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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/06/2022 tarih ve 122 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Bayat ilçesi, Çukuröz köyünde 109 ada 10 nolu parsel ile 

149 ada 1-11 nolu parsellerde bulunan taşınmazlar üzerine plan müellifince hazırlanan 1/5000 

ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı ve 

Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 10’uncu maddesi ( c) bendi gereğince,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Bayat İlçesi 

Çukuröz Köyünde 2014 yılında yangın afeti yaşandığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 

26 adet hak sahibinin belirlendiği, bunlardan 9 adet hak sahibinin kendi parselleri üzerine afet 

evlerini yaptıkları, Bayat Kaymakamlığı’nın 24/04/2018 tarih ve 720 sayılı kararı ve eki 

Bayat Çukuröz köyü ihtiyar heyetinin 20/04/2018 tarih ve 2018/06 sayılı kararı üzerine köy 

tüzel kişliğine ait parsele İl Özel İdaresince imar planı çalışması başlatıldığı, hazırlanan imar 

planlarının İl Genel Meclisi’nin 06.09.2018 tarih ve 221 nolu kararı ile onaylandığı, itiraz 

olmadan kesinleştiği ve sonrasında 10 adet yaklaşık 210-215 m² yüzölçümlü parsellerin 

üretildiği tespit edilmiştir. Daha sonrasında aradan geçen zaman içerisinde mevcut parsellerin 

yetersiz kalmasından dolayı yine Çukuröz Köyü Muhtarlığı’nın  talebi üzerine yeni konut 

alanlarının oluşturulması istenmiştir. 

 

 Daha önceki imar planı dosyasında yapılan incelemede, ilgili kurumların uygun 

görüşlerinin alındığı, halihazır haritalarının onaylandığı ve güncel olduğu, imar planına esas 

jeolojik jeoteknik etüt raporunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylandığı 

görülmüştür.  

 

Bu amaçla mevcut imar planları üzerine hazırlanan ilave-revizyon 1/5000 Nazım ve 

1/1000 Uygulama  İmar Planı teklifi üzerinden komisyonumuzca yapılan incelemede, ilave-

revizyon imar planı ile önceki imar planı üretilen ortalama parsel büyüklükleri dikkate 

alınarak 4 adet parsel üretilmesi düşünüldüğünde, küçülen park alanı kadar alanın ilave park 

alanı olarak planlandığı görülmüştür.  Mevcut imar planına ilave edilen kısımların çok fazla 

eğimli olması nedeniyle imar planı ile önerilen 7 metre genişliğindeki yolun eğimli 

kısımlardan eğimi daha az olan bölgeye uygun bir şekilde  kaydırılarak imar adasının bu 

şekilde oluşturulmasına, ilave imar planına konu taşınmazın eğimli olması ve oluşan 

parsellerinde yaklaşık 210-220 m² olacağı düşünüldüğünde, 1/1000 Uygulama İmar Planı 

Plan Hükümleri kısmındaki 4 nolu plan hükmüne, “İL AFET VE ACİL DURUM 

MÜDÜRLÜĞÜ/AFET ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 

HAZIRLANACAK/HAZIRLATILACAK PROJELERDE (PARSEL GENİŞLİĞİNİN 

YETERSİZLİĞİ, MEVCUT YAPILAŞMA, MEYİL DURUMU, DOLGU VE HAFRİYAT 

GİBİ NEDENLERLE ÇIKAN YÜKSEK MALİYETLER V.B.) GENEL GÖRÜNÜMÜNÜ 

(SİLÜET) BOZMAYACAK ŞEKİLDE ADA VE ADALAR BAZINDA ÖN  BAHÇE 

MESAFESİNİ 0 (SIFIR) metreye  KADAR DÜŞÜRMEYE İLGİLİ İDARESİ 

YETKİLİDİR.”ifadesinin eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.  
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5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il 

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

alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara 

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, mevcut imar planı teklifinin, 3194 Sayılı 

İmar Kanunu’nun 8.maddesi (b) bendi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi 

(c) bendi gereği yukarıdaki değişiklikler ve ilaveler yapılarak onaylanması komisyonumuzca 

uygun bulunmuştur. 

  

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                Süleyman ATEŞ               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                       Üye                                       Üye                 Üye                           Üye   
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 10/05/2022 tarih ve 103 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

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

müşterek denetim hizmeti verilen Çorum ili Mecitözü (Elvançelebi), Laçin (Çamlıca-

Mezcitli), Sungurlu (Arifegazili), Boğazkale (Yekbas), Kargı (Hacıhamza) Köyleri Sayısal 

Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon 

İmar Planı Yapılması İşinde yer alan Boğazkale ilçesi Yekbas köyünde Plan müellifince 

hazırlanarak onaylanan Boğazkale İlçesi Yekbas Köyü imar planlarına askı sürecinde yapılan 

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

İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi ( c) bendi gereğince görüşmek üzere konu ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

İmar ve bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, Boğazkale İlçesi 

Yekbas Köyünde onaylanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planına 2. askı süresi 

içinde verilen  itiraz dilekçelerine ilişkin yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede, 

İl Genel Meclisimizce onaylanan Boğazkale İlçesi Yekbas Köyünün imar planlarının 

2. askı süresi içerisinde 5 adet itiraz dilekçesi verilmiştir. Verilen itiraz dilekçeleri 

komisyonumuzca ayrı ayrı  incelenmiş ve düzeltilmesi ve değiştirilmesi gereken hususlar 

raporumuzda ayrıca açıklanmıştır.  

İtiraz dilekçelerinin genel konusu ise taşınmazların üzerinden geçen yol ve ortak 

alanlarının  kaldırılması, yerlerinin değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi şeklinde olduğu 

tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzca aşağıda açıklamalı olarak ayrı ayrı detayları verilen itiraz 

dilekçelerinden Ahmet Höçük, Mustafa Gökçek, Mümin Bozdemir, Osman Höçük, Sadettin 

Höçük, Sebahattin Höçük’ün dilekçelerinde belirtilen itirazlar, park, yol vb. kamusal 

alanların, parseller üzerinden kaldırılması yönünde olduğu anlaşılmıştır. Komisyonumuzca 

planlama esasları ve imar mevzuatı gereği yapılan incelemede, yukarıdaki itiraz sahiplerinin 

herhangi bir mağduriyeti kanunen oluşmadığından itirazları uygun bulunmamıştır.  

DETAYLAR AŞAĞIDADIR. 

Aşağıda her bir itiraz dilekçesine ilişkin Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler 

yer almaktadır. 

