları  devam 

etmekte olup planda kısa ve uzun vadede kuraklık öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar 

belirlenip uygulamaya geçilecektir. 

İl  Kriz  Merkezi  her  yıl  toplanarak  mevcut  su  rezervleri  ve  yıllık  yağış 

durumlarını  değerlendirmekte  ve  Bakanlığa  rapor  edilmektedir.  Ayrıca  il/ilçe  müdürlüğü 

 teknik 

personellerince  tarımsal  ürünlerin  fenolojik  gözlemleri  yapılarak,  aylık  periyotlar  halinde

  Bakanlığa 

iletilmektedir.  Kuraklıkla  ilgili  Çorum  ili  genelinde  kuraklık  konulu  toplantılar  yapılmak

ta,  kararlar 

alınmakta  ve  bu  kararlar  doğrultusunda  DSİ  ve  Tarım  ve  Orman  Müdürlükleri  gerekli  

çalışmaları yürütmektedir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
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TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

                  Abdullah UYSAL                              Dursun KAYA                            Arif ÇAMİÇİ  

Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

Suat ATALAY                                    Nazım ÇETİN  

Üye                                                        Üye 
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 29 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde, köylerimizde, halkımızın yoğun olduğu 

ve özellikle okul etraflarında zararlı alışkanlıklar ve bunlarla mücadele yolları ile ilgili yapılan 

çalışmalar neler? Okullarda öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik ne tür 

önlemler alınmakta ve nasıl çalışmalar yapılmaktadır? Bağımlılığı olan kişilere nasıl bir 

tedavi uygulanıyor? Tedavilerin başarı oranı nedir? AMATEM’in yaptığı çalışmalar nelerdir? 

Bu tür alışkanlıkların tespiti önleyici ilk tedbirler nelerdir? Bu tür tedavisi yapılan kişi ve 

kişilerin sayısal ve yüzde olarak oranları bellimi? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl  

Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

 İlimiz, ilçelerimiz, köylerimizde ve halkımızın yoğun olduğu bölgelerde özellikle okul 

çevrelerinde zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak; 

 İl merkezinde;Sayın Valimiz başkanlığında, Sekretaryası İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından yapılan ve ilimizde bulunan konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 

örgütlerinden oluşan “Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” çalışmaları ile madde 

bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda çalışmalar yapılmaktadır.  

 Sayın Valimiz başkanlığında 3 ayda bir defa olmak üzere yılda 4 toplantı 

düzenlenmektedir. Bu toplantılarda ilimizde bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele 

konusunda değerlendirmeler yapılarak risk teşkil eden durumlar ile ilgili kararlar alınmakta ve 

uygulamaya konulmaktadır.  Yapılan toplantılarda madde, alkol, teknoloji, davranışsal ve 

tütün bağımlılığı ile mücadele konuları görüşülmektedir.  

Bağımlılık ile mücadele konusunda; gerek yetişkinler, gerekse öğrencilerimize yönelik  

başta İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi, Yeşilay-YEDAM gibi kurum ve 

kuruluşlar tarafından“Madde Bağımlılığı ve Zararlı Alışkanlıklar” konusunda eğitimler 

verilmekte, seminerler düzenlenmekte, özel gün ve haftalarda çalışmalar yapılarak farkındalık 

oluşturulmaktadır. Gençlerimiz ve öğrencilerimizle ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından yapılan tütün denetim çalışmalarında özellikle okul çevrelerinde bulunan bakkal, 

market gibi yerlerde 18 yaş altı çocuklara sigara satışı denetimlerine önem verilmekte, iş yeri 

bazlı uçucu, yapıştırıcı madde satışı yapan yerlerin denetimi rutin olarak yapılmaktadır. Yine 

öncelikle okul çevresinde bulunan metruk binalar olmak üzere, metruk binalar ile ilgili olarak 

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye tarafından oluşturulan tespit 

komisyonu aracılığı ile bu binaların yıkılarak ya da korunaklı hale getirilerek zararlı 

alışkanlıkların kullanılabileceği ortamlar yaratması engellenmektedir. Okullarımızda görevli 

kantin ve servis çalışanlarının güvenlik soruşturması yapılmakta, madde bağımlılığı ve zararlı 

alışkanlıklar konusunda eğitimler verilmektedir. Okullarımızda güvenlik görevlileri 

bulunmakta, güvenlik görevlisi bulunmayan okullarımız ise Okul Polislerimiz tarafından 

denetlenmekte ve okullarımız çevresinde öğrencilerimizin güvenliğini tehlikeye atacak 

durumlar bertaraf edilmektedir.    
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Ayrıca “Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” tarafından yapılan 

