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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 57 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde köylerimizde yerleşik alan tespiti yapılıyor 

mu? Köylerimizde yapılan yerleşik alan çalışmasında kriterler nelerdir? Yerleşik alan 

çalışmalarında yaşanan sıkıntılar var mı? Köylerdeki yerleşik alan çalışması kimlerle kimler 

tarafından yapılmaktadır? Köylerdeki yerleşik alan çalışması istek üzerine mi yoksa kurumlar 

tarafından mı yapılmaktadır? Köylerimiz de en son yerleşik alan çalışması ne zaman yapılmıştır? 

Yerleşik alan çalışmalarında yapılan iş ve işlemler nelerdir? Konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada, Köylerimizdeki Yerleşik Alan Çalışmaları 

Hakkında,  

1- İlimizde İlçelerimizde Köy Yerleşik Alan Çalışması yapılıyor mu? 
2- Yerleşik Alan çalışmasındaki kriterler nelerdir? 
3- Yerleşik Alan belirlenirken yaşanılan sıkıntılar nelerdir? 
4- Köylerdeki yerleşik alan çalışmaları kimlerle kimler tarafından yapılmaktadır? 
5- Köylerdeki Yerleşik Alan Çalışması istek üzerine mi yoksa Kurumlar tarafından mı yapılmaktadır? 
6- Köylerimizde son yerleşik alan çalışması ne zaman yapılmıştır? 
7- Yerleşik Alan Çalışmasında yapılan iş ve işlemler nelerdir? 

 

Köy Yerleşik Alan kavramı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde “Belediye ve mücavir alan 

sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy 

konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, 

yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların 

toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen 

çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek 

olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy 

yerleşik alanı civarını tanımlar.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Köy Yerleşik Alan Çalışması; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5.Bölüm Esaslarına göre  

Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak 

üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır 

haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır. 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27’inci maddesi uyarıca, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün 

gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak belediye sınırı il sınırı olan yerlerde 

büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro 

paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan 

sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir. Yasal dayanaklar bu şekildedir. 
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İlimizdeki 759 adet köy ve bağlılarla birlikte 1254 kırsal yerleşme birimi bulunmaktadır. 759 

adet köyümüzün 722 tanesinde köy yerleşik alan ve civarı sınır tespiti, bugün itibariyle, gerek 

mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü gerek İdaremiz personelleri ve gerekse İdaremizce hizmet 

alımı yöntemleri ile tamamlanmıştır.  

Çalışma yapılmayan 37 adet köyün; 18 tanesi belediyelerin mücavir alan sınırı içinde 

kalmaktadır.  Diğer 18 tanesi, 6360 Sayılı Kanun ile köye dönüşen ve imar planları bulunan belde 

yerleşmeleri, 1 tanesi ise Koçhisar barajından etkilen ve yeni yerleşim alanı kurulan Alaca 

Kızılyar Köyüdür. 

 759 adet köyümüzden; imar planı bulunan ve belediyelerin mücavir alan sınırı içinde kalanlar 

dışındaki 722 köyümüzün tamamında köy yerleşik alan sınır tespit çalışmaları tamamlanmıştır. 

Ancak, söz konusu köylerimizin bağlılarında köy ortak yapısı bulunanların çalışmaları devam 

etmektedir.  Bugün itibariyle, Merkez İlçe, Morsümbül Köyü, Kaçkaça ve Borsumluçiftliği 

mahalleleri, Merkez İlçe ,Sırıklı Köyü, Arzupınar mahallesi, Merkez İlçe ,Şendere Köyü ,Aktaş 

mahallesi, İskilip  İlçesi ,İkipınar Köyü ,Manastır mahallesi , Kargı İlçesi, Beygircioğlu Köyü , 

Akçayazı mahallesi, Osmancık İlçesi ,Tekmen Köyü, Aşağısaltık mahallesi, Osmancık İlçesi 

,Fındık Köyü ,Kepçeli mahallesi ilk defa tespiti yapılacak köy yerleşik alan sınırı çalışması 

Merkez İlçe, Büyükdivan Köyü ve Mecitözü İlçesi, Devletoğlan köyünde köy yerleşik alan sınırı 

genişletme çalışmaları devam etmektedir.  

Köy Yerleşik Alan tespitleri, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi, köyün en 

dıştaki son evlerinin dışından geçirilen çizgi, köy yerleşik alan sınırı, bu çizginin 100 metre 

paraleli ise civarı sınırı olarak belirlenmektedir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 15.03.2021 tarih ve 

493258 yazısında “Söz konusu tespitler yapılırken Valilikçe kurulan Komisyonla, İmar 

Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve 

jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve 

genişlikleri belirlenerek Yönetmeliğin 43. maddesinde bahsedilen hâlihazır harita ve kadastro 

haritaları üzerine işlendikten sonra yapım tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine 

uygun olarak inşa edilmiş binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizgi ile 100 

m. dışından geçirilmek suretiyle tespit edilen köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı sınırı İmar 

Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca il genel meclisince onaylanacaktır.” denilmektedir. 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na 04/07/2019 tarihinde eklenen , 

Geçici-6 ‘ncı madde de ,  “……bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy 

ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir.” Denilmiştir.  

Aynı tarihte (04/07/2019)  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi (c ) bendine eklenen 

fıkrada, “Tarım arazileri, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanununda belirtilen izinler alınmadan; tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy 

ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemez” denilmiştir.  

Bu sebeplerden dolayı 04/07/2019 tarihinden önce yukarıdaki usulle yapılan yerleşik alan 

tespitleri geçerli ve 5403 Sayılı Kanun kapsamında izinli sayılmaktadır. Ancak, 04/07/2019 

tarihinden sonra yapılmaya başlanılmış ve halen devam etmekte olan köy yerleşik alan çalışmaları 
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için 5403 Sayılı Kanunu kapsamında izinler alınmaktadır. Bu izinler, tarım dışı kullanım izni 

olarak geçmektedir. Yukarıda bahsedilen köylerin talepleri Bazı dosyaların 2020 yılının 2. Ayı ve 

sonrasındaki tarihlerde başvurdukları göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 1 seneyi aşkın  bir 

süreç devam etmektedir.  Söz konusu izinler için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğün’den gelecek 

kurum görüşünün uygun gelmesine müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama 

Genel Müdürlüğü 15.03.2021 tarih ve 493258 yazısında belirtilen süreçlerin tamamlanması 

durumunda İl Genel Meclisine onay için sunulacaktır.  

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   
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 56 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen,   İlimiz İlçelerimiz ve köylerimiz sınırları içinde mevcut 

maden yataklarımızın varlığı nelerdir? Mevcut işletmeye açık madenlerimiz nelerdir? 

