
-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2022 tarih ve 73 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez ilçe Kunduzhan Mahallesinde bulunan İnkılap 

İlköğretim Okulunun bulunduğu 2708 ada, 1 parsel nolu taşınmazın yapılan imar planı 

değişikliğine göre hazırlanan ifraz, tevhid, yola terk ve ihdas işlemlerinin tamamlanarak tapu 

tescil işlemlerine geçebilmesi amacıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü’nün 3269623 sayılı yazısında belirtilen rızai taksim işlemlerine esas olmak üzere, 

(Z) harfi ile gösterilen ve imar planına göre yola terk edilecek kısma isabet eden Hazineye ait 

hissenin (yaklaşık 0.17 m²) İl Özel İdaresi mülkiyetinde bırakılması ve kalan İl Özel İdaresi 

hissesinin yine ekli krokide ( D) ve ( E) harfi ile gösterilen alanlara dağıtılmasında muvafakat 

edilip edilmediği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçe 

Kunduzhan Mahallesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, imar planında tamamı 

“Orta Öğretim Tesis Alanı” olarak işaretli alanda kalan, İdaremiz ile Maliye Hazinesi 

mülkiyetinde toplam yüzölçümü 6.726,70 m² olan ve halihazırda İnkılap İlköğretim Okulunun  

bulunduğu 2708 ada 1 parsel nolu taşınmazın; Çorum Belediye Meclisi’nin 07.12.2021 Tarih 

ve 189 Sayılı kararı ile onaylanan İmar Planı değişikliği sonrası plandaki durumu “Orta 

Öğretim Tesis Alanı”, “Resmi Kurum Alanı (Müftülük)” ve “İmar Yolu” olarak revize 

edilmiştir. İmar Planı değişikliği sonrası, İmar Planına uygun olarak hazırlanan ifraz,tevhid, 

yola terk ve ihdas işlemleri Belediye Encümeni’nin 24.02.2022 tarih ve 40066 sayılı kararı ile 

uygun bulunarak onaylanmış ve dosya Çorum Belediye Başkanlığınca tapu tescil işlemlerinin 

yapılması amacıyla  Kadastro Müdürlüğüne iletilmiştir. 

 

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 25.03.2022 tarihli ve 3269623 

sayılı yazısında, taşınmazların tapu tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için  ekli krokide 

(D), (E) ve (Z) harfi ile gösterilen parsellerin Hazine, İl Özel İdaresi ve Belediye arasında 

hisseli olacağından rızai taksim işlemine esas olmak üzere; 95,26 m² ye isabet eden Hazine 

hissesinin tamamının (D) harfi ile gösterilen alanda, 46,77 m² ye isabet eden Belediye 

hissesinin tamamının (E) harfi ile gösterilen alanda, (Z) alanının tamamının İl Özel İdaresi 

mülkiyetinde bırakılması ve kalan İl Özel İdaresi hissesinin de (D) ve (E) alanına 

dağıtılmasına, muvafakat  edilip edilmediğinin bildirilmesi talep edilmektedir.  

 

        5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisi'nin görevleri başlıklı 10’uncu 

maddesi (f) bendinde, “Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis 

şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan 

fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî 

hak tesisine karar vermek.” denilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        İlimiz Merkez İlçe Kunduzhan Mahallesinde bulunan İnkılap İlköğretim Okulunun  

bulunduğu 2708 ada 1 parsel nolu taşınmazın  yapılan imar planı değişikliğine göre hazırlanan 

ifraz, tevhid, yola terk ve  ihdas işlemlerinin tamamlanarak tapu tescil işlemlerine geçebilmesi 

amacıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 3269623 sayılı yazısında 

belirtilen rızai taksim işlemlerine esas olmak üzere, 95,29 m² ye isabet eden Hazine 

hissesinin tamamının (D) alanında, 46,77 m² ye isabet eden Belediye hissesinin (E) 

alanında, (Z) alanının tamamının İl Özel İdaresi hissesinden karşılanarak imar planına 

göre yola terk edilmesine kalan İl Özel İdaresi hissesinin de (D) ve (E) alanına 

dağıtılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (f) bendi gereği, 

muvafakat verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

    Mehmet YÜCEL               Mehmet BEKTAŞ                Süleyman ATEŞ  

  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 04/03/2022 tarih ve 63 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz, ilçelerimiz ve köylerimizde köye dönüş projesi için köyde 

arsası olmayan, ancak, köylerde imar içerisinde köy tüzel kişiliğine ait mera ve hazineye ait 

arazilerin dışarda yaşayan köy halkının bu tür yerlerin parsele açılarak, köye gelmek isteyen 

vatandaşlar için köylerde böyle bir çalışma yapılmış mı? Arsa tahsisi için İl özel idaremize 

başvuru yapan muhtarlıklar var mı? Meraya ve hazineye ait arazilerden yararlanmaları 

mevzuata uygun mu? Bu konu ile ilgili özel idaremizin her hangi bir çalışması var mı? Mera 

ve hazinelerin arsaya dönüştürülmesi için hangi kurumlarla ortaklaşa çalışma yapılmaktadır? 

Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede,  

Köyde arsası olmaya vatandaşlar için köy sınırları içinde yer alan mera ve hazine ait 

taşınmazların parsellenerek köye gelmek isteyen vatandaşlara verilmesi ile ilgili bir çalışma 

ilimizde yapılmamaktadır. Kaldı ki 4342 sayılı Mera Kanununda mera tahsis amacı 

değişikliğinin hangi hallerde yapılacağına ilişkin 14. Maddesinde– “Tahsis amacı 

değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde 

yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak 

olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; 

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu 

ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen 

maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan,(3) 

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan, 

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan, 

d) (Değişik: 3/7/2005 - 5403/27 md.) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya 

uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen 

kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel 

varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda 

yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç 

duyulan, 

e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere 

ihtiyaç duyulan, 

f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan, 

g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan, 



ğ) (Ek: 26/3/2008-5751/3 md.; Değişik: 9/7/2008-5784/26 md.) Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumunun talebi üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol 

iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan,  

h) (Ek: 26/3/2008-5751/3 md.) Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç 

duyulan, 

ı) (Ek: 10/9/2014-6552/112 md.) Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje 

alanı olarak ilan edilen, (1)(2) 

i) (Ek: 28/11/2017-7061/53 md.) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri 

Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri, 12/4/2000 

tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan organize sanayi 

bölgeleri ve 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan 

serbest bölgeler için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan, 

j) (Ek: 15/2/2018-7099/11 md.) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet 

Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kurdurulacak veya 

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş 

işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için 

ihtiyaç duyulan, Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun 

görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine 

adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” denilmektedir. 