1- Ahmet Höçük’ün dilekçesinde,  162 ada 20 parsel üzerinde işaretlenmiş yolun kaldırılması 
talep edilmiştir. Plan üzerinde yapılan incelemede, parselin içinden 7 metrelik taşıt yolunun 
geçtiği görülmüştür. Planlama ilkeleri gereği konut adalarının belli bir büyüklüğü geçmemesi 
ve servis alması için taşıt ve yaya yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Parselden yol geçmesi ilgili 
maliki değil o bölgede yaşayan tüm malikleri etkilemektedir. Bu nedenle, söz konusu itiraz 
sahibinin herhangi bir mağduriyeti kanunen oluşmadığından itirazı uygun bulunmamıştır. 

2- Mustafa Gökçek’in dilekçesinde, 189 ada 32 parsel üzerinde işaretlenmiş yolun kaldırılması 
talep edilmiştir. Plan üzerinde yapılan incelemede, parselin etrafından 7 metrelik taşıt 
yolunun geçtiği görülmüştür. Planlama ilkeleri gereği konut adalarının belli bir büyüklüğü 
geçmemesi ve servis alması için taşıt ve yaya yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Parselden yol 
geçmesi ilgili maliki değil o bölgede yaşayan tüm malikleri etkilemektedir. Bu nedenle, söz 
konusu itiraz sahibinin herhangi bir mağduriyeti kanunen oluşmadığından itirazı uygun 
bulunmamıştır. 

3- Mümin Bozdemir’in dilekçesinde 101 ada 14 parselin futbol sahası olarak işaretlendiği 
belirtilerek bu kullanımın kaldırılması talep edilmiştir. İlgilisi 21/12/2021 tarihili ilk askı 
süresinde aynı parsel için aynı itirazda bulunmuş ve konuya ilişkin itiraz İl Genel Meclisi’nin 
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04/03/2022 tarih ve 64 kararında, plan içinde kalan açık yeşil alanların  standardının üzerinde 
olduğu, kaldırılması halinde mevzuatta öngörülen standartları altına düşmeyeceği 
görüldüğünden itiraz uygun bulunarak planda açık spor tesis olarak gösterilen alanın gelişme 
konut alanı ve park alanı olarak işaretlenmesi yapılmıştır. Bu nedenle, söz konusu taşınmaz 
için daha önceden yapılan itiraz, İl Genel Meclisi’nin 04/03/2022 tarih ve 64 nolu kararı ile 
yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda uygun bulunarak gerekli düzeltme yapıldığından bahse 
konu dilekçeye ilişkin İl Genel Meclisi’nce yapılacak herhangi bir iş ve işlem bulunmamaktadır. 

4- Osman Höçük ve Sadettin Höçük’ün dilekçesinde 162 ada 22 parsel üzerinde işaretlenmiş 
yolun kaldırılması talep edilmiştir. Plan üzerinde yapılan incelemede, parselin etrafından 7 
metrelik taşıt yolunun geçtiği görülmüştür. Planlama ilkeleri gereği konut adalarının belli bir 
büyüklüğü geçmemesi ve servis alması için taşıt ve yaya yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Parselden yol geçmesi ilgili maliki değil o bölgede yaşayan tüm malikleri etkilemektedir. Bu 
nedenle, söz konusu itiraz sahibinin herhangi bir mağduriyeti kanunen oluşmadığından itirazı 
uygun bulunmamıştır. 

5- Sebahattin Höçük’ün dilekçesinde 162 ada 21 parsel üzerinde işaretlenmiş yolun kaldırılması 
talep edilmiştir. Plan üzerinde yapılan incelemede, parselin etrafından 7 metrelik taşıt 
yolunun geçtiği görülmüştür. Planlama ilkeleri gereği konut adalarının belli bir büyüklüğü 
geçmemesi ve servis alması için taşıt ve yaya yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Parselden yol 
geçmesi ilgili maliki değil o bölgede yaşayan tüm malikleri etkilemektedir. Bu nedenle, söz 
konusu itiraz sahibinin herhangi bir mağduriyeti kanunen oluşmadığından itirazı uygun 
bulunmamıştır. 

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

itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red 

kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda 

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

yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.” 

denilmektedir.  

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

değerlendirilmiş ve itirazları uygun bulunmayanların itirazlarının reddedilmesine, 3194 Sayılı 

İmar Kanunu’nun 8.maddesi  (b) bendi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi 

(c) bendi gereği komisyonumuzca karar verilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

                                 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

   Mehmet YÜCEL                Süleyman ATEŞ               Mehmet BEKTAŞ     

  Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

 

   Alaettin TOSUNDEREOĞLU     Vahit KABAKCI     Sadettin AKGÜL        Sadık AŞIK 

                       Üye                                       Üye                 Üye                           Üye   
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-RAPOR- 

(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 96 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve 

Alt Yapı Komisyonuna havale edilen, İlimize ilçelerimize bağlı köylerimizde il özel idaremiz 

tarafından köylerimizin içme suyu şebekesi yapılarak bazıları depolara elektrikle bazıları ise 

cazibe yoluyla temin edilmektedir. Köylerimizin içme sularında bazı köylerimiz sayaç takarak 

ücret toplamakta, bazı köylerimiz ise sayaç takmadan kullanmaktadırlar. Sayaç takmaları ile 

ilgili köylere il özel idaremizin kararı tebliğ edilmiştir. Fakat çok köyümüzde sayaç yoktur. 

Sayaç olmayan köylerimiz sürekli suyumuz yetersiz diye talepte bulunmaktadırlar. Sebebi ise 

ücretsiz olduğu için sular gereğinden fazla kullanılmakta bahçeler sulanmaktadır. İlimiz 

merkezden başlanmak üzere Merkez köylerimizin su sayacı olmayan köylerimizin tespit 

edilerek sayaç takılması hususunu bir kez daha uyarılması ve içme sularının tasarrufu 

açısından dolayı, konunun araştırılması ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İlgi: a) 09.05.2022 tarih ve  96 Sayılı İl Genel Meclisi Kararı. 

b) Cumhurbaşkanlığının 11.05.2022 Tarih ve 5541 Sayılı Kararları. 

c) 06.08.2019 Tarih ve 156 Sayılı İl Genel Meclisi Kararı. 

ç)  26.02.2016 Tarihli Su ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme ve Bakım- Onarım 

Yönergesi. 

d) 18.03.1995 Tarih ve 22231 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İçme Suyu Tesisleri 

Bakım ve Onarım Yönetmeliği. . 

e) 10.01.2008 Tarih ve 21 Sayılı İl Genel Meclisi Kararı. 

f) 24/08/2019 tarih ve 54086097-220.01.03-E.9951 Sayılı Çorum İl Özel İdaresi, Su ve 

Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yazısı. 

 

            Bilindiği üzere köy içme suyu tesislerinin yapımı İl Özel İdaresince 

gerçekleştirilmekte ve yatırımın tamamlanmasından sonra, tesisin kullanımı, işletilmesi, 

bakım ve onarımlarının zamanında yapılması sorumlulukları da kendilerinde olmak üzere 

 köy muhtarlığına veya  içme suyu birliklerine devredilmektedir. 