çalışmalara ilişkin 3 Aylık, 6 Aylık, 1 Yıllık olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

raporlandırılarak Sayın Valimiz onayına sunulduktan sonra düzenli olarak İç İşleri Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

İlçelerimizde de Kaymakamlarımız başkanlığında “Bağımlılık ile Mücadele İlçe 

Koordinasyon Kurulu” çalışmaları aynı şekilde yürütülmektedir. 

AMATEM çalışmaları ile ilgili olarak ise; Alkol ve madde bağımlılarının tedavi 

görme amaçlı yatarak veya ayaktan tedavilerinin düzenlendiği, hastanın gönüllülüğü ve 

motivasyonu esasına dayalı olarak hizmet sunan merkezimizdir. İlimiz AMATEM merkezi 

2015 Kasım ayında hasta kabulüne başlamış olup 2016 Şubat ayı itibariyle yataklı servisimiz 

hizmete girmiştir. Merkez 3 katlı olup giriş katında ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir. 

Yataklı serviste ise hasta odaları 2 kişilik olup tuvalet banyo alanları bulunmaktadır. Ayrıca 

odalarda televizyon, buzdolabı ve giysi dolapları mevcuttur. 

AMATEM servislerinde sunulan hizmetler ise; Merkezimizde tedavi tamamen 

hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna dayalı olarak ilaç tedavisinin yanında bireysel ve 

grup psikoterapileri, psiko-eğitim, psikososyal destek, rehabilitasyon, taburculuk sonrası 

sürece hazırlık faaliyetleri ve ailelere yönelik aile bilinçlendirme programları yapılmaktadır.  

AMATEM’de tedavi hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna bağlıdır. Bu nedenle 

zorunlu tedavi söz konusu değildir. Tedaviler yatarak ve ayaktan tedavi şeklinde 

sunulmaktadır. 

Ayaktan Tedavi: Ayaktan tedavi görmek isteyen kişi belirlenen etkinlik ve 

programlara katılmalı, randevu tarihlerine uyarak tedavilerine düzenli katılım sağlamalı, 

madde kullanılan ortam ve arkadaşlarından uzak durmalıdır.  

Yatarak Tedavi: Hasta kendi isteğiyle yatı kurallarını kabul etmeli ve hazırlanan 

tedavi programına katılım sağlamalıdır. Yatış işlemleri yapılacak olan hastaların servisteki 

görev, sorumluluklarını üstlenebilmeli ve kurallara uyum sağlamalı, yatarak tedavi görmesini 

aksatacak herhangi bir sorunu (Mahkeme, eğitim, sınav, iş banka) olmamalıdır. Yatarak 

tedavi için hastaların en az 21 gün yatarak tedavi görmesi gerekmektedir. AMATEM’de 

tedavi gören kişilerin Adli Sicil Kaydını etkilenmemektedir.  

Hasta Yakınlarına Yönelik: Her Çarşamba günü 14:30 da düzenli olarak Aile 

Bilinçlendirme Eğitimi verilmektedir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

   Kemal ÖZÖNAL                 Erdoğan KÖROĞLU              Osman GÜNAY 

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

                                        Engin DEMİR                        Yavuz AYKAÇ      

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 27 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen , İlimizde, İlçelerimizde, köylerimizde eğitim çağında 

olup, çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen çocuklara evde eğitim verilmekte mi? Evde 

eğitim hizmeti nasıl verilmektedir? İl Merkezimizde ve İlçelerde evde eğitim hizmeti alan 

öğrencimiz var mıdır? Evde eğitim hizmeti alan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreci nasıl 

belirlenmektedir? Evde eğitim öğretim verilebilmesi için hangi şartların oluşması 

gerekmektedir? Evde eğitim alan öğrenci sayımız bellimi? Bunların takipleri nasıl 

yapılmaktadır? Evde eğitimde karşılaşılan sorunlar var mı? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

İl, İlçe ve köylerimizde eğitim çağında olup, çeşitli sebeplerle okula devam 

edemeyen çocuklaraevde eğitim verilmekte mi? 