Bu maddede görüleceği üzere mera alanları ile ilgili tahsis amacı değişikliği İl Özel 

İdaresi bünyesinde 442/3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında Köy Yerleşme Planı yaptırılarak 

parsel üretilebilmektedir. 

442/3367 sayılı kanunun Ek 13.maddesinde –“Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme 

planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy 

nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel 

üzerinden satılır” ve aynı kanunun Ek 12. Maddesinde “Köy yerleşme plânında konut alanı ve 

köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan seyrangâh, 

yol ve panayır yerleri gibi alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis 

edilmemiş taşınmazlardan, 4342 sayılı Mera Kanununun 5 inci maddesi hükümleri uyarınca 

incelenmesine müteakip mera, yaylak ve kışlak ile otlak ve çayır olarak yararlanılamayacağı 

anlaşılan yerler köy yerleşme plânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden 

kaybeder.”denilmektedir. 

442/3367 Sayılı Köy Kanunu kapsamında Hak Sahipliği ile ilgili Köyde İkamet şartı, 

köy nüfusuna kayıtlı olma ve köyde ev yapmaya müsait arsa veya evinin bulunmaması şartı 

olduğundan köy dışında ikamet edenler için bu alanlardan arsa tahsisi yapılamamaktadır. 

Bu kapsamda ilimizde 442/3367 sayılı kanun kapsamında köy yerleşme alanı talebinde 

bulunan 24 adet köy bulunmaktadır. Bu köyler Merkez ilçede, Sırıklı, Tarhan, Örencik, 

Yaydiğin, Tatar, Karacaağaç, Kadıkırı, Karahisar, Saraylı, Üyük ve Yeşildere, Sungurlu 

İlçesinde; Topuz, Kamışlı ve Karaoğlu, Osmancık ilçesinde Gecek, Aşağızeytin, Tepeyolaltı 



ve Tekmen köyleri, Alaca ilçesinden Kızılyar ve Tutluca köyleri, Kargı ilçesinden Çakırlar ve 

Sinanözü, Boğazkale ilçesinden Emirler köyü ve Uğurludağ Yeniyapan köyüdür. 

Bu taleplere ilişkin olarak İl Özel İdaresi olarak köy yerleşme planı çalışmaları 

başlatılmıştır. Kurum görüşleri tamamlanan köylerle ilgili İl Özel İdaresi bünyesinde halihazır 

haritaları yapılmış, imara esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ve köy yerleşme planları ihale 

edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak kurum görüşleri tamamlanan Merkez ilçeye bağlı 

Tarhan, Örencik ve Sırıklı köyleri ile ilgili plan değerlendirme aşamasında çalışmalara devam 

edilmektedir. 

442 /3367 sayılı köy yerleşme planı soncu oluşturulan parsellerle ilgili mera 

alanlarında İl Mera komisyonu ile hazineye ait alanlarla ilgili de Milli Emlak Müdürlüğü ile 

çalışma yapılmaktadır. Kurum görüşleri aşamasında konusu ile ilgili ilimizde bulunan tüm il 

Müdürlükleri ile ortak çalışma yapılmaktadır. 

 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

    Süleyman ATEŞ                Kemal ÖZÖNAL               Osman GÜNAY  

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Hacı BOLAT             Ünal NALÇACI            Engin DEMİR           Yavuz AYKAÇ 

            Üye                            Üye                           Üye                           Üye   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 61 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Dabakhane Mahallesi, 147 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 

2.252,28 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, Ebusuud Efendi İlkokulu’nun yıkılarak yenisi 

yapılacağından, mülkiyeti idaremize ait taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl 

Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 10. maddesinin ( f) bendine istinaden, okul binası 

yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına 25 yıl 

müddetle tahsisinin yapılması konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı 

ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 09.02.2018 tarih ve 2867623 sayılı Bakanlığımız 

Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne konu İşlemler Hakkında 

Genelge’nin, 

Madde 6  (1) ‘‘ Milli Eğitim Bakanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu kapsamında genel bütçeli kuruluş olması sebebiyle mülk edinme hakkı 

bulunmadığından, Kamu idarelerinden tahsis alma yolu ile İl Özel İdaresi ve Köy Tüzel 

Kişiliği adına kayıtlı taşınmazların tapu siciline 222 sayılı Kanun gereğince şerh 

düşülerek tasarrufta bulunur.’’   

3579 sayılı İlköğretim ve Eğitm Kanunu’nun; 

Okulların arsa arazi işleri, 

Madde 62 ‘‘İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, 

özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini 

gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye 

Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki 

ile bu arazi parasız okula tahsis olunur.’’ 

Madde 63 ‘‘62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliyle 

sağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus için elverişli 

yer, sahiplerinin rızaları ile, satınalınır. Mal sahiplerinin muvafakatlerinin alınamaması 

halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.’’ 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun; 

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları, 

Madde 6 (a) ‘‘ Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları 

il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, 

toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve 

yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk 



ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde’’ yapmakla görevli ve 

yetkilidir. 

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları, 

 Madde 7 (c) ‘‘ Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları 
almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî 
hak tesis etmek.’’ 

 İl genel meclisinin görev ve yetkileri, 

 Madde 10 (f) ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, 
tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine 
izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.’’ 