 İlimizde 759 köy ve 393 mahalle bulunmakta olup, köylerimizin tamamı ve 

mahallelerimizin ise 343 adedinde şebekeli içme suyu tesisi bulunmaktadır. 52 mahallemizde 

de çeşmeli içme suyundan yararlanmaktadır. İlimizde toplam 1094 adet içme suyu deposu 

bulunmakta bu depolarımızın da 820 adedinde güneş enerjili, debi ayarlı otomatik sıvı klor 

dozajlama sistemi bulunmaktadır. 

İlgi (a) İl genel Meclisi kararında; İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimiz ve 

köylerimize bağlı yerleşim birimlerinde içme suyu şebekesi ile içme suyu depolarının 

yapıldığı, içme suyu teminin cazibeli ve elektrik enerji kullanılarak temin edildiği, 

köylerimizin bir kısmında su sayacı takılı ve su tüketimine bağlı ücret toplandığı, bir kısım 

köylerimizde ise su sayacı olmadığı, su sayacı takılı olmayan köylerimizin muhtarlarının 

sürekli yeter miktarda içme suyumuz yok, suyumuz yetersiz diyerek talepte bulunduğu 

belirtilerek, merkez ilçe köylerimizden başlanılarak köylerimizde su sayacı takılması 

konusunda uyarılarda bulunulması gerektiği belirtilmektedir. 



6 
 

 

 

        İlgi (b) tarih ve sayılı  Cumhurbaşkanlığının 09.05.2022 tarih ve 96 sayılı kararlarının 15. 

Maddesi 3. Fıkrası (b) bendinde “Şebekeli içme suyu tesislerinde; meskenlerde sayaç 

kullanımı esas olduğu, içme suyu tesislerinin sulama amaçlı kullanılamayacağı, bu konudaki 

denetim ve yaptırımın köy muhtarlıklarının sorumluluğunda olduğu, yine içme suyu 

tesislerinin işletme maliyetlerini karşılamak üzere, İl Genel Meclisleri tarafından ücret tarifesi 

belirlenir.” denilmektedir. 

        İlgi (b) tarih ve sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları gereği ilgi (c) İl Genel Meclisinin 

06.08.2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile köylerdeki içme suyu tesislerinin işletme 

maliyetlerinin karşılanması amacıyla 1 (bir) m3 suyun 0,50 TL ile 6,00 TL alt üst sınırlar 

arasında fiyat tarifesinin köy idaresince belirlenmesine karar verilmiştir. 

        İlgi (ç) tarihli Çorum İl Özel İdaresi, Su ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme ve Bakım-

Onarım Yönergesi yayınlanmış olup,yönergenin İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesislerinin 

Devir, İşletme, Bakım ve Onarım İşlerini düzenleyen ikinci bölümün 6, 7, 8, ve 9’uncu 

maddelerinde şebekeli içme suyu tesislerinde su sayacı takılması, su ücret tarifesinin 

uygulanması ve içme suyu tesislerinin bakım onarım ile işletmesinin sağlanması sorumluluğu 

köy muhtarlıklarına ve içme suyu birliklerine bırakılmıştır.  

İlgi (d) tarih ve sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçme suyu Tesisleri Bakım ve 

Onarım Yönetmeliği'nin 6, 7 ve 8. maddelerinde şebekeli tesislerde her hanenin (abone) 

bedeli kendisi tarafından karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı 

taktırma mecburiyetinin olduğu ve her haneden  alınan su bedelinin; personel, enerji ve rutin 

bakım-onarım giderleri ile diğer giderleri karşılamak üzere kullanılacağı, 

İçme ve kullanma sularının tüketiminin yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde 

yapılması yönünde gerekli tedbirlerin alınması ile  ilgili olarak köy muhtarlıklarının 

bilgilendirilmesi hususunda İlgi (f) tarih ve sayılı yazı Çorum Valiliği, Mahalli İdareler 

Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

  Yukarıda  açıklandığı üzere, köyler ve bağlılarında şebekeden içme suyu alan 

hanelerin abone bedelinin tüketici tarafından karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü 

yapmak üzere su sayacı taktırma mecburiyeti vardır. Kaçak su kullanımının önlenmesi ve su 

sayaçlarının okunabilmesi için daha önce takılmış olan su sayaçlarının konutun bulunduğu 

bahçenin veya avlunun dışına çıkarılması, yeni takılacak olanların ise yine aynı şekilde 

takılması ve tek hattan su verilmesi gerekmektedir.  

İlgi (b) tarih ve sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları gereği ilgi (c) İl Genel Meclisinin 

06.08.2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile köylerdeki içme suyu tesislerinin işletme 

maliyetlerinin karşılanması amacıyla 1 (bir) m3 suyun 0,50 TL ile 6,00 TL alt üst sınırlar 

arasında fiyat tarifesinin köy idaresince belirlenmesine dair karar gereği köy muhtarlıkları 

köyün sosyal ve ekonomik durumu, içme suyunun temin şekline göre alt, üst sınır değerler 

arasında kendilerine uygun bir ücret tarifesini uygulamaya koyacaklardır.  
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22.04.1985 tarih ve 18733 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Şehir ve Kasaba İçme 

Suyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelikte; 

Su İhtiyacının Saptanması : 

 A — İnsan Su İhtiyacı Beldenin gelecekteki nüfusuna bağlı olarak insan başına 

günde aşağıdaki miktarda su hesaba esas alınacaktır. Şebeke Su kayıpları değerlere 

dahildir. İçme-suyu şebeke hesabında, bu değerlere göre hesaplanacak toplam ihtiyacın 

1,5 katı alınır.  

 

Beldenin Gelecekteki Nüfusu                  1t/gün/adam  

3.000 e kadar                                                   60  

3.001- 5.000 arası                                            70  

5.001- 10.000 arası                                          80  

10.001 - 30.000 arası                                     100  

30.001 - 50.000 arası                                     120  

50.001 - 100.000 arası                                   170  

100.001 -200 .000 arası                                 200  

200.001 -300.000 arası                                  225 

B — Hayvan Su İhtiyacı Projenin düzenlendiği tarihteki hayvan sayıları hesaba 

esas alınır ve;  

Her bir büyükbaş hayvan için 50 lt/gün  

Her bir küçükbaş hayvan için 15 lt/gün olarak belirtilmiştir.  

Yukarıda proje yapım değerleri belirtilmiş, hayvan su ihtiyaç miktarları sabit kalmakta 

olup, uygulamada genel olarak insan için su ihtiyacı (evsel su ihtiyacı) beldenin su 

kaynaklarının debileri dikkate alınarak nüfusu 3.000 e kadar olan beldelerde 100-120 

lt/gün/adam şeklinde uygulamalarda yapılabilmektedir. Uygulamalardaki esneklikler beldenin 

su kaynaklarının ihtiyaca cevap verip vermemesine bağlı olarak değişikliler 

gösterebilmektedir. 