Nerelerdedir? Bu İşletmelerde istihdam edilen kişi sayısı nedir? İşletilmeyen maden yataklarımız 

var mıdır? İşletmeye açılmamasının sebepleri nelerdir? Maden işletmelerinden elde edilen 

gelirlerin ilimiz ekonomisine katkısı ne durumdadır? Bu maden ocaklarından devlete ve özel 

işletmeye ait olan var mı? Maden ocaklarımızdaki Pazar payımız nedir? İlimiz genelindeki maden 

çeşitlerimiz nelerdir? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  3213 Sayılı 

Maden Kanunu Kapsamında ve Maden Yönetmeliğinde  Madenler 5 Gruba Ayrılmıştır 

(1) I. Grup madenler: 

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’in 

altında SiO2 içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki ve akarsu 

yataklarındaki kum ve çakıllar, 

b) Tuğla-kiremit kili, çimento kili, baraj, gölet ve benzeri yapılarda kullanılan killer, marn, 

puzolanik kayaç (tras), çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer 

almayan kayaçlar ile; 

1) %25’den az Al2O3 içeren killer, 

2) %50’den az montmorillonit minerali içeren killer, 

3) %50’den az illit minerali içeren killer, 

4) %50’den az zeolit minerali içeren kayaçlar, 

5) Na2O ve K2O toplamı %5’den az olan ve II. Grupta yer almayan kayaçlar, 

6) Kil grubunda ağırlıkça birinci sırada kaolinit minerali bulunmayan ve kaolinit minerali 

oranı %20’den az olan, %2’den fazla Fe2O3 ve K2O, %1’den fazla Na2O içeren ve %44’den az 

SiO2 içeren killer. 

(2) II. Grup madenler: 

a) Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır, geometrik 

şekil verilmeden yol, baraj, gölet ve liman gibi alanlarda kullanılan taşlar, dolgu, istinat ve diğer 

yapı duvarı gibi yerlerde kullanılan yapı taşları (dekoratif amaçlı kullanılan taşlar hariç), hazır 

beton ve asfalt üretiminde kullanılan kayaçlar, 
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b) Mermer, traverten, oniks mermeri, granit, andezit, bazalt, diyabaz gibi blok olarak 

üretilen taşlar, boyutlandırılarak geometrik şekil verilen taşlar ile kayraktaşı, arduvaz, tüf, 

ignimbirit ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar, 

c) Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve 

kalsit öğütme, demir çelik tesisleri, enerji santrali ile metal üretimine yönelik tesislerde 

hammadde olarak kullanılan kayaçlar. 

(3) III. Grup madenler: 

a) Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik halde bulunan tuzlar, jeotermal, doğal gaz ve petrol 

alanlarının dışında bulunan karbondioksit (CO2) gazı, hidrojen sülfür (30/5/2013 tarihli ve 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla), IV. Grup madenleri eriyik olarak 

içeren ve 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

kapsamına girmeyen çeşitli amaçlarla kullanılan gaz ve sular. 

 

 

 

(4) IV. Grup madenler: 

a) Endüstriyel hammaddeler; kaolen, dikit, nakrit, halloysit, endellit, anaksit, bentonit, 

montmorillonit (%50’den fazla montmorillonit minerali), baydilit, nontronit, saponit, hektorit, illit 

(%50’den fazla illit minerali), vermikülit, allofan, imalogit, klorit, sepiyolit, paligorskit (atapuljit), 

loglinit ve bunların karışımı killer, refrakter killer, şiferton, alçıtaşı (jips, anhidrit), alünit (şap), 

halit, sodyum, potasyum, lityum, kalsiyum, magnezyum, klor, nitrat, iyot, flor, brom ve diğer 

tuzlar, bor tuzları (kolemanit, uleksit, borasit, tinkal, pandermit veya bünyesinde en az %10 

B2O3 içeren diğer bor mineralleri), stronsiyum tuzları (selestin, stronsiyanit), barit, vollastonit, 

talk, steattit, pirofillit, diatomit, olivin, dunit, sillimanit, andaluzit, dumortiorit, disten (kyanit), 

fosfat, apatit, asbest (amyant), manyezit, huntit, tabiî soda mineralleri (trona, nakolit, davsonit), 

zeolit (%50’den fazla zeolit minerali), pomza, pekştayn, perlit, obsidyen, grafit, kükürt, flüorit, 

kriyolit, zımpara taşı, korundum, diyasporit, kuvars, kuvarsit ve bileşiminde en az %80 

SiO2 ihtiva eden kuvars kumu, feldispat (feldispat ve feldispatoid grubu mineraller), mika (biyotit, 

muskovit, serisit, lepidolit, flogopit), nefelinli siyenit, kalsedon (sileks, çört), harzburgit, 

radyolarit, 

b) Enerji hammaddeleri; turba, leonardit, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü şist, 

bitümlü şeyl, kokolit-sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla), 

c) Metalik madenler; altın, gümüş, platin, osmiyum, bakır, kurşun, çinko, demir, pirit, 

manganez, krom, civa, antimuan, kalay, vanadyum, arsenik, molibden, tungsten (volframit, şelit), 

kobalt, nikel, kadmiyum, bizmut, titan (ilmenit, rutil), alüminyum (boksit, gipsit, böhmit), nadir 

toprak elementleri (seryum grubu, yitriyum grubu) ve nadir toprak mineralleri (bastnazit, monazit, 

ksenotim, serit, oyksenit, samarskit, fergusonit), sezyum, rubidyum, berilyum, indiyum, galyum, 

talyum, zirkonyum, hafniyum, germanyum, niobyum, tantalyum, selenyum, telluryum, renyum, 

ç) Uranyum, toryum, radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer 

radyoaktif maddeler. 

(5) V. Grup madenler: Kıymetli ve yarı kıymetli mineraller; Elmas, safir, yakut, beril, 

zümrüt, morganit, akuvamarin, heliodor, aleksandirit, agat, silis kökenli oniks, sardoniks, jasp, 

karnolin, heliotrop, kantaşı, krizopras, opal (irize opal, kırmızı opal, siyah opal, ağaç opal), kuvars 

kristalleri (ametist, sitrin, neceftaşı (dağ kristali), dumanlı kuvars, kedigözü, avanturin, venüstaşı, 

gül kuvars), turmalin (rubellit, vardelit, indigolit), topaz, aytaşı, turkuaz (firuze), spodümen, 

kehribar, lazurit (lapislazuli), oltutaşı, diopsit, amozonit, lületaşı, labrodorit, epidot (zeosit, 

tanzonit), spinel, jadeit, yeşim veya jad, rodonit, rodokrozit, granat minarelleri (spesartin, 

grosüllar hessanit, dermontoit, uvarovit, pirop, almandin), diaspor kristalleri, kemererit, krizoberil, 

fenakit, taaffeit, oyklas, krizolit, zebercet, uvit, siberit, akroit, safirin, praziolit, sarder, karneol, 

jaspis, moldavit, enstatit, aktinolit, ateş opal, brazilianit, vezüvyan (idokras), kordiyerit, sfen 

kristalleri, dioptas, apofillit, prehnit, petalit, fibrolit, benitoid, sanidin, bitovnit, andezin, adularya, 
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skapolit, natrolit, hayün, pektolit, polusit (polluks), datolit, kornerupin, danburit, sinhalit, 

kurnokovit, lazulit, ambligonit, sodalit, krizokol, vardit, nefrit, sedef, operkül. 

Maden ocaklarının işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye Büyükşehir olan yerlerde 

Valilik Yatırım İzleme Müdürlüğü Büyük şehir olmayan yerlerde  İl özel İdareleri yetkili 

kılınmıştır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları Yönetmelikte kapasite durumuna göre 1. 2. ve 3. 