 Yukarıda bahsi gecen mevzuat doğrultusunda, tahsise konu olan İskilip ilçesi 
Dabakhane mahallesi, 147 ada, 3 parsel nolu, 2.252,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ‘‘ Temel 
Eğitim Alanı’’ fonksiyonunda kaldığı ve kullanım hakkının tamamiyle Milli Eğitim Bakanlığı 
kullanımına ait olduğu ve bakanlık hizmeti dışında kullanılmayacağı sebebiyle 25 yıl süreyle 
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                     Üye                                  Üye                           Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 54 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde, Köylerimizde içme suyu 

tarımsal sulama olarak büyük ve küçük barajlarımız vardır. Bu barajlarımızın bazıları yazın 

kuraklıktan dolayı kuruyanlar olmuştur. Aralık-Ocak  aylarında yağmurların yağmasıyla, daha 

sonrada yoğun bir şekilde beklediğimizin üzerin kar yağışı oldu. Şubat ayında karların erimesi 

ve bahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte barajlarımız dolacaktır. Bu nedenle hem içme 

sularımız açısından hem de tarımsal sulama için bekleyen çiftçilerimiz açısından Çorum 

genelindeki tüm barajlarımızın hangi ölçüde ne kadar dolduğu, doluluk oralarının % kaça 

ulaştığı, 2022 yılı yaz mevsiminde su sıkıntısının olup olmayacağı, yağışların metre kareye ne 

kadar yağış aldığını, Barajların doluluk oranlarının DSİ tarafından nasıl ne şekilde hangi 

aralıklarda ölçümlerinin yapıldığı ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

 

Çorum İlinde tüm barajların doluluk oranları % kaç olduğu? 

 08.03.2022 tarihli en son yapılan ölçümlere göre İlimizde ki barajların doluluk oranları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

BARAJIN 08.03.2022 

BARAJIN ADI AMACI 

NORMAL 
GÖL 
HACMİ 
(1000 
m3)   

Kot 
HACİM 
(1000 m3) 

Net Hacim 
(1000 m³) 

Barajın Fiili 
Doluluğu (%) 

YENİHAYAT B. İçme Suyu 26.703 913,76 3,804 2,464 14,25 

ÇORUM B. İçme Suyu 6.473 902,93 1,747 1,372 26,99 

ALACA B. Sulama 12.560 1015,38 7,363 5,163 58,62 

HATAP B. Sulama+İçmeSuyu 12.369 891,90 2,592 1,222 20,96 

OBRUK B.  Enerji+Sulama 661.110 508,65 615.007 90.497 93,03 

KOÇHİSAR B. İçme Suyu+Sulama 161.000 969,98 69.772 28.472 43,34 

Barajların doluluk oranlarının DSİ tarafından nasıl ne şekilde hangi aralıklarda 

ölçümlerinin yapıldığı? 

 İlimizdeki barajların su seviyelerinin haftalık olarak ölçümleri yapılmaktadır. 

 Sulama göletlerindemevcutta ölçüm yapılmamaktadır.Sulama göletlerinin durumları 

aylık kontrolleri yapılmaktadır.  

 

 Çorum İl Merkezinde yıllık ortalama 19 milyon m³ su kullanılmaktadır. Önceki 

yıllarda ortalama olarak bu miktarın 6 milyon m³’ü kuyu ve kaynaklardan 13 milyon m³’ü ise 

barajlardan karşılanmaktadır. Koçhisar Barajından 12.12, Hatap Barajında 4.64, Yenihayat 

Barajından 11.38 ve Çorum Barajından 3 milyon m³ su tahsisi yapılmaktadır. Şu anki verilere 

göre 2022 yılı yaz mevsiminde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağı tahmin edilmektedir. 



 

 İşletmesi kurumumuza ait olan sulama göletlerinin ise Çorum Sulama Birliği 

tarafından planlaması yapılmakta olup, mevcut su durumlarına ve gelebilecek su miktarı 

tahminlerine göre sulama projesi kapsamında kalan çiftçilere gerekli bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. 

 

 2022 yılında yaz mevsiminde su sıkıntısının olup olmayacağı, yağışların 

metrekareye ne kadar yağış aldığı? 

 Mevcut itibariyle barajların su seviyeleri istenilen duruma ulaşılamamıştır ancak baraj 

havzalarına gelen derelerde mevsim normalleri üzerinde akış mevcuttur. Bahar yağışlarının da 

mevsim normallerinde veya üzerinde olması halinde barajlardaki doluluk oranlarının normal 

seviyelere yaklaşması beklenmektedir. 

 Yağışların metrekareye ne kadar aldığının Meteoroloji Müdürlüğünce 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

                  Arif ÇAMİÇİ                         Vahit KABAKCI                   Ekrem YILDIRIM  

               Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

 

    Özcan ÇETİN                             Nazım ÇETİN  

                                              Üye                                           Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 53 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,  İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde son yirmi yılın en yoğun 

kışı yaşanmıştır. Bu yoğun kar kış nedeniyle çorum geneli de nasibi aldı. Bu yoğun kış 

nedeniyle kış sporları olarak ilimizde ilçelerimizde spor yapılacak yerler nerelerdir? Bu spor 

yapılan yerlerde hangi sporlar yapılabilmektedir? Kış sporları ile ilgili gençlik ve spor 

müdürlüğümüzün bir çalışması var mı? Kış sporları ile ilgili öğrencilerin her hangi bir 

çalışması ve buna benzer spor etkinlikleri yapılıyor mu? İlimizde kış sporları için en elverişli 

olan spor dalı hangisidir? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Gençlik ve Spor Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre;  

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

  

İlimizde Mülkiyeti İl Özel idaresine ait olarak Merkez Çatak Köyünde Kayak Evi ve 

Kayak Pisti bulunmaktadır. 

Söz konusu bu tesisin kullanım hakkı geçmiş yıllarda il Müdürlüğümüze verilmiş 

belirli bir süre kullanıldıktan sonra tesis İl Özel İdaresince il Müdürlüğümüzden geri 

alınmıştır. 

Bu tesisin kullanılabilmesi için yeniden mevcut yere kayak evi ve kayak pisti 

yapılması veya mevcut tesisin kapsamlı olarak bakım ve onarımının yapılması 

gerekmektedir. 

İlçelerimiz ve köylerimizde kış sporu yapılabilecek her hangi bir spor tesisimiz 

bulunmamaktadır. 

İlçelerimiz ve köylerimizde kış sporu yapılabilmek için tesis yapılması uygun 

görülen yerlerin mülkiyetinin il Müdürlüğümüze tahsis edilmesi durumunda tesis 

yapılması düşünülebilir . 