Şebekeli tesislerde her haneden  alınan su tüketim bedeli; içme suyu tesislerinin 

personel, enerji ve rutin bakım–onarım giderleri ile diğer giderlerini ihtiva etmektedir. 

  Köy içme suyu tesislerinin (depo, arızalı vana ve çekvalf vb. malzemeler ile terfi 

makinesi elektromotopomplar) tamiri, rutin bakım-onarımlarının yapılması, depoların 

temizliği, klorlama işleminin titizlikle takibi, ve terfili sistemlerde kullanılan elektrik enerji 

bedelinin zamanında aksatılmadan ödenmesi için köy muhtarlıklarının gerekli tedbirleri 

alması gerekmektedir. 

        İçme ve kullanma sularının tüketiminin yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde 

yapılması ve bu çerçevede gerekli tedbirlerin alınması  ilgili olarak köy muhtarlıklarının 

sorumluluğunda olup, köy içme suyu şebekesinden içme suyu almak isteyen şahısların köy 

muhtarlığına su aboneliği sözleşme başvurusu yapması ve devamında tüketmiş olduğu su 

miktarının ölçülebilmesi için su sayacı taktırması gerekmektedir.  

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

KÖY İŞLERİ YOL ULAŞIM ALT YAPI  KOMİSYONU 

 

                       Duran BIYIK                               Ahmet TUNA             Mehmet KAPLAN    

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                               Doğan UÇAR    

                       Üye                                                 Üye              
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 100 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimiz sınırları içerisinde bulunan kaynak sularının, 

167 sayılı Yer altı Suları Kanunu hükümleri çerçevesinde idaremiz tarafından kiralanması ve 

sonrasında yürütülecek iş ve işlemlerde standart sağlanması maksadıyla hazırlanan “Çorum İli 

İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik 

Taslağının”  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisinin görevlerinin 10’uncu 

maddesi ( k) bendi gereğince görüşmek üzere Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İşlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere, İlimiz sınırları içerisinden 

çıkarılan yeraltı suları, hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan, özel mülkiyete konu arazilerden kendiliğinden çıkan kaynaklar veya çıkarılan yeraltı 

suları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde İdaremiz tarafından kiralanmaktadır. 

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl genel meclisinin görev ve yetkileri başlığı 

altında 10. maddesinin (k) bendinde “İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri 

kabul etmek.” hükmüne yer verilmiştir.  Bu nedenle İlimiz sınırları içerisinde bulunan kaynak 

sularının 167 sayılı Yer Altı Suları Kanunu hükümleri çerçevesinde, içme ve kullanma 

sularının işlenmesi veya doğal haliyle satışa sunulması halinde, İdaremiz tarafından 

kiralanması ve sonrasında yürütülecek iş ve işlemlerde uygulamada eksiklikler veya 

olumsuzluklarla karşılaşılmakta, söz konusu kaynak suyu kiralamaları ve kiralama sonrası 

yapılacak denetim işlemlerinde standartlık sağlanması maksadıyla yapılan mevzuat 

taramasında diğer illerde İl Genel Meclislerince ya da büyükşehir belediyelerince yürürlüğe 

konulan yönetmelikler bulunduğu görüldüğünden, İdaremiz tarafından bu amaçla yürütülecek 

iş ve işlemler için de benzer bir Yönetmelik hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. İçme ve 

Kullanma Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik 

taslağı hazırlamış ve uygulamada oluşan engellerin ve belirsizliklerin giderilmesi için 

İdaremizce hazırlanan ve İl Genel Meclisince onaylanan Yönetmeliğe ihtiyaç duyulduğundan, 

taslak halinde gönderilen yönetmelik komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

  
 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

               Abdullah TİRYAKİ               Ahmet DEVREZ                      Hacı BOLAT    

               Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

 

    Özcan ÇETİN                             Selim DÖLCÜ   

                                              Üye                                           Üye     
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 90 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde satranç kulübü veya derneği var mıdır? 

Dernek veya kulüp yoksa kurulabilir mi? Bunların kurulması için gerekli şartlar ve izinler 

nereden ve nasıl alınmaktadır? Satrancın gençlerimize özendirilmesi için neler yapılmalı ya da 

yapılmaktadır? İlimizde satrançla ilgili gençlik ve spor müdürlüğümüzün çalışmaları var mı 

varsa nelerdir? Satrançla ilgili yarışmalar düzenlenmekte mi? 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,  

Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde; 37 adet tescilli satranç spor kulübü 

mevcut bulunmaktadır. Spor kulübü olmak için öncelikle Dernekler İl Müdürlüğüne müracaat 

edip dernek kurulması gerekmektedir. Dernek olduktan sonra İl Müdürlüğümüz Sicil Lisans 

servisine başvuru yapılarak kulüpleşme aşamasına geçilir. Müdürlüğümüze bağlı satranç 

antrenörü bulunmamakta olup 2 adet fahri satranç antrenörümüz GSB Spor Okulları 

çalışmaları yapmaktadır. İlimizde yılda ortalama 15 adet satranç turnuvası düzenlenmekte 

olup, her müsabakaya bir kategoride ortalama 30 sporcu katılmaktadır. 

 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

         Erdoğan KÖROĞLU                Kemal ÖZÖNAL                        Osman GÜNAY   

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

                                   Engin DEMİR                          Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 95 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz, ilçelerimiz, köylerimizin tanıtımına katkı sağlayan mutfak lezzetleri 

bulunmaktadır. Yemek tanıtımları konusunda ilimiz genelinde bir koordinasyon yapılıyor 

mu? Bu güne kadar yemek lezzetlerimiz konusun nasıl bir çalışma yapılmıştır? Yapılan 

çalışmalarda tescillenen yemeklerimiz nelerdir? Yerel mutfağımızın turizme katkısı var mı? 

Turistler için yerel mutfağımızdan tattırılacak yerlerimiz var mı? Yöresel damak tadı ve 

yemek çeşitlerimizi zenginliklerini tatmak tanıtmak amacıyla Kargı ilçemizin yöresel yemek 

çeşitlerinin araştırılması ile ilgili Turizm Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

ÇORUM MUTFAĞI 

1. İlimiz tanıtımına katkı sağlayan mutfak lezzetleri Çatalaşı Çorbası, Helle Aşı, Kıtırlı 

Düğün Çorbası, Gedik köftesi, Osmancık Irgat Böreği, Kaz Dolması, İskilip Ramazan 

Keşkeği, Tepsi (Kirli Saç), Kuru Mantı, Masaf Mantısı, Tandır Kebabı,  Omaç, 

Pancarlı (Kapalı Ispanaklı Pide),  Kargı Sırık Kebabı, İskilip Dolması, İçli Pilav, 

Madımak, Söbelek Dolması,  Su kabağı, Yırtma Aşı, Çiğdem Aşı, Mimbar,  Hamur 

Köftesi,  Arabaşı, Malak, Hasıda, Kara Çuval helvası, Has Baklava, Leblebili 

Kurabiye, Şekerleme, Nar Ekşili Kuzu Budu, Parzaki, Minda Lal, Meşa, İskilip Çileği, 

Kapari, Oğuzlar Cevizi, İskilip Elması, Kargı Tulum peyniri, Çorum Leblebisi, İskilip 

Turşusu, Osmancık ve Kargı pirinci olarak yer alır. 