           İlimizde evde eğitim verilmektedir.  

           Evde eğitim nasıl verilmektedir ? 

            İlimizdeki eğitimler doktor raporu doğrultusunda, İlimiz Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğünde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve İl Özel Eğitim 

Hizmetleri Kurulu Kararı doğrultusunda öğrencinin durumuna göre Müdürlüğümüz İnsan 

Kaynakları (Atama) ve Okul idaresince görevlendirilen Öğretmenler tarafından öğrencinin 

evinde eğitim yapılmaktadır.  

            İlimiz Merkezinde ve İlçelerde evde eğitim hizmeti alan öğrencimiz varmıdır ? 

            İlimiz merkezinde evde eğitim alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. 

            Evde eğitim alan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreci nasıl belirlenir. ? 

             Evde eğitim hizmeti alan öğrencilerimizin süreç Rehberlik Araştırma Merkezi Özel 

Eğitim Değerlendirme Kurulu ve İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Müdürlüğümüz Özel 

Eğitim Şube Müdürlüğünden, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne  (Atama) ulaştığında 

öğrencinin durumuna göre öğretmen görevlendirme onay tarihinden itibaren yılsonuna kadar 

devam etmektedir.(bu olay her yıl yenilenmektedir.)Bu tür öğrencilerin eğitim süreleri ve 

eğitim durumlar Milli Eğitim Bakanlığınca kanun, yönerge ve müfredatça belirlenir.  

            Evde eğitim alması için hangi şartların oluşması gerekmektedir?; 

            Doktor raporu (öğrencinin en az 4 ay süreyle veya daha fazla öğrenim göremez sağlık 

raporu), velinin yazılı talebi  ile İlimiz Merkez Rehberlik ve araştırma Merkezi Müdürlüğü 

Özel Eğitim Değerlendirme ve İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. 

             Evde eğitim alan öğrencilerin sayısı  belli mi ? 
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             İlimiz Merkezinde 25 öğrencimiz , İskilipİlçesinde 1,Oğuzlar İlçesinde 1,Osmancık 

İlçesinde1toplam 28 öğrenciye evde eğitim verilmektedir. 

Bu öğrencilerin takipleri nasıl yapılmaktadır? 

            Bu öğrencilerin takipleri kayıtlı bulunduğu Okul Müdürlüklerince ve Rehberlik 

Araştırma Merkezleri İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ders defterlerine 

bakılarak yapılmaktadır. 

            Evde eğitimde karşılaşılan sorunlar varmı? 

Hastane raporu uygun olduğu takdirde eğitim verilmekte olup; evde eğitimde görev almak 

isteyen öğretmen sayısı çok azdır. Ev ortamında olduğu için tüm dersler yapılamamaktadır. 

Öğrenciler sürekli evde olunca sosyal alandan iyice uzaklaşmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

  
 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

                    Abdurrahman KARAGÖZ       Mehmet TURHAN             Ünal NALÇACI   

                        Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                                  Yıldız BEK                                Sadık AŞIK    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 31 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde engelli vatandaşlarımız 

vardır. Bu vatandaşlarımız bakıma muhtaç olduğu için, gelirlerinin olmadığı için maaş ve 

bakım parası almaktadırlar. Bu engellilerimizin bir kısmı Sosyal yardımlaşmadan, bir kısmı 

sosyal hizmetlerden hatta bazıları her iki kurumun verdiği maaş ve bakımdan 

yararlanılmaktadır. Bu iki kurumun engelli ve özürlü vatandaşların ilk önce hangi kuruma ve 

hangi kurumdan yararlanmaları zaman kaybına neden olmakta ve özür durumlarından 

mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu kişilerin raporlarında özürleri, engelleri belirtilmektedir. 

Özürlü ve engelli vatandaşların iki kurum arasında dolaşmaması için rapor üzerinde nereden 

nasıl yararlanacağı konusunda şartlar belirtilebilir mi? Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir 

mi? Engelli ve özürlü vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için iki kurumun 

birbirinden ayırt edilebilmesi için, konunun araştırılması ile ilgili Aile ve Engelliler 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda, 