 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

               Ahmet TUNA                        İbrahim ÇİFTÇİ                         Duran BIYIK  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

                                   Suat ATALAY                           Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  

 



RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 60 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,  İlimizde, Çorum ilimiz İskilip ilçesindeki, İskilip kalesi olarak bilinen kalenin 

mimari yapısı şekli nasıl ve nelerle yapılmıştır? Kale hangi dönemlerde kimler tarafından 

yaptırılmıştır? İskilip kalesinin İskilip’e turizm açısından katkısı ve tanıtımı açısından 

faydaları nelerdir? İskilip kalesi en son ne zaman restore edilmiş olup tarihi yapısından 

değişiklik oldu mu? Restore yapısı sırasında nelere dikkat edilmiştir? İskilip kalesinin belirgin 

simge ve figürü var mı? İskilip kalesinin tarihi yapısal özellikleri nelerdir? Konu ile ilgili 

Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çorum Müze Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda, 

İskilip Kalesi,  Bakanlığımız Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

11.12.1982 gün ve A-3985 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmiş, mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.06.2009 

gün ve 4195 sayılı kararıyla da 6 envanter numarası ile tescil kaydının devamına karar 

verilmiştir.  

Söz konusu kale, İskilip İlçesinde, ilçe yerleşiminin kuzey tarafında, Kaleboğazı 

Mahallesinde yer almaktadır. İskilip Kalesinin Hititler döneminde yapıldığı şeklinde görüşler 

varsa da herhangi bir kitabe ve yazılı kaynak bulunmadığından kalenin ilk yapıldığı tarihle 

ilgili kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak, o tarihlerde Hititlerin kuzeyinde bulunan topraklarda 

düşmanları olan Kaşgalar yaşıyordu. Kaşgalar zaman zaman Hitit şehirlerine baskınlar 

yapıyor, onlara büyük mal ve can kaybı yaşatıyordu. Hititler azılı düşmanları olan 

Kaşgalardan korunabilmek için Kaşga sınırı boyunca pek çok kale yapmışlardır. Kastamonu 

ve çevresinde de güçlü bir Kaşga boyu yaşamaktaydı. Buradan Hitit başşehri olan Hattuşaşa 

giden en kestirme yol ise İskilipten geçmekteydi. Bu yüzden o devirde Kaşga akınlarını 

durdurmak amacıyla yapılan Hitit kaleleri arasında İskilip Kalesinin de olması kuvvetle 

muhtemeldir. Bu sebeple ilk yapılışı bilinmemekle en son olarak Osmanlı Dönemine 

tarihlenen kale, takribi 100 m. yükseklikte tabii bir kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Üç tarafı 

sarp kayalık olup, sadece kuzeybatıdan çıkış mümkündür. Kare planlı olması muhtemel 

kalede inşa malzemesi olarak moloz taş kullanılmış olup, taş araları horasan harçlıdır. Kaleye 

giriş güney cephedeki kapı ile sağlanmaktadır. Kale içinde sol tarafta bulunan zindan daha 

sonraki dönemlerde doldurulmuştur. Kalenin inşa edildiği sarp kayalığın eteklerinde Roma 

Dönemine tarihlenen kaya mezarları bulunmaktadır.   

Anılan kalenin surları Bakanlığımız, mülga Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

tarafından 1971 ve 1984 yıllarında restore edilmiştir. Daha sonraki yıllarda kalenin onarım 

görmeyen surlarında tahribat olmuş, yuvarlanan taşlar kale dibinde yer alan konutlarda hayati 

tehlike yaratmıştır. Bu nedenle Bakanlığımızla gerekli yazışmalar yapılarak 1989, 1992 ve 



1996 yıllarında onarım gerektiren kale surları ve burçlarının restorasyonuna devam edilmiştir. 

Kale daha sonra ilerleyen yıllarda İskilip İlçe Belediye Başkanlığı’nın İskilip Kalesi Surları 

içerisine yapılacak yapılara ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvurusu üzerine Kurulun 

04.10.2016 tarih ve 2231 sayılı kararı ile ‘’Çorum İli, İskilip İlçesi, 112 ada, 1 parselde kayıtlı 

İskilip Kalesi Surları içerisine yapılacak yapılara ve çevre düzenlemesine ilişkin kararı 

doğrultusunda tekrar detaylı olarak restore edilmiş ve İskilip Belediyesine teslim edilmiştir. 

Kaleninrestorasyonu esnasında, Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan proje gereği, kendi 

döneminde kullanılan taş, harç ve mimari korunarak hazırlanan plana uygun olarak tamamen 

aslına uygun olarak yeniden onarılmıştır. Yine bu onarım sırasında uygulanan barbata, 

dendan, harpuşta gibi teknikler için kuruldan karar alınmıştır. İskilip Kalesinin belirgin ve 

bilinen bir simgesi veya figürü bulunmamaktadır.  

İskilip İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin birleştiği sınırda, geçiş bölgesinde etrafı 

yüksek dağlarla çevrili, manzarasıyla ressamlara ilham veren, tarihi geçmişi, doğal 

güzellikleri ve Anadolu kültürünü korumayı başaran nadir yerlerden birisi olması nedeniyle 

de ilimiz turizmi için büyük önem arz edenbir ilçemizdir.  

İskilip’te kale ile birlikte, geçmişten günümüze uzanan birçok mimari yapı, kale, cami, 

konak vardır.  İlçeye özgü el sanatları, yemekler ve diğer kültürel unsurlar ile birlikte ilçeyi 

otantik bir kimliğe büründürmektedir. 

İskilip kalesi ilçe ve ilimizin tanınırlığına, turist sayısına ciddi etki sağlayıp olumlu 

olarak artışa ve ilçeye ciddi ekonomik kazanç sağlayacak niteliktedir. 