Sınıf  gayrisıhhi müessese kapsamında değerlendirilmiştir.  İdaremizcede İşyeriu açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre   3 adet I. Sınıf GSM kapsamında, 111 adet 2. 

Sınıf GSM kapsamında ve 17 adet 3. sınıf GSM kapsamında 131 adet maden ocağına işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı verilmiş ve  faaldir.  

Bu ruhsatlardan 2 adedi  Çorum Belediye Başkanlığının 15 adedi Devlet Su İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğünün  18 Adedi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 3 adedi İdaremize ait sahalar olmak 

üzere toplam 38 adeti Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Hammadde Üretim İzin Belgeli 

sahalarıdır. 93 adedide özel ve tüzel kişilere ait işletme ruhsatlı sahalardır. 

Ayrıca  1. Sınıf GSM lerden 2 adedi 2. Sınıf GSM lerden  40 adedi  3. sınıf GSM lerden  24 

adedi  olmak üzere toplam  66 adet maden ocağının işyeri açma ve çalışma ruhsatları rezerv 

bittiğinden yada maden ruhsatlarının süresi sona erdiğinden  iptal edilmiştir.  

 

 

Bu maden ocakları yıllık ocakbaşı satış tutarının % 4 oranında  devlet hakkı ödemekte 

bunun % 50 si hazine payı % 25 i KHGB payı % 25 i  özel idare payı olarak ocak ayında Satış 

Bilgi formlarını I(a) Grubu Maden (kum çakıl ariyet ocakları) il özel idarelerine  diğer grup 

madenlerde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne Nisan ayı sonuna kadar vermek zorunda 

30 Hazirana kadarda işletmeler devlet haklarını  payları oranında ilgili kurumların hesaplarına 

yatırmak zorundadır. 

İlimiz genelinde maden çeşitlerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının listesi ekte ve 8 

sayfadır.  

 

İlimiz İlçelerimiz ve Köylerimiz sınırları içerisinde mevcut maden yataklarımızın varlığı 

nelerdir, Mevcut işletmeye açık madenlerimiz nelerdir, nerelerdedir. Bu işletmelerde istihdam 

edilen kişi sayısı,  işletilmeyen maden yataklarımız var mıdır, işletmeye açılmamasının sebepleri 

nelerdir, maden işletmelerinden elde edilen gelirlerin ilimiz ekonomisine katkısı ne durumdadır, 

bu maden ocaklarından devlete ve özel işletmeye ait olan var mıdır, maden ocaklarındaki pazar 

payımız nedir, ilimiz genelindeki maden çeşitlerimiz nelerdir konuları ile ilgili olarak; 

 

Maden ocaklarının işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye büyükşehir olan yerlerde 

Valilik/ Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, büyük şehir olmayan yerlerde İl özel İdareleri 

yetkili kılınmıştır. 3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında ve Maden Yönetmeliğinde madenler 5 

gruba ayrılmıştır. İlimiz genelinde 169 maden ocağına işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş ve 

faaldir. 169 Maden ocağından 15 adedi DSİ, 18 Adedi Karayolları, 3 adedi İdaremiz 2 adedi de 

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde olup, Kamu kurumlarına ait toplam maden ruhsat sayısı 

39 adettir. 130 adet maden ruhsatı ise şahıslara ve tüzel kişiliklere aittir. 

 

İLİMİZ GENELİNDE Kİ MADEN ÇEŞİTLERİMİZ 

 

S.NO MADEN GRUPLARI SAYISI 

1 I(A) GRUBU MADENLER  (Kum Çakıl Ariyet  Ocakları) 11 

2 I(B) GRUBU MADENLER  (Tuğla- Kiremit Kili Ocakları) 49 

3 II(A) GRUBU MADENLER  (Kalsit Kalker Mıcır Ocakları) 49 

4 II(B) GRUBU MADENLER  (Mermer -Traverten Ocakları) 15 

5 III GRUP MADENLER   (Deniz Göl Kaynak Suyu Tuzları  Tuzlalar) 3 

6 IV(A) GRUBU MADENLER  (Alçıtaşı Jips Ocakları) 13 
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7 IV( B) GRUBU MADENLER  (Linyit Kömürü Ocakları) 17 

8 IV(C) GRUBU MADENLER  (Bakır Ve Krom  Ocakları) 12 

 TOPLAM 169 

 

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında ve Maden Yönetmeliğinde  belirlenen madenlerin 

guruplarına ait liste ile 

İdaremizce Maden Ocaklarına verilen İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarının dağılım listesi 

ekte detaylı şekilde verilmiştir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

                 Fehmi YAĞLI                      Erdoğan KÖROĞLU                Abdullah TİRYAKİ     

               Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

 Sadettin AKGÜL                          Sadık AŞIK 

                                              Üye                                           Üye     

 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2021 tarih ve 52 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen,  İlimiz Merkez İlçe, Kunduzhan Mahallesi, 4469 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 

mülkiyeti İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’ne ait toplamda 4.675,70 m² yüzölçümlü okul 

arsasına, idaremize ait 4.357,73 m² hisseye özel eğitim okulu yapılacağından, idaremize ait 

hissenin, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin 

yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. 

maddesinin (f) bendi gereği, İlimiz Merkez İlçe, Kunduzhan Mahallesi, 4469 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 

mülkiyeti İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’ne ait toplamda 4.675,70 m² yüzölçümlü okul arsasına, 

idaremize ait 4.357,73 m² hisseye özel eğitim okulu yapılacağından, idaremize ait hissenin, Milli Eğitim 

Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin yapılması komisyonumuzca 

uygun bulunmuştur. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

  Mehmet YÜCEL                 Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Fehmi YAĞLI         

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 
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Mehmet BEKTAŞ         Mehmet KAPLAN         Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                Üye                               Üye                           Üye  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 80 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 2020 yılı 

Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile ilgili konu üzerine Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Taşınır Kesin 

Hesabının incelenmesi neticesinde;  

150 İlk Madde ve Malzeme Alımlarında;  

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 15.727.900,46 TL’ye 

ulaşan malzemeden, yıl içinde 13.487.003,52 TL’lik malzeme sarf edilmiş, kullanılmayan 

2.240.896,94 TL’lik malzeme 2021 yılına devretmiş bulunmaktadır. 

253 Tesis Makine ve Cihaz Alımlarında; 

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 19.956.196,70 TL’ye 

ulaşan makine ve cihazlardan kullanılmaz durumda olan 14.865,96 TL’lik makine ve cihazlar yıl 

içerisinde hurdaya ayrılmış, 19.941.330,74 TL’lik malzeme ise kullanılmak üzere 2021 yılına 

devretmiş bulunmaktadır. 

254 Taşıt Alımlarında;  
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Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 18.174.898,71 TL’ye 

ulaşan taşıtlardan kullanılmaz durumda olan 197.950,00 TL’lik taşıt yıl içerisinde hurdaya 

ayrılmış, 17.976.948,71 TL’lik taşıt ise kullanılmak üzere 2021 yılına devretmiş bulunmaktadır. 

           255 Demirbaş Alımlarında; 

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 4.223.672,48 TL’ye 

ulaşan demirbaşlardan, yıl içerisinde 285.711,45 TL’lik kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle 

düşümü yapılmış 3.937.961,03 TL’lik demirbaş ise kullanılmak üzere 2021 yılına devretmiş 

bulunmaktadır. 