Engelli vatandaşlarımızın engelli ve bakım aylıkları ve sağlık kurulu raporlarıyla ilgili 

verilen önergeye ilişkin olarak, engelli vatandaşlarmız tarafından tam teşekkül sağlık 

kuruluşlarından alınan en az %40 oranlı sağlık kurulu raporuyla Vakfımıza yapılan 2022 

sayılı kanun kapsamındaki engelli aylığı başvuruları tarafımızca sistem üzerinden yapılan 

değerlendirmeler ve hane incelemelerine müteakip herhangi bir mağduriyete mahal 

verilmeksizin en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Engelli raporlarının üzerinde 

rapor sahibi vatandaşların aylıklardan yararlanma şartlarının belirtilmesine ilişkin işlemler 

Vakfımızla ilgili olmayıp raporu düzenleyen sağlık kuruluşlarının uhdesinde bulunmaktadır. 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

               Mehmet KAPLAN                    Ahmet TUNA                   Duran BIYIK    

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

                                            İlhami TÜRKSAL             Doğan UÇAR  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/02/2023 tarih ve 33 nolu kararı ile Şehit yakınları, Gaziler ve 

İnsan Hakları Komisyonuna havale edilen, Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kıbrıs’ta Türklerin 

Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek, ada da barış ve huzuru sağlamak 

amacıyla Kıbrıs Barış harekatı ne zaman başladı? Kıbrıs harekatı’nın çıkış ana sebepleri 

nelerdir? Kıbrıs harekatı kimler arasında yapıldı, taraflar kimlerdi? Kıbrıs barış harekatında 

parola ne idi? Kıbrıs harekatında taraflar arasındaki maddi kayıplar nelerdir? Kıbrıs 

harekatında gazi ve şehit sayılarımız kaçtır? Bu harekatın ilerlemesinde anlaşmaya varılan 

şartlar belli mi? Sonuçlar nelerdir? Konu ile ilgili Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları  

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Kıbrıs 

tarihine kısa bir göz atalım. Kıbrıs 1571yılında Osmanlı egemenliğine girdi. 300 yılı aşan 

Türk yönetimi döneminde Anadolu’dan getirilen Türkler adaya yerleştirildiler. 1877-1978 

Osmanlı  Rus savaşında Osmanlılar kaybedince adanın yönetimi geçici olarak İngiltere’ye 

bırakıldı. Bu durum 1960 yılına kadar devam etti. 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs 

Cumhuriyeti kuruldu. Ülkenin cumhurbaşkanlığına Başpiskopos Makarios, yardımcılığına da 

Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük getirildi. Ancak Rumlar Türk toplumunun haklarını 

tanımak istememeleri yüzünden karışıklıklar devam etti. Kıbrıslı Rumlar Yunanistan’a 

bağlanmak istiyorlardı. EOKA adlı yeraltı örgütü kurarak sürekli Türk toplumunu taciz ettiler. 

Yunan hükümeti bunlara yardım etti. Rumların ENOSİS hayalleri hiç bitmedi. Türk 

toplumunu yıldırma hareketleri devam etti. Türkleri göç etmeye zorladılar. EOKA militanları 

katliam hareketlerine giriştiler. Tarihe kanlı noel ve küvet katliamı olarak geçen olayda 

Kıbrıs’ta görev yapan Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğu şehit edilmişti. 

 1964 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu 

sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince 

esir edilen ve çeşitli işkenceler sonunda şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel cumhuriyet 

tarihimizin ilk hava şehididir. 

 Rum tedhiş hareketlerinin artması üzerine Kıbrıs Türk toplumu liderleri bir çözüm 

bulma arayışına girdiler. Sonunda  28 Aralık 1967 de geçici Türk yönetimi kurduklarını 

açıkladılar ve başkanlığına Dr. Fazıl Küçük, başkan yardımcılığına da Rauf Denktaş seçildi.  

 Kıbrıs cumhurbaşkanı Makarios 1973 te yeniden cumhurbaşkanı seçildi.  Rauf 

Denktaş’da cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. 

 Öte yandan Yunanlı subayların yönettiği ulusal muhafız gücü, ENOSİS’i erken 

bulduğunu söyleyen Makarios’u görevden uzaklaştırarak yerine EOKA lideri 

NicosSampson’u devlet başkanı ilan ettiler. NicosSampson liderliğindeki Rumlar, Türklere 

karşı geniş çaplı saldırılar başlattılar.  