 

   İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                     Abdullah UYSAL                                 Dursun KAYA         

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Sadık AŞIK           

                                    Üye                                                  Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 59 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz ve ilçelerimiz kırsalında kara avcılığı yapılmaktadır. Ancak bu spor olarak mı 

yapılmakta yoksa her isteyen her türlü silahla doğanın ekolojik dengesini bozmak için mi 

yapılmaktadır? Avcıların rutin kontrolleri yapılmakta mıdır? Avlanma süreleri Avcı başına günlük 

avlanacak av hayvanı limiti yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türlü ve avlanma günleri ve il 

genelinde yasaklanan türler nelerdir? Hangi hayvanların hangi mevsimlerde avı yapılmaktadır? Av 

hayvanlarından koruma altına alınan hayvan var mı? Avlanmada kullanılması yasaklanan araçlar, 

özellikleri ile avlanma esasları nelerdir? Avcılığın Usul ve esasları nelerdir? Tarımda çiftçilerimize en 

büyük zararı veren yaban domuz avı her mevsimde serbest mi? Yaban domuz avı için tarımın 

korunması açısından özel bir çalışma var mı? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda, İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

 Soru1: Avcılık spor olarak mı yapılmakta yoksa her isteyen her türlü silahla doğanın 

ekolojik dengesini bozmak için mi yapılmaktadır? 

Cevap 1:4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre, on sekiz yaşını doldurmuş, silâh 

taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, 

avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları 

halinde avcılık belgesi verilmektedir.Ayrıca her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen 

avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen 

avlanma izin belgesini veavcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti 

ödeme koşulları ile avlanma hakkına sahip olurlar. 

Soru 2: Avcıların rutin kontrolü yapılmaktamıdır? 

Cevap 2:İlimiz sınırları içerisinde Şube Müdürlüğümüz av koruma ekiplerince 

devamlı olarak rutin av kontrolleri yapılmaktadır.Bunun haricinde ihbar ulaşması durumunda 

Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ivedi olarak müdahale edilmektedir. İlimizde Valilik oluru 

ile görevlendirilmiş 15 adet “Fahri Av Müfettişi” görev yapmakta olup, bu kişilerden gelen 

tutanaklara da cezai işlem uygulanmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 

kontrolleri sırasında yasak av yapan kişilerle karşılaştıklarında tutanak düzenlemekte ve  Şube 

Müdürlüğümüzde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun kapsamındaidari yaptırım kararları 

uygulamaktadır. 

Soru 3: Avlanma süreleri avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limiti yasaklanan 

devlet ve genel avlaklar, türü ve avlanma günleri ve il genelinde yasaklanan türler nelerdir? 

Cevap 3:Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 37 adet avlakta hangi 

türlerin, ne zaman ve neşekilde avlanacağı gibi hususlar, Vali Yardımcımız başkanlığında her 

yıl yapılan İl Av Komisyonlarında kararabağlanarak Ankara'da yapılacak olan Merkez Av 

Komisyonuna esas teşkil etmek üzere gönderilmektedir. 



 

A-Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki tabloya 

işlenmiştir. 

KUŞLAR AVLANMA LİMİTİ 

Bıldırcın  10 

Üveyik 3 

Karatavuk, öter ardıç, sakarca 3’er 

Tahtalı 4 

Kaya güvercini 6 

Çulluk 5 

Saksağan 15 

Sakarmeke 4 

Karabatak 3 

Alakarga ve suçulluğu (bekasin) 1’er 

Kınalı keklik ve kum kekliği Toplamda 2 

Çil keklik 2 

Yeşilbaş, boz ördek, fiyu ,çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaşpatka, 

kaşıkgagave çıkrıkçın 

Toplamda 6 

Küçük karga, ekinkargası ve leşkargası Toplam 15 

Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu (atmaca yakalamak amacıyla) Yılda Toplam 6 

MEMELİLER AVLANMA LİMİTİ 

Yaban tavşanı 1 

Ada tavşanı 1 

Yaban domuzu (sürek veya bek ve yürüyüş avında avcı başına toplamda) 2 

Çakal 1 

Tilki 2 

 

B-2021-2022 Merkez Av Komisyonu Kararında; İlimizde av hayvanı gruplarına göre 

avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

AVLANMA 

BÖLGESİ 

1.Grup Kuşlar Bıldırcın ve üveyik avı 2.Grup Kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik ve 

çil keklik avı (İlimizde çil keklik avı yasaktır.) 

Çorum Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi 

21.08.2021 14.11.2021 16.10.2021 09.01.2022 

 

AVLANMA 

BÖLGESİ 

3.Grup Kuşlar  Sakarmeke, sakarca, 

yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar 

ördeği, tepeli patka, 

kılkuyruk,elmabaşpatka, çıkrıkçın, 

suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, 

öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı 

4.Grup Kuşlar Alakarga, küçük karga, 

ekinkargası, leşkargası, karabatak ve saksağan 

avı 

Çorum Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi 

16.10.2021 06.03.2022 21.08.2021 06.03.2022 

 

AVLANMA 
BÖLGESİ 

1.Grup Memeliler Yabani tavşan,ada tavşanı 
ve tilki avı 

2. Grup Memeliler Yaban domuzu ve çakalavı 

Çorum Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi 

16.10.2021 09.01.2022 21.08.2021 14.02.2022 

 

C-İlimizde koruma altına alınan av hayvanları Öter Ardıç, Kaya Güvercini ve 

Tilki’dir.  



D-Genel ve Devlet Avlaklarında belgeli avcılara yukarıda belirtilen avlanma süreleri 

içinde Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak 

serbesttir. Yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. 

E- İlimizde tüm hayvanların avına kapatılmış genel veya devlet avlağı 

bulunmamaktadır. Avlaklarda av hayvanı bazında kota verilmektedir.  

Soru 4-Hangi Hayvanların hangi mevsimde avı yapılmaktadır. 

Cevap 4:Bu sorunun cevabı “Cevap 3B” maddesinde bulunmaktadır. 

Soru 5-Av Hayvanlarından koruma altına alınan hayvan var mı? 

Cevap 5:Bu sorunun cevabı “Cevap 3C” maddesinde bulunmaktadır. 

Soru 6: Avlanmada kullanılması yasaklanan araçlar, özellikleri ile avlanma esasları 

nelerdir? 

Cevap 6:2021-2022Av DönemiMerkez Av Komisyonu Kararının 9. Maddesinin 1 

bendinde yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları;  

a)Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı vb. 
yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü, büyütücü veya 
görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak 
kullanılamaz. Ancak rüzgarla hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik 

mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve 
çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulunduramazlar. 

b)Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz. 

c)Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetikdalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme 
dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada 
kullanılamaz. 