Bu duruma göre 2020 yılı taşınır kesin hesabının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olduğu 

görülmüştür.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

     Fehmi YAĞLI                   Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Mehmet KAPLAN         Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                Üye                               Üye                           Üye  

 

 

 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 81 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen,  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi kesin hesabı ile ilgili konu 

üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; 

İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Gider Kesin hesapları,   

1) 44.19.00.62.01 Alaca İlçesi Özel İdare Müdürlüğü  

01 Genel Kamu Hizmetleri 3.029.498,12 TL 

  09 Eğitim Hizmetleri 33.838,74 TL  

 

2) 44.19.00.62.02 Bayat İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel kamu Hizmetleri 1.393.155,02 TL 

  09 Eğitim Hizmetleri 19.995,10 TL  
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 3) 44.19.00.62.03 Boğazkale İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 698.879,70 TL 

08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 122.211,01 TL 

 

4) 44.19.00.62.04 Dodurga İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 721.577,49 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 14.999,99 TL 

 

            5) 44.19.00.62.05 İskilip İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.544.681,64 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 19.765,00 TL 

 

            6) 44.19.00.62.06 Kargı İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.094.389,35 TL 

 

7) 44.19.00.62.08 Mecitözü İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.813.957,92 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 14.998,69 TL 

 

8)  44.19.00.62.11 Ortaköy İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 792.558,92 TL 

 

9)  44.19.00.62.12 Osmancık İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.367.584,27 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 24.080,01 TL 

 

10)  44.19.00.62.13 Sungurlu İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 4.334.940,81 TL 

 

11)  44.19.00.62.14 Uğurludağ İlçesi Özel İdare Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.145.763,35 TL 

 

12) 44.19.01.02.00 Özel Kalem  

01 Genel Kamu Hizmetleri 163.158,31 TL 

 

13)  44.19.01.24.00 Hukuk Müşavirliği 

01 Genel Kamu Hizmetleri 617.450,27 TL 

 

14)  44.19.30.00.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 16.134.036,80 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 11.000,00 TL 

 

15)  44.19.31.00.00 Encümen Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.543.423,43 TL 
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16)  44.19.32.00.00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 75.297.888,89 TL 

    

17)  44.19.33.00.00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 82.142,08 TL 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 117.787,60 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.041.287,03 TL 

 

18)  44.19.34.00.00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 9.940.385,14 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 348.485,51 TL 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 4.292.099,96 TL 

 

19)  44.19.35.00.00 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.190.872,81 TL 

02 Savunma Hizmetleri 2.362.079,75 TL 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.638.919,12 TL 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 87.154,80 TL 

     07 Sağlık Hizmetleri 2.712.907,12 TL 

 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.545.586,96 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 29.435.658,52 TL 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 3.550.286,39 TL 

 

20)  44.19.36.00.00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 65.708,24 TL 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 461.881,98 TL 

     06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 25.000,00 TL 

 

 

 

   21)  44.19.37.00.00 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 23.603,01 TL 

 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 3.658.007,30 TL 

 

     22)  44.19.38.00.00 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 104.225,91 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 19.052.049,75 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 11.682,00 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 176.255,17 TL 

 

23) 44.19.39.00.00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 84.998,78 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.028.572,82 TL 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 2.145.148,58 TL 
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24) 44.19.41.00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  

01 Genel Kamu Hizmetleri 108.460,12 TL 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 745.636,29 TL 

06 İskan ve Toplum Hizmetleri 2.031.485,94 TL  

 

     25)  44.19.42.00.00 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 6.680.461,33 TL 

Olmak üzere gider toplamı 211.702.662,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

İl Özel İdaresi 2020 yılı gelir kesin hesabı ise, 

 01 Vergi Gelirleri 242.325,61 TL 

 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.309.992,98 TL 

 04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 124.529.276,76 TL 

 05 Diğer Gelirler: 128.994.145,34 TL 

 Olmak üzere gelir toplamı 255.075.740,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 

İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

       Fehmi YAĞLI                 Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL         

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Mehmet KAPLAN         Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                Üye                               Üye                           Üye  

 

 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 61 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Komisyonuna 

havale edilen,  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 2021 yılı programında gençlerle ilgili 

projeleri nelerdir? Projelerde çalışacağı kurum ve kuruluşlar hangileridir? 2020 yılında kaç tane 

gencimize ulaşılmıştır? Ulaşılan gençlerimiz den kadın erkek sayıları belli mi? İlçelerde ve 

köylerimizde ulaşılan genç sayısı toplam ne kadardır? Gençlerin en çok seçtiği spor dalları 

nelerdir? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 2021 yılında gençlere yönelik projeler; 
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1. Gençlik Kampları 

2. Şehirler ve Kültürler 

3. Damla Projesi 

4. Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması 

5. Gençlerin Öz’e Yolculuğu 

6. Gençlik Değişimi (Uluslararası) 

7. Medeniyetimizin Keşfi 

8. Gençler Arası Müzik, Şiir, Tiyatro, Bilgi Yarışması 

9. İrfan Yolunda Üç Şehir 

10. Engelli Gençler Kampı 

11. Üstün Yetenekliler Kampı 

12. Ekoloji Tarım ve Hayvancılık Kampı 

13. Gençlerin İyilik Ağacı 

14. Genç Dönüşüm ve Kitap Okuma Halkaları 

15. Çaya Geliyoruz, Kod Adı 2023, Girişimcilik Eğitimi 

16. Gençlerin Akademileri ve Kulüp Atölyeleri 

Projelerde Çalışılacak Kurum ve Kuruluşlar; 

1. Hitit Üniversitesi 

2. Çorum Belediyesi 

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

4. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

5. İl Müftülüğü 

6. İl Emniyet Müdürlüğü 

7. Yeşilay ve Kızılay Çorum Şubesi 

8. İl Sağlık Müdürlüğü 

9. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

10. STK Kuruluşları 

Çorum Gençlik Merkezi Üye Sayıları   Bayan:790    Erkek:649 

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Üye Sayıları  Bayan:4597  Erkek:4665 

Sungurlu Gençlik Merkezi Üye Sayıları   Bayan:1095  Erkek:975 

Osmancık Gençlik Merkezi Üye Sayıları   Bayan:605    Erkek:705 

Alaca  Gençlik Merkezi Üye Sayıları   Bayan:141    Erkek:221 

       Toplam Bayan:7228  Erkek:7215 

Gençlerin en çok seçtiği spor dalları Futbol, Basketbol, Voleybol’dur. 

Not: Spor alanlarında 2020 yılında salon ve sahaların kapalı olması sebebi ile spor etkinlikleri 

yapılmamıştır. 2021 yılında saha ve salonların açılmasıyla sor etkinlikleri de yapılacaktır. 