 

2. Çorum’a ait coğrafi işareti bulunan tescilli ürünler; Kargı Tulum Peyniri, Oğuzlar 

Cevizi, Çorum Kuru Mantısı, Çorum Leblebisi, İskilip Dolması, İskilip Ramazan 

Keşkeği, İskilip Turşusu olup Alaca Mor Soğanı, Kışlacık Pırasası ve İskilip Çileğinin 

tescil değerlendirme süreci devam etmektedir. 

 

3. Yerel mutfağın Turizme etkisi gastronomi kavramıyla birlikte yöresel yiyecek ve 

içeceklere yönelik ilgi de artmış bu ilginin bir sonucu olarak mutfağıyla ün yapmış 

bölgelere seyahatler düzenlenerek yeni destinasyonlar oluşturulmuştur. Sektördeki bu 

talep ve gelişim yeni bir turizm çeşidi olan ve son yıllarda adından sıkça bahsettiren 

gastronomi turizminin doğuşunu sağlamıştır. Mutfak, bir ilin kültürünü yansıtan en 

önemli kültürel miraslardan biridir ve pek çok destinasyon için önemli bir çekicilik 

olarak algılanmaktadır. Yöresel gastronomi sunumları ile turistlerin özellikle "farklı ev 

sahibi kültürler hakkında bilgi sahibi olma", "otantik ve değişik tecrübeler yaşama" ve 

"değişik yiyecekler tatma" şeklindeki beklentileri tatmin edilmektedir. Günümüzde 

gastronomi kültürü nedeniyle ziyaret edilen ve marka haline gelmiş ülkeler ve şehirler 

yer almaktadır. 

 

4. İlimizde Çorum ve Hitit mutfağının ön plana çıkarılması için kamu kurumları ve sivil 

toplum kuruluşları ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları; 

Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu:Türkiye'de bir ilk olarak doğa, tarih ve 

mutfak kültürünü buluşturan bir eko turizm çalışması ile saklı kalmış güzellikleri ortaya 
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çıkaran, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yaşatmayı hedefleyen ve Çorum'un aslında bir 

lezzet durağı olduğu iddiasını ortaya koyulmuştur. 190 kilometre boyunca işaretlenen rotalar 

ile ilimizde doğaya dayalı alternatif turizm çeşitliliğinin gelişimine önemli katkı sağlanmıştır.  

"Gastronomi Turları" ile yürüyüş, bisiklet, manzaralı araç yolu, kültür ve jip safari rotalarıyla 

alternatif programların uygulanmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır.“Kızılırmak Havzası 

Gastronomi ve Yürüyüş Yolu” çalışmalarına ilişkin rehber kitap yayınlanmış olup, rotalarla 

ilgili bilgilere ve parkurların GPS koordinatlarına http://www.gastronomiyolu.com/ adresinden 

ulaşılmaktadır.  

Çorum Mutfağına Güzelleme: Söz konusu kitap hazırlanırken ilçelere ve köylere özgü 

mutfağa giren ürünler envanter altına alınmış, öne çıkan yemekler geleneksel pişirme 

yöntemleri anlatılarak gelecek nesillere aktarılmıştır. 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması: Anılan yarışma için yapılan çalışmalarla 

yöresel yemekler kaynağından araştırılarak kayıt altına alınırken, ülkemizin ileri gelen gurme 

ve yemek ustaları Çorum’a davet edilerek projeye katkıları sağlanmıştır. Proje  

Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı:Türkiye’deki ilk mutfak kültürü 

dergisi olan Metro Gastro’nun yanı sıra Türk ve dünya mutfak kültürü üzerine özel olarak 

hazırlanmış çalışmalarını kitap haline getirip yayınlama hedefiyle yola çıkan Metro Kültür 

Yayınları’nın ikinci kitabı Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı kitabını 

hazırlayan gıda mühendisi ve arkeolog olan Dr. Ahmet Uhri, Hitit tabletlerinde bugünkü 

anlamda bir reçete bulmak olası olmadığından, bir yemek tarifini anımsatan ya da içinde bir 

tarif üretebilmek için kullanılabilecek malzeme adı ve benzeri bilgilerin yer aldığı tabletlerin 

çözümlemelerini temel almış, biretnoarkeoloji çalışması yürüterek olası tarifleri üretilmiştir.  

Hititlerden Günümüze Çorum Mutfağı Yemek Yarışması:Söz konusu yarışma bir çok 

kategoride yapılmış olup amacı yöresel mutfak kültürümüzün tarihsel yolculuğunda bugünden 

geleceğe nelerin kalacağını görmek, bunları kayıt altına alabilmek, yarışma sonucunda ortaya 

çıkan çok sayıdaki değerli tarif ve bilginin sonraki nesillere en sağlıklı biçimde aktarılmasını 

sağlamak olmuştur. 

1.Çorum Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası: Türkiye’deki aşçılar ve pastacılar ile 

Çorum’da meslek hayatına devam eden aşçılar ve pastacılar arasında mesleki ve sosyal 

dayanışmayı artırmak, hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş 

birliği yapmak ve destek olmak amacı ile yapılan yarışmalara yoğun katılım sağlanmıştır. 

Çorum’da Uluslararası Kadeş, Barış, Eşitlik Ve Kardeşlik Sempozyumu Yemeği: 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası 

Kadeş, Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu vesilesi ile Çorum’a gelen milletvekilleri, 

ülkelerin büyükelçileri, profesörlerin katılım gösterdiği akşam yemeği organizasyonu Çorum 

Valiliği’nin talebi üzerine Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından organize edilmiştir. 

Karışık Ot Çorbası, Kargı Aş Peyniri, Narlı Kuzu, Bulgur Pilavı ve Pekmezli Meyve Pelte 

gibi misafirlerden tam not alan yöresel yemeklerin sunumunun yapılmıştır. 