ç)Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar 
avlanmada kullanılamaz. 

d)Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve 
gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık 
kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. 

e)Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı 
olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması 
durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır. Motorlu tekne 
ve benzeri araçlarla avlanılmaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp 
havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. 

f)Motorlu tekneler de motoru çalışmaz durumda ve hareketsiz iken üzerinde av yapılabilir. 

g)Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Tekne ve benzerimotorsuz araçlar üzerleri kapatılarak 
güme haline getirilemez. 

ğ)Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz. 

h)Sulak sahalarda (Ormanlık alanların dışında) su kuşu avcılığında kullanılmak üzere; saz, kamış, diken, ot, çuval 
vb. malzemelerden yapılmış ve alttan su girmesini engellemek amaçlı metal malzemeyle desteklenmiş ve taban alanı 6 m2’yi 
geçmeyen taşınabilir gümeler kullanılabilir. Bu malzemeler dışında betonarme, yığma tuğla vb. ile yapılan güme özelliği 
taşımayan sabit yapıların avda kullanılması yasaktır. 

 Her bir genel ve devlet avlağında kurulacak güme sayısı, genel ve devlet avlağının toplam alanın 250 ha 

bölünmesiyle suretiyle hesaplanacaktır. Bu sayıda güme kuruluşuna izin verilecektir. Her türlü güvenlik 
tedbirleri avcılar tarafından alınacaktır. 

 Güme kuracak avcılar hangi avlağa kurmak istiyorsa bir dilekçeyle bağlı bulunduğu il şube müdürlüğüne 
Eylül ayı içerisinde başvuru yapacaktır. Başvuru sahibinin o bölgede ikamet eden yerel avcı ve avlanma 
hakkını elde etmiş olması zorunludur. Başvurular 10 Ekim tarihine kadar il şube müdürlüğünce 



değerlendirilerek izin verilen her bir güme için bir numara verilerek koordinatlarıyla kayıt altına 
alınacaktır. İzin alan avcı izin aldığı bu koordinatların dışında gümesini avlanmak maksadıyla 
taşıyamayacaktır. Herhangi bir avlakta yapılan başvuru sayısı, o avlak için belirlenen güme kurma 

sayısını aşarsa, başvurular kuraya tabii tutulacaktır. 

 Güme kurulacak yerde alanın doğal yapısı  bozulacak müdahalelerde bulunulamaz. Güme’yi saklamak 

maksadıyla alanda çukur kazılamaz. Alanda bulunan bitki örtüsü yakılamaz, sazlar sökülemez ve tahrip 
edilemez. 

 Güme kurma izni verilen avcı kendisi yanında avlanma hakkını elde etmiş olan en fazla 2 avcı daha 

bulundurabilir. Güme sahibi ve yanında bulunacak avcılar AVBİS den izin almak zorundadır.Gümelerde 
sadece 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve MAK kararında belirtilen avlanma araç ve gereçleri ile av 
köpekleri bulundurabilir. Ava açık gün ve zaman dışında bu gümeler de bulunulamaz. Bu kararın 7. 
Maddesi (g) bendine göre avlak içinde bulunan sahipli arazilerde de güme kurmak isteyenler sahibinin 
rızasını almak zorundadır. 

I)Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır.  

i)Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir şeklide bulunması durumunda tedavilerinin kontrollerinin 
veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve 

teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir. 

j)Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılk belgesi sahibi avcılar; Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen “Engelli Kimlik Belgesi”ni ibraz ederek, 
avlaklarda araç içinde avlanabilirler. 

2021-2022Av DönemiMerkez Av Komisyonu Kararının 10. Maddesinin 1 bendinde 

Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle 

avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır. 

a)Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, 

b)Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında 
taşınmak zorundadır. 

c)Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek 
çevirme avı yapmak, 

ç)Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; cip, pikap, otomobil, 
traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter 
gibi araçları bizahiti kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak, 

d)Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; 

kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, 

e)Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, 

f)Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını 
toplamak ve bulundurmak, 

g)Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, 

ğ)Av sezonu dışında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek, 

h)Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen 
kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak ildeki şube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.  

ı)Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, 
herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. 

i)Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması 
yasaktır. 

Soru 7: Tarımda çiftçilerimize en büyük zararı veren yaban domuz avı her mevsimde 

serbest mi? 

Cevap 7:Yaban domuzu avı her mevsimde serbest değildir.2. Grup Memelilerden olan 

yaban domuzu avı avlanma süresi başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl yapılan Merkez Av 

Komisyonu Kararı ile alınmaktadır. 

 
Soru 8: Yaban domuzu avı için tarımın korunması açısından özel bir çalışma var mı? 



 

Cevap 8:Domuzzararının bulunduğu bölgede muhtarlarca İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne zararın bildirilmesi ve Şube Müdürlüğümüzden gerekli izinlerinalınmasına  

müteakipmücadelemaksatlı yaban domuzu avı yapılabilmektedir.  Ayrıca 4915 Sayılı  Kara  

Avcılığı  Kanunukapsamında  her  yıl  alınan  Merkez  Av  Komisyonu  Kararının  15.  

Maddesinde  belirtilen  Bağ  veBahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak 

Durumunda Olanların Avlanma Amacı DışındaSilahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma 

Esasları; 
1)Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve 

ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli ve yivsiztüfekleri 
bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik”in 57. Maddesi kapsamında, ildeki şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi 
almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar. 

 
2)Bu kişiler; 
a)Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini, 
b)Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgelerini, 
c)Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklardan alacakları yazıyı, 
ç)Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı,  

Gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar. 
 
3)Yukarıda belirtilen kişiler; 
a)Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde, arı kovanı 

sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) 
istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve/veya 
tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni 
aranmaz.  

b)Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu 

alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden 
arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler.  Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, 
arılarına ve kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutamak 
istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal ildeki şube müdürlüğü veya orman işletme 
müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.Bu kişiler av ve yaban 
hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları 
kuramazlar. 

c)Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının 

avlanması durumunda Kanun gereği haklarında yasal işlem yapılır. 
 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

Mehmet TURHAN                      İsmail KEŞLİKTEPE                   Erdoğan KÖROĞLU 

    Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

Sadettin AKGÜL                                     Selim DÖLCÜ 

Üye                                                        Üye 
 

 

 

 

 

 



-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 52 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen,   İlimize, İlçelerimize bağlı köylerimizde içme suları temininde 

doğal kaynak suları ve sondaj sistemi ile temin edilmektedir. Köylerimizdeki içme sularının 

biriktirme ve su depolarından evlere verilen içme suları için klorlama hangi aralıklarda 

yapılmaktadır? Klorlama yapılması için klorlama cihazı olmayan köylerimiz var mı? 