 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

               Ahmet TUNA                        İbrahim ÇİFTÇİ                       Vahit KABAKCI  
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           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Özcan ÇETİN                           Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 58 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen, İlimizde tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması, turizm paydaşları ile gündemde tutulmasını 

sağlamak amacı ile tur operatörleri ve turizm ile ilgilenenlerin dikkatlerini Oğuzlar İlçemize 

çekmek, Oğuzlar İlçemize gelecek turist artışına katkıda bulunmak amacıyla, meclisimizi ve 

kamuoyunu bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 
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Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Güneyi 

Obruk barajı kuzeyi, doğusu ve batısı yüksek dağlarla çevrili Oğuzlar (Karaviran) eski bir 

yerleşim olmakla birlikte 1990 yılında ilçe olmuştur. Oğuzlar ve çevresi genel olarak Karadeniz 

İklimi ile İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimi arasında bir geçiş iklimine sahip iken Obruk 

barajının yapılmasıyla birlikte daha ılıman bir iklim yapısına doğru farklılaşmalar oluşmuştur. 

İlçenin güneyinin Kızılırmak, diğer taraflarının da yüksek dağlarla çevrili olması nedeni ile 

tarım ve hayvancılık yapmaya uygun alanlar yok denecek kadar azdır. Ancak ülke genelinde 

bilinen ve 2020 yılında coğrafi işaret tescili yapılmış, ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere 

sahip olan Oğuzlar cevizi ilçede ciddi bir geçim kaynağıdır. İlçe turizminin markalaşması 

açısından da öneme sahip Oğuzlar 77 olarak bilinen bu ceviz, kendine has aroması ve tadı, ince 

kabuğu, dolgun iç kısmı, kolayca ayıklanabilir olması, yüksek verimi, beyaz içyapısı ve tadını 1 

yıl koruması gibi özellikleriyle ön plana çıkan, bu özellikleri nedeniyle de diğer ceviz türlerine 

nazaran daha yüksek fiyata alıcı bulan bir ceviz türüdür.  

 

Ürünlerin iç ceviz olarak işlenmesi de Oğuzlarda ciddi istihdam sağlayan bir sektör haline 

gelmiştir. Hasat edilen cevizler, fabrika ve evlerde iç ceviz olarak işlenmekte, diğer illerden 

işlenmek üzere gelen kabuklu cevizler kırılıp temizlendikten sonra paketlenerek satışa hazır hale 

getirilmektedir. Bunun dışında son yıllarda ilçede aşılı fidan yetiştirilmekte ve yetiştirilen bu 

fidanlar oğuzlar cevizi adı altında piyasada alıcı bulmaktadır. 

 

Bölgeye gelen turistler için organik ceviz üretim aşamalarında yapılan çalışmaların yerinde 

ziyaret edilmesi ilginç bir eko turizm faaliyeti olarak planlanabilir. Ziyaretçilerin üretim 

aşamasında, gönüllü olarak çalışmaları, yerinde gördükleri ürünleri satın almaları sağlanabilir. 

İlçenin ceviz üretim kapasitesi arttırılması halinde bu şekilde yeni pazarlama imkanları 

oluşturulması mümkündür. 

 

Oğuzlar İlçesinin turizm açısından değerlendirebilecek diğer bir potansiyelini Obruk baraj 

gölü oluşturmaktadır. İlçenin dağlık ve ormanlık yapısı ile ilçe sınırlarını bir gerdanlık gibi 

çevreleyen Obruk barajı, yeşil ile maviyi buluşturan bir turizm potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. 

İlçenin dağlık ve ormanlık alanlarında doğa turizmi faaliyetleri ve baraj gölünde de su 

sporları faaliyetleri, balıkçılık, yamaç paraşütü etkinlikleri birlikte düşünüldüğünde bölgeye turist 

çekebilecek bir destinasyonun planlanması sağlanabilir. İskilip ilçesinden Oğuzlara geçişte tekne 

kullanılması gelen ziyaretçilerin ilgisini çekebilecektir. 

Birçok kuş türüne mesken olan ve birçoğunun da göç yolları üzerinde bulunan Kızılırmak 

havzası içerisinde yer alan bölge kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı açısından da 

değerlendirilebilir. 

Baraj gölü çevresinde yer alan yeme-içme-dinlence tesislerinin bahar-yaz dönemi 

meydana çıkabilecek yoğun talebi karşılayabilecek kapasiteye kavuşması gerekmektedir. 

İlçede konaklama imkânı sağlayacak otel-motel-pansiyon türü konaklama tesisi 

bulunmaması turizmi açısından önemli bir eksikliktir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 
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verilen Turizm altyapı destekleri ve Kırsal Bölgelerde yapılacak küçük kapasiteli turistik tesislere 

proje tutarının %50’sine kadar hibe sağlayan Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınma Desteklerinden 

faydalanılarak bölgenin konaklama altyapısı sorunu özel müteşebbisler veya yerel yönetimler 

tarafından çözümlenebilir.  

Tarihi yapı veya eski eserinden çok doğal güzellikleri ve yöresel ürünleri ile öne çıkan 

ilçede, Obruk barajı manzarasına hakim yamaçlarda, bölgenin orman ve bitki yapısı korunarak 

yapılacak Bungolow türü evlerden oluşacak tatil köyleri ilçeyi önemli bir çekim merkezi 

yapabilir.  

     Oğuzlar’da turizm faaliyetlerine dönük gerekli altyapı eksiklikleri giderildiği, eko turizm, 

doğa turizmi ve su sporları turizmi potansiyeli bir bütün olarak geliştirildiği takdirde turizm ilçe 

ekonomisine olumlu katkı sağlayan bir sektör halini alabilecektir. 

 

      İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                     Abdullah UYSAL                  Alaettin TOSUNDEREOĞLU         

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                                 Üye             

 

   

                           İlhami TÜRKSAL                              Sadık AŞIK           

                                    Üye                                                  Üye  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 
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İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 54 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Çorum İlimiz ve ilçelerimizde köylerimizin tarımsal sulama amaçlı 

olarak gölet ve barajların işletmesini yapan toplam kaç adet sulama birliği vardır? Sulama 

birliklerinin kuruluşu, statüleri yönetim ve idari şekli nasıl yönetilmektedir? Sulama birlikleri 

sulama ücretlerini neye göre belirlemektedir? Sulamalarda ürün çeşidi dikkate alınıyor mu? 

Sulama birliklerinin çiftçiden alınan ücretlerden çiftçiye sulama amaçlı her yıl yatırım yapılıyor 

mu? Sulama birliklerinde su sayaçları kullanılmakta mı? Su sayacı yok ise sulama ücreti neye 

göre ve kontrolü nasıl yapılmaktadır? Sulama birlikleri ile çiftçiler arasında sorun yaşanmakta 

mıdır? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

 1-Çorum İl ve İlçelerimizde, Köylerimizin tarımsal sulama amaçlı olarak gölet ve 

barajların işletmesini yapan toplam kaç adet Sulama Birliği vardır? 

 

Çorum İlimizde 1 adet Sulama Birliği bulunmaktadır. Birliğin ismi Çorum Sulama 

Birliğidir. Alaca Koçhisar Barajı Sulaması, Merkez Hatap Barajı Sulaması, Mecitözü 

Köprübaşı Göleti Sulaması, Mecitözü Bayındır Göleti Sulaması, Mecitözü Geykoca Göleti 

Sulaması, Obruk Dutludere Sulaması ve Dodurga Pompaj Sulaması tesislerinin Tarım ve 

Orman Bakan Olur'u ile işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu yürütmektedir. 