Basında Çorum Mutfağı: İlimize ait yöresel lezzetler yerel ve ulusal basında sık sık konu 

edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı fuarlar, yarışma, sempozyum, seminer gibi özel 

programların yanı sıra yemek programlarında da Çorum’a özgü ürünler ön plana 

çıkarılmaktadır. 

http://www.gastronomiyolu.com/
http://capder.org/haberler-2/taspakon-turkiye-kupasi-on-elemeleri-1-corum-ulusal-ascilar-ve-pastacilar-sampiyonasi-sonuclandi.html
http://capder.org/haberler-2/corumda-uluslararasi-kades-baris-esitlik-ve-kardeslik-sempozyumu-yemegi.html
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İlimize gelen yabancı turistlerin özellikle geçmişi, bir hikayesi ve geleneği olan yöresel 

lezzetlere ilgi gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması: 

 

Hititlerden Günümüze Çorum Mutfağı Yemek Yarışması: 

Çorum’u sadece leblebisi ile tanımlamak ona büyük bir saygısızlıkmış. Bu hatayı birçoğumuz yaptık. Oysa 

Çorum’un geçmişinde binlerce yıl öncesine uzanan Hitit uygarlığı var. Belki bu uygarlığın kültürlerine 

yansıması, gün yüzüne çıkması çok uzun sürdü ama artık gözlemlediğim kadarıyla Çorumlular köylüsünden 

kentlisine, kadınından erkeğine sahip oldukları hazinenin farkına varmaya başlamış. Geçmiş değerleri ile 

kendilerini yeniden tanımlamaya çalışıyorlar.  

Çorum Valiliği’nin Güneş Kursunun İzinde Hitit Yolu projesinin kapsamında geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 

“Hititlerden Günümüze Çorum Mutfağı Yemek Yarışması” da bu yeni anlayışın yansımasıydı. 

Çorum Valiliği ve Belediyesi’nin katkıları ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi’nin ev sahipliğinde yapılan 

organizasyon tam anlamıyla dört dörtlüktü. Tabii Metro Kültür Yayınları’nın başında olan Nilhan Aras’ın 

katkılarını unutmamak gerek.  

Ahmet Örs, Artun Ünsal, Hülya Ekşigil, Nedim Atilla, Aylin Öney Tan, Sahrap Soysal gibi yeme-içme kültürü 

yazarları; Aydın Demir, Eyüp Kemal Sevinç, GabrieleSponza, Gülhan Kara gibi şefler yemek yarışmasının jüri 

üyeleri arasındaydı.  

Yöresel çorbalar, aşlar, sebze yemekleri, et yemekleri ve kebaplar, hamur işleri, pilavlar, tatlılar ve deneysel Hitit 

mutfağı kategorilerinde yapılan yarışmada toplam 298 çeşit yer alıyordu.  

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ 

Veli Paşa Hanında Türk Mutfağı Atölyesi Kurulması:2021 yılında restore edilerek turizme 

kazandırılan Osmanlı dönemine ait 157 yıllık Velipaşa Hanı’nda;yöresel yemeklerimizin 

ikram edileceği büyük bir restoran,Meşhur Çorum leblebisini geleneksel yöntemlerle üretecek 

bir iş yeri ile Çorum su böreği, baklavası, mantı gibi yöresel ürünlerin satışının yapılacağı bir 

iş yeri de bulunması için çalışmalar devam ettirilmektedir. 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi Alanında Başvuru: Hatay, Gaziantep ve 

Afyon’un bulunduğu programa Çorum’un da dahil edilebilmesi için gerekli çalışmalar 

yürütülmekte olup önümüzdeki dönemlerde adaylık sürecine ilişkin Afyon İlinin ziyaret 

edilmesi planlanmaktadır. 

http://capder.org/haberler-2/taspakon-turkiye-kupasi-on-elemeleri-1-corum-ulusal-ascilar-ve-pastacilar-sampiyonasi-sonuclandi.html
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Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi-Kadın Kooperatifleri: Valiliğimiz ve 

S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hazırlanan, İl 

Müdürlüğümüz tarafından desteklenen «Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi” 2.4 

Milyon TL’lik projesi ile 7 kadın kooperatifinin pazarlama süreçleri, tek çatı altında organize 

edilerek kadın üretiminin ve girişiminin güçlendirildiği bir model oluşturulmuştur. 

Müdürlüğümüzce ilimizde bulunan 7 kadın kooperatifinde üretilen yöresel ürünlerin sunumu 

ve pazarlanabilmesi için, HEM’ler ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile görüşmeler 

yapılmış olup il merkezinde belirlenecek yerlerde hediyelik eşya satış üniteleri oluşturulması 

için yerel yönetimlerle çalışmalara devam edilmektedir. 

Kadın kooperatiflerine Valiliğimizce de destek verilmek üzere kurulan Hitit Güneşi Kadın 

Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi web sitesi www.hititgunesim.com üzerinden 

yurtdışına satış yapılması planlanmış, bu çerçevede 12 ülkeyle anlaşma sağlanmış, kadın 

üreticilere e-ticaret eğitimi verilmiş, İl Müdürlüğümüzce de el sanatlarının turizm için önemi 

kalite, nitelik ve doğru pazarlama konularında katılımcılara bilgi verilmiştir. 

İlimizdeki kadın kooperatiflerinin ürün yelpazesini zenginleştirmek ve geliştirmek için 

Giresun ve Merzifon’da bulunan kadın kooperatifleri ile atölyeler ziyaret edilerek incelenmiş, 

ildeki el sanatları, yöresel gıda üretimi ve bu ürünlerin pazarlanması için bir yol haritası 

çıkarılması çalışmaları devam etmektedir. 

Türk Mutfağı Haftası 21-27 Mayıs 2022:Bu yıl ilk kez kutlanacak hafta kapsamında, 

“Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı doğrultusunda, İlimizde Karadeniz Aşçılar ve 

Pastacılar Federasyonu Çorum temsilciliği ile birlikte Meşhur Çorum Leblebisini ve kullanım 

alanlarını tanıtmanın yanı sıra UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi Alanında 

adaylık sürecinde altyapı oluşturulması amacıyla, kitapta da yer verilen “Leblebi Helvası” 

yapımı ile 1000 kişilik “Leblebi Helvası” ikramından oluşan bir etkinlik yapılması 

planlanmaktadır. 

Dünya Aşçılar Olimpiyatı-İstanbul/24-27 Kasım 2022:Tüm dünyadan ünlü şeflerin 

katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe Çorum Mutfağı’nı ön plana çıkarmak, hizmet konuları 

doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve destek olmak amacı 

ile yapılacak yarışmaya katılım sağlanacak olup UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına 

Gastronomi Alanında adaylık sürecinde yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklenmiş 

olacaktır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

         Gürbüz ÖZEL                          İsmail KEŞLİKTEPE                      Ekrem YILDIRIM         

       Komisyon Başkanı                     Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Selim DÖLCÜ           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 94 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde köylerimizde büyük ve küçük ölçekli 

olmak üzere birçok göletlerimiz vardır. Bu göletlerimizin birçoğunda balık çeşitleri 

mevcuttur. Bu barajların birçoğunda balık avcılığı yapılmaktadır. Balık avcılığının 

yapılabilmesi için hangi kriterler ne zaman şartları ve nerelerden izin alındığı nasıl 

belirlenmektedir? Balık avcılığının yasakları ne zaman başlayıp ne zaman sona ermektedir? 