 Türkiye Rum saldırılarını durdurmak, adadaki soydaşlarımızın can güvenliğini 

sağlamak ve ENOSİS tehlikesini önlemek için adaya asker çıkarmak zorunda kaldı. 20-22 

Temmuz 1974 te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Girne ve çevresi Türk birliklerinin 

kontrolü altına alındı.  
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 Türkiye’nin askeri harekatı Yunanistan ve adadaki yönetimlerin değişmesine neden 

oldu. Öte yandan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında  sorunun çözümü için yapılan 

toplantılardan sonuç alınamadı. 

 Bunun üzerine 14-16 Ağustos 1974 tarihleri arasında Türkiye ikinci barış harekatını 

gerçekleştirdi.Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Magosa, Lefkoşa ve Lefke hattına kadar Kuzey 

Kıbrıs,Türk birliklerinin denetimine girdi. Böylece adanın %38 i alınmış, Türk toplumunun 

11 yıl boyunca uğradığı baskılar ve Rumların işlediği cinayetler sona erdirilmiş oldu. 

 Kıbrıs Barış Harekatı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri 415 kara, 65 deniz ve 5 hava 

olmak üzere 498 şehit vermiştir. Yaralı sayımız 1200 dür. Kıbrıs Türk tarafından 70 mücahit 

şehit olmuş, yaralı sayısı 1000 dir.Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıların toplam kaybı 4000, 

yaralı sayısı 16,000 dir. 

Birinci Kıbrıs Barış Harekatı sonunda 22 Temmuzda ateşkes ilan edilmiş, Türkiye, 

Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları Cenevre’de bir araya gelmişlerdi. ABD, Sovyetler 

Birliği ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olduğu, Denktaş ve Klerides’in Türk ve Rum 

toplumları adına katıldığı görüşmelerde 1960 anayasasına uyulması kararlaştırılmıştı. Ancak 

Rum tarafı 1. Cenevre  konferansında alınan kararlara uymadı. 8 Ağustosta 2. Cenevre 

görüşmelerinin yapılması kararlaştırıldı. Ancak Türk tarafı görüşmelerden umutlu değildi. 

Bundan sonrasını dönemin dışişleri bakanı Turan Güneş’in anılarından aynen 

aktaralım: 

“İkinci Cenevre konferansına gitmeden önce Başbakan Ecevit’le ikimiz konuşuyor ve 

hazırlıkları son bir kez daha gözden geçiriyorduk. Bu arada konferansın yarıda kalması 

olasılığı üzerinde de konuştuk. O zaman aramızda bir parola tespitine karar verdik. Tam o 

sırada Orhan Birgit beni aradı. Kendisine Cenevre görüşmelerinin uzun sürebileceğini, o 

nedenle çocuklarımın beni beklemeden tatile çıkmalarını istediğimi söyledim. Bu arada 

Birgit’ten kendilerine yardımcı olmasını, Marmaris tatil köyünde yer ayırtıvermesini rica 

ettim. 

Ahizeyi kapattıktan sonra başbakan bana döndü ve dedi ki;  

-Ben parolayı buldum. 

-Nedir? 

-Ayşe tatile çıksın. Eğer işler kopma noktasına gelirse, burada  işler uzayacak, Ayşe 

tatile çıksın  de, ben anlarım. 

Böylece parolayı karara bağlamıştık.” 

Ayşe tatile çıkmış, Türk Silahlı Kuvvetleri 2. Barış harekatını başlatmıştır. Harekat 

sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. 

Kıbrıs Barış Harekatının sembol ismi Ayşe, yani Prof. Ayşe Güneş Ayata bugün 

ODTÜ de öğretim görevlisidir. 
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Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştiren Başbakan Bülent Ecevit’e, Başbakan 

Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a, Dış İşleri Bakanı Turan Güneş’e, Kuzey  Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a, harekatı gerçekleştiren Türk silahlı 

Kuvvetleri mensuplarından ahirete irtihal edenlere ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 

diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 

Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen Kıbrıs sorunu tam anlamıyla çözülmüş değildir. 

Sadece Türkiye tarafından tanınmıştır. Diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından 

tanınmamaktadır. Pakistan ve Bangladeş ilk zamanlarda tanıdıklarını açıklamalarına rağmen 

Birleşmiş Milletlerin baskıları ile bu kararlarını geri çekmişlerdir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

 

    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Ahmet DEVREZ                           Hacı BOLAT               Abdullah TİRYAKİ   

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

                                         Özcan ÇETİN                                  Selim DÖLCÜ    

               Üye                                                 Üye              
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/02/2023 tarih ve 37 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Özel idaremizin bütçe dışı yapılacak yatırımlar için 2019-2020-2021-2022 

yıllarında son dört yıl içerisinde yapılan borçlanmalarımız yıllar itibarı ile ne kadardır? 