 

DSİ'ce inşa edilmiş diğer göletlere ait sulamalar ise Kaymakamlık Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri, Belediyeler ve Kooperatifler tarafından işletilmektedir. 

 

 2-Sulama Birliklerinin Kuruluşu, statüleri, yönetim ve idari şekli nasıl yönetilmektedir? 

 

6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre ve Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı 

Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsüne göre yönetilmektedir. 

 

Bu Kanunun amacı; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla 

umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş 

veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine 

uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak 

suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi 

geliştirmeye yönelik yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemekle görevli sulama 

birliklerinin kuruluşu, organlar ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

 

Sulama birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

 

Birlik organları başkanlık, başkan ve başkanlık hizmetlerini yürüten diğer personelden 

oluşur. 

 

Kanun, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak, yetkileri 

kullanmak ve birliği temsil etmek ve yönetmek. 

 

 3-Sulama Birlikleri Sulama ücretlerini neye göre belirlemektedir? 

 

6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun 2. maddesi 1.fıkrasına göre Her Yıl Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerindeki asgari 
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değer esas alınarak, tesis özellikleri, çiftçilerin sulama alışkanlıkları, tesislerin bakım onarım 

ihtiyaçları vb. göz önüne alınarak belirlenmektedir. 

 

 4-Sulamalarda ürün çeşidi dikkate alınıyormu? 

 

Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerinde her bir ürün çeşidine göre asgari değer 

belirtilmekte olup bu değerler esas alınarak ekilen ürünlerin ayrı ayrı fiyatları 

belirlenmektedir. 

 

 5-Sulama Birliklerinin çiftçiden alınan ücretlerden çiftçiye sulama amaçlı her yıl 

yatırım yapılıyormu? 

 

Sulama Birliği çitçilerin sulama sezonunda mağdur olmaması için sulama tesislerinin 

her yıl bakım onarımlarını yapar, gerekiyorsa yenileme yapar. Ayrıca sulama sisteminde 

DSİ'den izin alarak iyileştirme yapmaktadır. 

 

 6-Sulama Birliklerinde Su Sayaçları Kullanılmakta mı? 

 

İlimizde ilk olarak ön ödemeli sayaçlı sistemi Mecitözü Köprübaşı Sulamasında 

yapılmış ve Çorum Sulama Birliği tarafından işletilen bu tesiste çiftçilerin yağmurlama ve 

hatta damlama sulamaya geçtikleri görülmüştür. 

 

Yeni işletmeye açılanan ve Sulama Birliğine 2021 Yılında devredilen, Mecitözü 

Bayındır Göleti Sulaması, Mecitözü Geykoca Göleti Sulaması tesislerinde ön ödemeli sayaçlı 

sistem kullanılmaktadır. 

 

Hatap Sulama Tesisi ve Koçhisar Sulama Tesisleri sulama hidrantlarına ön ödemeli 

sayaç takılacak ve bu sayede yaklaşık %35-40 arası sulama suyunda tasarruf sağlanacaktır. 

 

 7-Su Sayacı yok ise sulama ücreti neye göre ve kontrolü nasıl yapılmaktadır? 

 

Su sayacı olmayan tesislerde her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 

Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerindeki asgari değer esas alınarak dekara göre 

ücretlendirilme yapılmaktadır. 

 

 8-Sulama Birlikleri ile çiftçiler arasında sorun yaşanmakta mıdır? 

 

Kaçak su kullanımı, sulama sahası dışında olan araziler için çiftçinin su talep etmesi, 

sayaçlara zara verme, sulama tesislerine yapılan müdahaleler, salma sulama yapmada ısrar 

gibi nedenlerle tartışmalar yaşanmaktadır. 

 
            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 Mehmet KAPLAN                          Dursun KAYA                         Mehmet YÜCEL    

 Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                              Üye                                              

 

                              Sadettin AKGÜL                                     Nazım ÇETİN 

                                        Üye                                                        Üye  
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 60 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz İlçelerimiz bağlı köyler içerisinde bulunan hayvan barınakları (ahırlar) 

havaların ısınmasıyla çevremizi ve insan sağlığını olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu konuda 

İlimiz ilçemiz belediyeleri ve ilçe sağlık kuruluşlarının herhangi bir çalışması var mıdır? 

Köylerimizdeki hayvansal atıkların köy içinde atıldığı belirli bir yer var mı? Hayvansal atıkların 

çevre sağlığını etkileyecek durumda olduğu zamanlarda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 

yaptırımları nelerdir? Köylerdeki hayvansal atıklardan dolayı haşerelerin ürememesi bulaşıcı 

hastalıkların yayılmaması için Çorum İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından sınırlarında 

bulunan köylerimizde gerekli ilaçlamalar yapılıyor mu? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 

Karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılabilmesi için 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Biyosidal Ürünlerin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik gereği Sağlık Bakanlığından izin alınması ve bu iş için bir ekip kurulması 

gerekmektedir. 

İlaçlama için birim oluşturulması ve birimde yer alacak personeller;  

 

1-Mesul Müdür : Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager,  Mühendis 

(Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri),  sağlık alanında en az önlisans mezunu veya 

entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip kişilerden 

oluşur. 

 

2- Ekip Sorumlusu : Tıbbi Teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğitim 

almış Sağlık Memuru, Hemşire, Kimya Teknisyeni,  Kimya Teknikeri, Veteriner Sağlık 

Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Laboratuar Teknikeri, Ziraat 

Teknisyeni Çevre Teknikeri, Ziraat Teknikeri  unvanlı kişilerden oluşur.  Mesul müdür aynı 

zamanda ekip sorumlusu olabilir. 
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3-Uygulayıcı personel : Astım hastalığı, ASYE, ÜSYE, alerjik rahatsızlığı, cilt hastalığı, 

nörolojik rahatsızlığı olmayanlardan seçilmeli, yasal olarak 12 ayda bir sağlık kontrolünden 

geçmeleri ve kan değerlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel 

için çalışma saatlerine uyulması ve sağlık kontrollerinin sürekli yapılması gerekir. 

 

  Mesul Müdür ve Uygulayıcı personellerin; Sağlık Bakanlığından veya yetki verdiği kurum 

ve kuruluşlardan eğitim almış olması ve eğitimde başarılı olduğuna dair belgesinin olması 

gerekmektedir. 

 

 Biyosidal ürün kısaca zehir demektir. Eğitim ve belge alınmadan makine ve ilaç alıp 

eğitimsiz işçilerce bu iş yapılması halinde işçilerin hastalanması veya zehirlenmeleri halinde 

İdaremiz yasal olarak maddi ve manevi tazminat ödemek durumunda kalır. 

 

 İlaçlama yapacağımız alan köy yerleşim yerleri olduğundan köylerin genelinde de arıcılık 

yapıldığından; arıların zehirlenmesi ve ölümleri gerçekleşecektir 

 

 İlimiz Merkez ve 13 ilçesinde bulunan köy ve mahalle sayısı 1000 olup köy ve mezra 

yerleşim yerlerin dağınık ve geniş alana sahip olması ve köylerde karasinek ve larvalarının ana 

kaynağı gübreliklerin açıkta bulunması nedeniyle bu ilaçlamaların yetersiz kalacağı aşikar olup 

ilaçlama işlemi pahalı bir işlem olduğundan İdaremize hem ölü yatırım hem de bütçemize aşırı 

yük binecektir. 