Balık avcılığı serpme olta ve diğer avlanma aletlerinin yasaklı olanları hangileridir? Balıkların 

yumurta dönemlerinde yasakların kontrolleri yapılıyor mu? Yasağa uymayanlara karşı 

yaptırımlar nelerdir? 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, İlimizde Merkez ve köylere 

bağlı irili ufaklı birçok göl, gölet ve baraj bulunmaktadır. Avlak saha olarak kiralaması 

yapılan barajlar; Obruk Barajı, Boyabat Barajı (3.Bölge) ve Alaca Barajı olmak üzere 3 

adettir. Bu kiralanmış alanlarda ruhsatlı balıkçı tekneleriyle avcılığa serbest zamanlarda ticari 

avcılık yapılmaktadır. Kiralama yapan Kooperatiflere kayıtlı mevcut stok durumuna göre 

belirlenmiş balıkçı teknelerine gemi ruhsatı, üye balıkçılara gerçek kişi ruhsatları İl 

Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Kiralama alanları haricindeki akarsu, göl, gölet ve 

barajlarda ticari amaçlı su ürünleri faaliyetinde bulunmak (ağ ile avcılık) yasaktır. Serbest 

zamanlarda olta ile amatör avcılık serbesttir. Amatör Balıkçılık Belgesi almak zorunlu 

değildir. Ancak amatör balık avcılarının olta dışında tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, 

serpme vb. gibi ağlar bulundurması, kullanması yasaktır. İlimizde iç sularda avlanma 

yasakları 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde hem ticari hem amatör 

avcılık yasaktır. İlimizde şu anda amatör avcılıkta Turna balığı avcılığı serbesttir. İlimizde 

Denetimler İl/İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekibi ile İl/İlçe Jandarma 

Denetim Ekibi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Denetimler sırasında 

mukavemetle karşılaşıldığı için Jandarma Ekibiyle koordineli olarak yapılmaktadır. İlimizde 

iç sularda avlanma yasaklarının başlamasıyla birlikte 15 Marttan bugüne kadar 150 adet 

denetim yapılmış olup yaklaşık 4000 metre ağa el konularak yasal işlem uygulanmıştır. 

Denetimlerimiz imkanlar ölçüsünde İl/İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekibi 

ile İl/İlçe Jandarma Denetim Ekibi tarafından yapılmaya devam etmektedir. Uygunsuz 

durumlarla karşılaşılması durumunda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal 

işlemler uygulanmaktadır.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

                  Abdullah UYSAL                              Dursun KAYA                            Arif ÇAMİÇİ  

Komisyon Başkanı                        Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

Suat ATALAY                                    Nazım ÇETİN  

Üye                                                        Üye 



15 
 

 

 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 93 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde köylerimizde tarıma dayalı üretim 

yapılmaktadır. Bu üretimlerde yabancı otla mücadele için çiftçilerimizin kullanmış oldukları 

ot ilacı boş kutuları yol kenarlarında çeşme başlarında ve açık alanlarda rastlanmaktadır. Bu 

atıkların içme sularımıza karışarak ve çevreyi kirleterek insan sağlığını ve hatta çeşitli 

hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu ilaç teneke ve plastik kutularının sağlığımızı 

etkilememesi ve çevreyi kirletip zarar vermemesi için nasıl bir çalışma yapılabilir? Çevre 

sağlık müdürlüğünce atıklarla ilgili bir öneri ve önlemler alınmış mı? İl Gıda tarım ve orman 

müdürlüğünün çevre sağlık müdürlüğü ile ilgili bu güne kadar ortak bir çalışması 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,  

İlimiz Merkez ve ilçeleri ile köy yerleşim yerlerinde bulunan yerel idare tarafından 

halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyundan Sağlık Bakanlığı talimatları ve İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği düzenli ve sürekli şekilde su numuneleri 

alınmakta Samsun ve Çorum Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yapılmaktadır. Söz 

konusu analizler neticesi bu kapsamda uygunsuz bir sonuca rastlanmamıştır. 

 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda,  

 

SORU 1:İlimiz ve İlçelerimizde köylerimizde tarıma dayalı üretim yapılmaktadır. Bu 

üretimlerde yabancı otla mücadele için çiftçilerimizin kullanmış oldukları ot ilacı boş kutuları 

yol kenarlarında, çeşme başlarında ve açık alanda rastlanmaktadır. Bu atıkların içme 

sularımıza karışarak ve çevreyi kirleterek, insan sağlığını ve hatta çeşitli hastalıklara sebebiyet 

vermektedir. Bu ilaç teneke ve plastik kutuların sağlığımızı etkilememesi için nasıl bir 

çalışma yapılmalıdır? 

 

CEVAP 1:Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından zirai ilaç satışı yapılan bayiilerin 

koordine edilerek boş atık kutularının bertarafı için depozito uygulamasına geçilmesinin 

sağlanması ve muhtarlıklara konu ile ilgili İl Müdürlüğümüz ve Tarım Orman İl 

Müdürlüğünce müşterek eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

SORU 2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce atıklarla ilgili bir öneri ve 

önlemler alınmış mı? 

 

CEVAP 2:Konu ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzce gerek İl ve İlçe Tarım Orman İl 

Müdürlüklerine gerekse Ziraat Odası Başkanlıklarına resmi yazı yazılmıştır.  
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SORU 3:Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü’nün bugüne kadar ortak bir çalışması var mı? 

 

CEVAP 3:İl Müdürlüğümüzce konu ile ilgili olarak Osmancık İlçesinde çiftçilere ve 

paydaşlara eğitim yapmak amacıyla eğitim planlanmış ancak eğitime katılım olmamıştır.  

 
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

   Kemal ÖZÖNAL                 Erdoğan KÖROĞLU              Osman GÜNAY 

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

 

                                        Engin DEMİR                        Yavuz AYKAÇ      

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 92 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde görme engelli olup eğitim 

öğretim yapan öğrenci var mı? Varsa ilköğretim ortaöğretim ve lise olmak üzere toplam 

öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrenciler eğitim ve öğretimi nasıl almaktadırlar? Özel tasarlanmış 

bir eğitim sistemi var mı? Eğitim öğretim esnasında öğretmen ve öğrenci arasındaki 

karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Bu öğrencilerin sorunları ailevi ilişkileri ve diğer hangi 

sorunlarla karşılaştıklarını ve çözüm önerilerinin neler olabileceği konusu 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, 

01.01.2020 – 15.05.2022 tarihleri arasında Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

tarafından eğitsel tanılaması yapılan görme yetersizliği olan bireylere ilişkin sayısal 

istatistikler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Öğrenciler, az gören ve total olma durumları 

ile akademik performanslarına göre özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma eğitimi ortamlarından 

yararlanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı destek eğitim hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. 