Yapılan borçlanma karşılığında yapılan yatırımların biteni, devam edeni, yarım kalanı veya 

yatırımından vaz geçileni var mı? Yatırım için yapılan borçlanmaların iller bankası dışında 

diğer bankalara borçlanma var mı? Yapılan borçlanmaların önem sıralamasına göre acil 

olanları hangileridir? Bu borçlanmalardan tarımsal sulama borçlanması var mı? Yoksa yarım 

kalan tarımsal sulamaların bitirilebilmesi için borçlanma yapılabilir mi? Konu ile ilgili Plan 

ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, İl Özel 

İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

  

2019-2020-2021-2022 YILLARI İLLER BANKASI KREDİ BİLGİLERİ  

    

YILI KREDİNİN AMACI TUTARI 
YATIRIMIN 

FİZİKİ DURUMU 

2019 
Merkez ve İlçe Köylerine İçme Suyu Tesis 

Yapım Kredisi 
4.630.116,49 

İş 

tamamlanmıştır. 

2019 
Merkez ve İlçe Köylerine Kanalizasyon Tesisleri 

Yapım Kredisi 
2.103.635,92 

İş 

tamamlanmıştır. 

2020 
Bayat İlçesi İsale Hattı Depolama ve Arıtma Tesisi 

Projesi (Kunduzlu) 

17.000.000,00 

İş devam ediyor. 

21.500.000,00 

2022 
Sendere Göleti Laloğlu Köyü Derivasyon Tesis 

Yapımı. 
5.746.849,00 

İş 

tamamlanmıştır. 

2022 
Merkez ve  İlçe Köylerinde Tarımsal Sulama 

Tesisi Yapımı. 
1.375.000,00 

İş 

tamamlanmıştır. 

2022 Elek Altı ve Mıcır Alımı. 5.742.441,00 
İş 

tamamlanmıştır. 

2022 
Oğuzlar İlçesi Çevizli Köyü Çiğdemlik Mah.ve 

Kayı Köyü İstinat Duvarı Yapımı 
297.188,00 

İş 

tamamlanmıştır. 

2022 

Alaca İlçesi İsmailli Köyü, Dodurga İlçesi 

Alpagut ve Yineköy Köylerine Beton Parke Taşı 

Yapımı. 

607.783,26 
İş 

tamamlanmıştır. 

2022 Bitüm ve Muhtelif Malzeme Alımı 6.769.298,73 
İş 

tamamlanmıştır. 
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2022 
Merkez ve İlçe Köylerinde İçmesuyu Tesisi 

Yapım. 
2.003.956,00 

 

İş devam ediyor. 

 

 

2022 Muftelif İçmesuyu Boru Alımı. 323.282,08 
İş 

tamamlanmıştır. 

2022 
Sungurlu İlçesi Alembeyli köyü Grup Yolu 1 Kat 

Asfalt Yapımı İçin Malzeme Alımı. 
2.040.172,80 

İş 

tamamlanmıştır. 

2022 
Ortaköy Karahacip İçme ve Kanalizasyon Şebeke 

Hattı Yapımı. 
1.131.670,00 

İş 

tamamlanmıştır. 

   
* 2021 Yılında Güneş Enerjisi Santral yapım işi için 6.000.000,00 TL kredi onaylanmış, henüz 

kullanılmamıştır. 

* İller bankası dışında diğer bankalardan kredi kullanılmamıştır. 

* İdaremiz tarafından borçlanma suretiyle yapılan yatırımlar, görev alanımızda olduğu için hepsi 

ayrı bir önem arz etmektedir. 

* Tarımsal sulama alanında yapılan ''Şendere Göleti Laloğlu Köyü Derivasyon Tesisi Yapımı'' işi 

tamamlanmıştır. 

* Yarım kalan herhangi bir tarımsal sulama projesi bulunmadığından ek bir borçlanmaya gerek 

görülmemektedir. 

* 2022 Yılında Narlı Gökçekaya ve Kavaklıçiftlik grup içmesuyu projesi için 8.320.000 TL 

borçlanma kararı alınmış, henüz işlem yapılmamıştır. 

 

 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  

 

 

 

 