 

Çorum Belediyesince yapılan çalışmalarda;  Çorum Belediyesince mücavir alan sınırları 

içerisinde 2021 yılında tespit edilen köylerdeki açık alanlarda büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 

hayvan işletmelerinin hayvansal atıklarını gelişigüzel olarak  döktüğü  bölgelerde larva ile 

mücadele çalışması Mart-¬Kasım ayları arasında düzenli olarak yapılmaktadır. Şehir  merkezinde  

cadde ve sokaklar, dereler ve  evsel atık konteynerlerinde  yoğun olarak    sürdürülen   vektörel    

mücadele   çalışmaları   nedeni  ile  uçkun  mücadelesi    köylerde yapılmaktadır. Özel  mülk  

alanlarında  (ahırlar,  hayvan  barınakları)  vektörel  mücadele  çalışması yapılmamaktadır.        

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;        

İl Müdürlüğümüzce yürütülmesinden sorumlu olduğumuz 2872 sayılı Çevre Kanunu “bütün 

canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 

doğrultusunda korunmacı amacıyla” yayımlanmıştır. Bu Kanunca “ herhangi bir faaliyet 

sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü madde” atık olarak ve üreticisi 

tarafından atılmak istenen toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli 
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bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeler” katı atık olarak tanımlanmaktadır. Bu 

itibarla üretici tarafından değerlendirilmeyen ve yönetilmeyen hayvansal üretim faaliyeti sonucu 

oluşan her türlü madde İl Müdürlüğümüzce hayvansal atık olarak tanımlandırılmaktadır. 

 

 İl Müdürlüğümüzce yapılan denetim çalışmaları sonucu tespit edilen ihlaller 

doğrultusunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20.  maddesi gereği idari yaptırım para cezaları 

uygulanmaktadır. Bu idari yaptırım para cezaları konusu ve miktarları şu şekildedir; 

 Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak, tabiî veya sunî göller ve baraj 

gölleri ile akarsularda içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara 

atık boşaltanlara 96.561 ₺; bu fiilim konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve 

bağımsız bölüm için 2.399₺; 

 Kanunda ve yönetilmekte öngörülen yasaklara veya standartlar aykırı olarak veya 

önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 96.561₺; bu fiilin konutlarla ilgili olarak 

işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 2.399₺; 

 Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve 

kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve 

yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 193.135₺; bu fiilin 

konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 4.813₺; 

 Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 1.000₺; 

      İdari yaptım para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası uygulandıktan sonra da tespit 

edilen ihlalin giderilmesi, atık yönetiminin sağlanması ve kontrolünün yapılması İl 

Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. 

 

Bununla beraber, özellikle kırsal kesimde olan köylerimizde hayvancılık faaliyeti 

yapılmakta olan vatandaşlarımızın hayvansal atık yönetimi ile ilgili köylünün mecburi işleri ile 

Köy Muhtarlığı ve Köy İhtiyar Heyetinin yapacağı iş ve işlemler hakkında 442 sayılı Köy 

Kanunu’nca hükümlerin bulunduğu ve bunun icrası hakkında yapılması gerekenler konusunda, İl 

Müdürlüğümüze hayvansal atık konulu başvurularda ilgili Köy Muhtarlığı bilgilendirilmektedir. 

 

 

  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

  Abdullah UYSAL                Mehmet TURHAN              Abdurrahman KARAGÖZ  

                    Başkan                Başkan V.                      Üye 

 



22 
 

                                   İlhami TÜRKSAL                      Doğan UÇAR     

                 Üye                                          Üye 

 

 

 

 

 

 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 55 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde ve köylerimizdeki mevcut 

kütüphanelerde ve müzelerde muhafaza edilen ya da özel şahıs kütüphanesinde el yazma eserler 

var mı? El yazma eserlerin hangi döneme ve kimler tarafından yazıldığı bellimi? Bu el yazma 

eserlerden ilimizde kaç tane mevcuttur? El yazma eserler hangi dilde yazılmıştır? El yazma eserler 

mevcut lisanlarından Türkçeye çevrilmiş hali var mı? Varsa kaç tane çevrilmiştir? Konu ile ilgili 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimizde, 

6093 Sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

(Resmi Gazete Tarih:30.12.2010 Sayı:27801) ile Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi 

kurulmuştur. Bakanlık Onayı ile ilimiz, ilçelerimiz ve diğer bazı il ve ilçelerdeki kütüphane ve 

müzelerde bulunan yazma eser ve matbu eserler kütüphanemize devredilmiştir. Özel şahıs 

kütüphanelerinde yazma eser varlığı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. İsteyen kişilerden de 

kütüphanemize yazma eser bağışı yapılmıştır.  

Kütüphanemizde bulunan yazma eserlerin bazılarının hangi tarihte, kim tarafından 

yazıldığı bilgisi bulunmakla birlikte bazı yazma eserlerinde bu bilgi bulunmamaktadır. 

Kütüphanemizde 4257 adet yazma eser bulunmaktadır ve eserler Türkçe (Osmanlıca), Arapça ve 

Farsça dillerinde yazılmıştır. Kütüphanemizde bulunan yazma eserlerin mevcut lisanlarından 

Türkçeye çevrileni bulunmamaktadır. Kütüphanemiz hizmeti ağırlıklı olarak dijital ortamda 

verilmektedir. Bu sayede çok geniş okuyucu kitlelerine ulaşılabilinmektedir. Bununla birlikte 

kütüphanemizde Başkanlığımız tarafında hazırlanan, farklı kütüphanelerde bulunan eserlerin 

çeviri ve tıpkı basımı okuyucularımıza ücret karşılığında verilmektedir.  

Kütüphanemizde bulunan eserler ile ilgili bazı istatistiki bilgiler şunlardır: 

 Tablo 1- ESER SAYISI 

 2019 2020 YILI Genel 
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YILI 

Eser 

Sayısı  

Toplam 

Satın 

Alına

n 

Bağış Devir 

Yoluyla 

Gelen 

Toplam  

Yazma Eser  4256 - 1 - 1 4257 

  Harf Devrimi Öncesi Eski 

Basma   Eser 

9077 - 29 - 29 9106 

Harf Devrimi Sonrası Eski 

Basma Eser 

- - - - - - 

Diğer kitap  - - - - - - 

Toplam 13333 - 30 - 30 13363 

 

Tablo 2- DİLLERİNE GÖRE ESER SAYISI 

Diller Yazma Eser Eski Basma Eser Toplam 

Osmanlı 

Türkçesi 

790 6687 7477 

Arapça 3403 2366 5769 

Farsça 63 51 114 

Diğer 1 2 3 

TOPLAM 4257 9106 13363 

 

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

                        Dursun KAYA                    Ekrem YILDIRIM                Ünal NALÇACI   

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                               Yıldız BEK                               Nazım ÇETİN   

     Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 53 nolu kararı ile Aile ve Engelliler Komisyonuna 

havale edilen, Çorum ilimiz ve ilçelerimizde engelli eğitim merkezi sayısı ne kadar? Mevcut 