Klorlama cihazlarının belirli bir ömrü var mı? Suların klorlanması için ihtiyaç halinde 

temininde yaşanan sıkıntılar var mı? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Köy yerleşim 

yerlerinde tüketime sunulan içme kullanma suları ile ilgili Müdürlüğümüzce yürütülen 

işlemler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 10. maddesinde; “…İçme-kullanma sularına 

dezenfeksiyon gerekmesi halinde, dezenfeksiyonun etkinliği doğrulanır. Yan ürünlerden 

kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin 

dezenfeksiyon dozu düşük tutulur ve gerekli bütün tedbirler(Ek ibare:RG-7/3/2013-28580) 

mahalli idare tarafından alınır. (Değişik beşincifıkra: RG-7/3/2013-28580) (Değişik cümle: 

RG-20/10/2016-29863) İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler 

kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama 

cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor 

düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Klorlamada bu düzeyin sağlanamaması durumunda 

mahalli idare tarafından ara klorlama ünitesi yaptırılır. Deprem ve sel gibi olağanüstü 

durumlar ile kaynak, depo ve şebeke sistemi gibi su yapılarında oluşan arızalanmalara bağlı 

olarak yapılan su kesintilerinde şebekenin en uç noktasında serbest klor düzeyi en fazla 1.0 

mg/L olacak şekilde klorlama yapılabilir. İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon etkinliğinin 

denetlenmesi amacıyla, serbest klor ölçümleri suyun mahallinde her gün yapılır…” hükmü 

yer almaktadır. 

Köy yerleşim yerlerinde içme kullanma su depolarında Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde dezenfeksiyon yapılabilmesi için Çorum İl Özel İdaresi uhdesinde 2017 yılında 

572 adet, 2018 yılında 25 adet ve 2020 yılında 205 adet olmak üzere toplamda 802 adet 

klorlama cihazı takılmıştır.(İlgili sayılar Çorum İl Özel İdaresi tarafından bildirilmiştir.) 

Mevcut durumda 242 adet klorlama cihazı takılması gereken içme kullanma su deposu 

bulunmaktadır. Klorlama cihazlarının ömrü, dezenfeksiyon için klor temini vb. gibi hususların 

yerel yönetimler tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 



                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

  Abdullah UYSAL                  Dursun KAYA                    Gürbüz ÖZEL  

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

 

                                         Yıldız BEK                           Sadık AŞIK     

                 Üye                                          Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 55 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimize ilçelerimize bağlı köylerimizde eğitim 

öğretime devam eden köylerimizde ana sınıfı olarak eğitim veren köylerimizdeki okul sayısı 

kaçtır? Köylerdeki ana sınıfı öğrenci sayısı ne kadar? Köylerdeki Sınıf sayıları bellimi? 

Köylerimizdeki eğitim veren öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar var mı? Sınıfların yetersiz 

olduğu zaman 2’nci sınıf açılabiliyor mu? Merkez köylerdeki okullara çevre köylerden 

öğrenci kabul ediliyor mu? Ana sınıf öğrencileri servisten yararlanabiliyor mu? Konu ile ilgili 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar 

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

doğrultusunda, 

- İlimize ilçelerimize bağlı köylerimizde eğitim öğretime devam eden köylerimizde ana sınıfı 

eğitimi veren köylerimizdeki okul sayısı kaçtır? 

-İlimiz merkez ve ilçelerinde 56 köyde ana sınıfı eğitimi verilmektedir. 

-Köylerdeki ana sınıfı öğrenci sayısı kaçtır? 

-İlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 546 öğrenci okul öncesi eğitimi almaktadır. 

-Köylerdeki sınıf sayıları belli mi? 

-İlimiz merkez ve ilçelerinde 56 köy 57 sınıfta okul öncesi eğitimi verilmektedir. 

-Sınıfların yetersiz olduğu zaman ikinci sınıf açılabiliyor mu? 

-İhtiyaç duyulması halinde eğitim kurumunun fiziki durumu da göz önünde 

bulundurularak ihtiyaç kadar sınıf açılabilmektedir. 

- Merkez köylerdeki okullara çevre köylerden öğrenci kabul ediliyor mu? 

-Taşıma mevzuatı gereği okul öncesi öğrencileri taşımalı eğitimden 

yararlandırılmamaktadır. 

- Ana sınıfı öğrencileri servisten yararlanabiliyor mu? 

-Taşıma mevzuatı gereği okul öncesi öğrencileri taşımalı eğitimden 

yararlandırılmamaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

                        Ahmet DEVREZ                 Mehmet KAPLAN               Abdullah TİRYAKİ    

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

                                               İlhami TÜRKSAL                      Doğan UÇAR    

          Üye                                         Üye 

 



 

-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

          İl Genel Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 59 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen,  İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde bakıma muhtaç olup 

kendileri tarafından bakımını yapamayan, engelli sayılan, bu tür ailelerin bakımını 

yapabilecek ailelere ilgili kurumlar tarafından tespit edilerek kriterleri sağlayan kişilere bakım 

parası olarak maaş ödenmektedir. Bu tür ailelerin ilimiz, ilçelerimiz, köylerimizde genel 

toplam sayısı kaçtır? Bakıma muhtaç ailelerin karşılaştıkları yaşadıkları sorunlar var mı? 