Engelli Eğitim Merkezlerinin fiziki yapısı ve engelli kapasitesi ne kadardır? Hangi engelli 

gruplarına hizmet verilmektedir? Merkezden yararlanabilme şartları nelerdir? Nasıl bir eğitim 

veriliyor? Merkezin engellilerle ilgili hedef ve stratejileri nelerdir? Engelli eğitim merkezleri 

devlete ait olan ve özel sektöre ait olan kaçta? Engelli eğitim merkezlerinin denetimleri nasıl ve 

kimler tarafından denetleniyor? Engelli eğitim merkezleri için İl özel idaremiz tarafından bir 

çalışması var mı? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

 

Çorum İl Merkezin de bulunan Özel Eğitim Sınıfı ve Özel Eğitim Okulları Sayıları: 
 

• 16 İlkokul 

• 19 Ortaokul 

• 1 Lise 

• 1 Özel Eğitim Anaokulu 

• 3 Özel Eğitim Uygulama Okulu (1. 2. ve 3. Kademe} 

77 Öğrenci 

146 Öğrenci 

10 Öğrenci 

25 Öğrenci 

210 Öğrenci 

• 1 Özel Eğitim Meslek Okulu 117 Öğrenci 
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• 1 Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler Lisesi } 13 Öğrenci 

• Çorum İl Merkezinde Toplam 42 Özel Eğitim Sınıf ve Okullarında 598 Öğrenci 

bulunmaktadır. 

Çorum ilçelerindeki Özel Eğitim Sınıfı Sayıları; 
 

• Bayat 5 Özel Eğitim Sınıfı 

• İskilip 5 Özel Eğitim Sınıfı 

• Dodurga 2 Özel Eğitim Sınıfı 

• Laçin 1Özel Eğitim Sınıfı 

• Oğuzlar 2 Özel Eğitim Sınıfı 

• Ortaköy 1 Özel Eğitim Sınıfı 

• Mecitözü 4 Özel Eğitim Sınıfı 

• Osmancık 6 Özel Eğitim Sınıfı 

• Uğurludağ 1 Özel Eğitim Sınıfı 

• Kargı 2 Özel Eğitim Sınıfı 

• Alaca  3 Özel Eğitim Sınıfı 

20 Öğrenci 

35 Öğrenci 

7 Öğrenci 

2 Öğrenci 

6 Öğrenci 

1 Öğrenci 

13 Öğrenci 

62 Öğrenci 

5 Öğrenci 

8 Öğrenci 

45 Öğrenci 
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• Sungurlu 5 Özel Eğitim Sınıfı 55 Öğrenci 

• Boğazkale 1 Özel Eğitim Sınıfı 2 Öğrenci 

• Çorum İlçelerinde Toplam 38 Özel Eğitim Sınıf ve Okullarında 261 Öğrenci 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Çorum il ve ilçelerinde bulunan Özel Eğitim Sınıfı sayıları ihtiyacı karşılamaktadır. Bu sınıf 

ve okullarda; Hafif, Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, 

İşitme Yetersizliği, Bedensel Yetersizlik ve Görme Yetersizliği olan öğrenciler eğitim 

görmektedir. Okuldaki öğrencilere Milli Eğitim'in belirlemiş olduğu eğitim programları 

öğrenciye uyarlanarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı şeklinde sunulmaktadır. Bu sayede 

öğrenci kendi ihtiyacı, öğrenme hızı, öğrenme biçimine göre öğrenmektedir. Özel Eğitim 

ihtiyacının belirlenmesi ve yönlendirilmesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 

yapılmaktadır. Okuldaki Denetimler Milli Eğitim Müfettişleri ve Okul İdareleri tarafından 

denetlenmektedir. Özel Eğitime ihtiyacı olan bireyler gerekli sağlık kurulu raporu ve 

Rehberlik Araştırma Merkezinin onayı ile Rehabilitasyon Merkezlerinde haftada  2  veya  3  

saat  olarak  ücretsiz   bir   şekilde eğitim görmektedir. Bu eğitimlerin ücretlerini Devletimiz 

rehabilitasyon merkezlerine ödemektedir. 

 

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

  

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

        Arif ÇAMİÇİ            Abdurrahman KARAGÖZ              İsmail KEŞLİKTEPE  

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                               Üye 

 

Yıldız BEK                     Selim DÖLCÜ 

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 59 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, Çorum İlimiz ve ilçelerimizin tamamında Şehit ve gaziler derneği var 

mı? Şahit ve gaziler derneği kuruluş tarihi ne zaman? Kuruluş amacı ve idare yönetim şekli nasıldır? 

Derneğin üyelik esasları nelerdir? Üyelerden aidat alınıyor mu? Derneğin gelir kaynakları var mı? 

Derneğin Giderleri nasıl karşılanmaktadır? Derneğin çalışan personeli var mı? Derneğin il özel 

idaremizle ortak bir çalışması var mı? İl özel idaremiz tarafından derneğe yapılan maddi katkı var mı? 

Konu ile ilgili Şehit ve Gaziler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Derneğin Kuruluş Amacı: Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak için uğraşan 

terör örgütüne karşı vatani görevini yaparken şehit olan yaralanarak vazife malulü olanların kendileri 

ve yakınlarının (anne, baba, eş ve çocuklarının) haklarının korunmasını sağlamak, birlik beraberlik 

içinde anılarını yaşatmak, ulus ve bayrak sevgisini yüceltmek amacı ile kurulmuştur.  

 

Dernek Genel Kurumu, Yönetim Kurumu, Denetim Kurumu olan 3 ayrı organ tarafından idare 

edilir. 

 

Genel Kurum Derneği: En yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

 

Olağan Genel Kurulu: 3 yılda bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirtilen gün ve 

saatte toplanır. 

 

Yönetim Kurulu: Beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir. Yönetim 

kurulu ilk toplantısında; Başkan – Başkan Yardımcısı – sekreter – sayman ve üyeyi belirler. 

 

Denetim Kurulu: Üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir. Derneğin iç 

denetimini yapar. 

 

Derneğin Üyelik Esasları: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ilkelerini 

benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her 

gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı kişilerin üye olabilmesi için 

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğin 

asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen 

kişilerdir. 

 İlimiz merkezde Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği adı altında tüzel valiliğe bağlı il dernek 
Osmancık-İskilip, Sungurlu ve Alaca’da hali hazırda açık bulunan dernekler bulunmaktadır. 

 Derneğimiz 2009 yılında kurulmuştur. 

 Üyelerimizden yıllık 50 TL aidat alınmaktadır. Bu da genelde toplanamıyor. 

 Derneğin aidat dışında herhangi bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. 

 Derneğin giderleri hali hazırda toplanan aidatlardan karşılanmaktadır. 

 Derneğin çalışan personeli bulunmamaktadır. 

 Derneğimizin il özel idaremizle Şehitlik kabirleri ile ilgili ortak çalışması bulunmaktadır. 

 İl Özel idaremiz ya da bir başka kurum tarafından yapılan herhangi bir maddi katkı bulunmamaktadır. 
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          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Ahmet DEVREZ                       Duran BIYIK              Ekrem YILDIRIM  

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         Suat ATALAY                            Doğan UÇAR  

Üye                                         Üye 

 

              

 

 