Kontrolleri yapılıyor mu? Hasta bakımını üstlenip yerine getirmeyen sıkıntı yaşayan aileler 

var mı? Varsa bunlarla ilgili neler yapılıyor? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden  alınan bilgiler 

doğrultusunda, 

Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 01.03.2022 tarihinde yapılan 

toplantısına istinaden hazırlanan bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere Müdürlüğümüz tarafından Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve 

Bakım Hizmetleri Esaslarının Belirlenmesi Yönetmeliği kapsamında Engelli Evde Bakım 

Yardımı ödemesi yapılmaktadır. Mart/2022 tarihi itibariyle Müdürlüğümüz tarafından 

verilen Engelli Evde Bakım Yardımı alan vatandaşlarımızın istatistik verileri aşağıda 

sunulmuştur. Müdürlüğümüz tarafından verilen Engelli Evde Bakım Yardımı alan 

ailelerin denetimleri yılda en az 1 kez olmak üzere takip edilmekte, gerekli görülmesi 

halinde denetim sayısı artmaktadır. Ayrıca yapılan inceleme ve denetimlerde Bireysel 

Bakım Planı kapsamında bakımı sağlanamadığı tespit edilen dosyaların yardımları 

sonlandırılmakta, engellilerimize yönelik diğer sosyal hizmet modellerine(başka bir 

bakıcı, huzurevi, özel bakım merkezi vs.) yönlendirilmektedirler. 

 

Mart 2022 tarihinde Evde Bakım Yardımı alan vatandaşların sayısı, 

Merkez 2007,  Merkez SHB 2342 (Laçin 27, Mecitözü 153, Oğuzlar 41, Uğurludağ 

62, Ortaköy 52), Osmancık SHB ( Kargı 94, Dodurga 34, Osmancık 347), Alaca SHM ( Alaca 

262), İskilip SHM (İskilip 340, Bayat 169), Sungurlu SHB (Boğazkale 30, Sungurlu 403). 

olmak üzere Toplam 4021 kişi  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine 

İlişkin Yönetmelik” kapsamında tanımlanan bakıma muhtaç engelli; eski sağlık kurulu rapor 

sistemine göre ‘ağır engelli’, yeni sağlık kurulu rapor sistemine göre ‘tam bağımlı’ olduğu 

belgelendirilenlerden; günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine 

getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek 

derecede düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak 

suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine 

düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden (2.835 TL) 

daha az olduğubakım raporu ile tespit edilenleri,bakmakla yükümlü olunan bireyler; üveyler 

de dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde 

yaşayan eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve 

babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan 

kardeşleri; başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren çocukları 

ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya erbaş 

olarak askere gitmiş olan babası, çocuğu ve kardeşi;  ayrı adreslerde ikamet etse dahi engelli 

üzerinde velayeti devam eden anne ve babası veya kanunen bakmakla yükümlü kimsesi 

bulunamayan engelli ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt 

eden akraba ve vasiyi ifade eder. 

Müdürlüğümüzden evde bakım yardımı alan kişi sayısı ay içerisinde yeni yardım 

bağlanan veya şartları değişmesi sebebi ile kesilenler ile beraber değişkenlik göstermekte olup 

Şubat 2022 ayında 4.042 kişi faydalanmıştır. 



İlgili yönetmelik kapsamında bakıma muhtaç engellilere akraba veya bakacak akrabası 

bulunmaması durumunda vasi tarafından bakım hizmeti verilmekte olup bakım hizmetleri 

değerlendirme heyeti tarafından engelli için bakıcıya bireysel bakım planı hazırlanır ve heyet 

tarafından yıl içinde en az bir kez hazırlanan plana uyulup uyulmadığı, engelliye bakım 

hizmetinin yerine getirilip getirilmediği denetlenmekte ve aileye engelli bakım, hakları ve 

sorumlulukları konusunda rehberlik yapılmaktadır. Engelliye sunulan bakım hizmetinin 

yerine getirilmediği tespit edilirse verilen yardım kesilebilmekte ve bu hizmeti vermeye talip, 

şartları uyan başka bir kişiye yardım bağlanabilmekte, bakacak kimse bulunamaması 

durumunda ise engellinin ihmal ve istismara açık olduğu tespit edilmesi durumunda 

Müdürlüğümüze bağlı yatılı hizmet modellerine yönlendirilebilmektedir. 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

                Ekrem YILDIRIM                    Arif ÇAMİÇİ                Vahit KABAKCI   

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

                                             Özcan ÇETİN                   Nazım ÇETİN  

                                                    Üye                                     Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-RAPOR- 

(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 51 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, Köylerimizde Şehit ve gazi yakınlarımız vardır. 

Şehit ve gazi yakınları çocukları, Milli Savunma Bakanlığı üniversitesini tercihleri sırasında bunlara 

ait bir kontenjan uygulaması var mı? Varsa oransal olarak bellimi? Tercihleri sırasından ek puan 

uygulaması var mı? Bu üniversitede Şehit ve gazi yakınlarının çocuklarının yerleşmesinde diğer 

öğrencilerden farklı avantajları nelerdir? Konu ile ilgili Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğinden alınan bilgiler doğrultusunda, 

            Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığına bağlı 

olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 

tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.  

          TSK bünyesinde görev yapmakta iken gazi olanların çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş 

koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır. 
Bu haktan yararlanmak isteyenler; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde 

hareket ederek, ilgili Askeri Okul Komutanlıklarına başvuruda bulunur. 

        Öğrenci temin faaliyetleri Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Başvuru 

şartlarının yer aldığı kılavuzlara, alım 

dönemlerinde www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.msu.edu.tr internet adresleri üzerinden ulaşabilir. 

           Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Aday Başvuru Formunda 

yer alan “Şehit Çocuğuyum” seçeneğini, öz babası veya annesi şehit olan adaylar yazacaklardır. 

           Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Aday Başvuru Formunda 

yer alan “Gazi Çocuğuyum” seçeneğini öz babası veya annesi gazi olan adaylar yazacaklardır. Yakını 

vazife malulü olan adaylar bu seçeneği yazmayacaklardır. 

            MSÜ’ne çağrı ve kesin kayıt işlemleri için ŞehitGazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır 

mı?   

           Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2022-MSÜ 

sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim 

aşamalarına çağırılacaktır. Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için 

Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS TYT’den, Harp Okulları için 2022 YKS Sayısal/Eşit 

Ağırlık’tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak 

şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde 

ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında 

tutulurlar. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Mehmet KAPLAN                 Abdullah TİRYAKİ          Ahmet DEVREZ   

                     Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                       Doğan UÇAR  

        Üye                                            Üye              

http://www.sahilguvenlik.gov.tr/
http://www.msu.edu.tr/


 

 

 