Tanı 

 

Erkek  Kız  TOPLAM 

Görme Yetersizliği 

Az Gören 

46 33 79 

Görme Yetersizliği 

Total 

3 1 4 

Genel Toplam 

 

49 34 83 

 

Yaş Aralığı 

EĞİTSELTANI ERKEK  KIZ TOPLAM 

 

6-10 YAŞ (İlkokul) 

Görme Yetersizliği Az 

Gören 

6 4 10 

Görme Yetersizliği 

Total 

2 0 2 

 

10-14 YAŞ (Ortaokul) 

 

Görme Yetersizliği Az 

Gören 

14 6 20 

 

14-18 YAŞ (Lise) 

Görme Yetersizliği Az 

Gören 

18 13 31 

Görme Yetersizliği 

Total 

0 1 1 

 Görme Yetersizliği Az 

Gören 

6 4 10 
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18 Üzeri  Görme Yetersizliği 

Total 

2 0 2 

 

 

 

 

 

TANI İL-İLÇE SAYI 

Görme Yetersizliği Az Gören 

 

MERKEZ 51 

Görme Yetersizliği Az Gören 
 

MECİTÖZÜ 2 

Görme Yetersizliği Az Gören 
 

LAÇİN 1 

Görme Yetersizliği Az Gören 
 

İSKİLİP 2 

Görme Yetersizliği Az Gören 
 

OĞUZLAR 1 

Görme Yetersizliği Total  
 

MERKEZ 2 

Görme Yetersizliği Az Gören 
 

OSMANCIK 3 

Görme Yetersizliği Total 
 

İSKİLİP 1 

Görme Yetersizliği Az Gören 
 

BAYAT 2 

 

 Eğitim öğretim esnasında öğretmen ve öğrenci arasındaki karşılaştıkları 

sorunlar nelerdir? Bu öğrencilerin sorunları ailevi ilişkileri ve diğer hangi 

sorunlarla karşılaştıklarını ve çözüm önerileri nelerdir? 

Görme yetersizliğine sahip bireylerin eğitim öğretim süreçlerinde öğretmen yeterliği 

oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Alan mezunu olmayan, görme 

yetersizliği üzerine herhangi bir eğitim almamış olan veya görme yetersizliğine sahip 

bireyler ile daha önce hiç çalışmamış olan bir eğitimcinin bu yetersizliğe sahip bir 

öğrenciye sunacığı eğitsel destek son derece sınırlı olmaktadır. Örneğin: görme 

yetersizliğine sahip bireylerin günlük hayatta olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de 

kullandıkları çeşitli materyaller vardır (Baston. Braille Alfabesi vb.). Bu bireylerin 

eğitsel süreçlerinde yer alan eğitimcilerin bu materyaller hakkında bilgi sahibi olması ve 

bunlar aracılığıyla sunulabilecek öğretim yöntem ve metotlarına hakim olmaları 

gerekmektedir. 

Öğrencilerin ailevi ve diğer yaşadıkları problemler ve çözüm önerilerine ilişkin 

sağlıklı cevaplar ancak ailelerle ve bu bireylerle yürütülecek çalışmalarla sağlanabilir ve 
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kısa süreli bir zaman diliminde bu soruya ilişkin bir cevap verilmesi uygun 

olmayacaktır.  

-Bu öğrenciler eğitim ve öğretimi nasıl almaktadır? 

-Kaynaştırma eğitimi almaktadır. Görme engelli öğrenciler için öne 

oturup dersi takip edebilmektedir. Telefonla çekip ekranı büyütüp, 

öğretmenlerini dinleyerek ve ders notlarından takip ettiği belirtilmektedir. 

         -Özel tasarlanmış bir eğitim sistemi var mı? 

          -Yok. Ancak rehberlik servisince halen performans değerlendirme 

sınavları okunarak yapılmakta olduğu, bir ara üniversite hazırlık 

kaynaklarındaki soruları okuyup sesli kaynak oluşturulmuştur. 

           -Eğitim Öğretim esnasında öğretmen ve öğrenci arasındaki karşılaştıkları 

sorunlar nelerdir? 

-Tahtayı takip edememek soruna sebep olmaktadır. 

          -Öğrencilerin sorunları ailevi ilişkileri ve diğer hangi sorunlarla 

karşılaştıklarını ve çözüm önerilenin neler olabileceği ile ilgili görüşler: 

-Yazılı kağıdı ve testleri görememesi bundan dolayı yazılı kağıtlarını 

A4 formatından A3 formatına büyütüldüğü, Aynı zamanda testleri 

görememesinden dolayı performans testleri de A3 boyutunda büyütüldüğü, 

En son görme işi biraz daha problem oluşturunca ve sınavlarda okuyucu 

yardımı almaya karar verilince rehberlik servisince halen performans 

değerlendirme  sınavları okunarak yapıldığı belirtilmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

                    Abdurrahman KARAGÖZ       Mehmet TURHAN             Ünal NALÇACI   

                        Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                                  Yıldız BEK                                Sadık AŞIK    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

          İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 97 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde kaç tane sevgi evleri bulunmaktadır? Kimler 

yararlanmaktadır? Şartları nelerdir? Personel yeterli midir? Personelde aranan şartlar nelerdir? 

Fiziki şartları yeterli midir? Çocuklarımız sevgi evlerinde günlerini nasıl geçirmekteler? Ne 

gibi etkinlikler yapmaktadırlar? Sevgi evlerinde çocukları karşılaştıkları sorunları var mı? 

Sevgi evlerinden yararlanmak için ikamet şartı ve il içi il dışı gibi faktörler aranıyor mu? 

Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre;  

1. İlimizde Kaç Tane Çocuk Evleri Sitesi Bulunmaktadır? 

İlimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren 2 adet 

Çocuk Evleri Sitesi bulunmaktadır. Eski adı Sevgi Evleri iken yapılan isim değişikliği ile 

Çocuk Evleri Sitesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. İlimizde 0-18 Yaş Çocuk 

Evleri Sitesi Müdürlüğü ve 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü olmak üzere iki 

kuruluşumuz  bulunmaktadır. 

 

2. Kimler Yararlanmaktadır? 

0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi'nden 0-12 yaş grubu kız ve erkek çocukları ile 12-18 

yaş grubu kız çocukları yararlanırken 13-18 Yaş Çocuk Evler i Sitesi'nden 13-18 yaş 

grubu erkek çocukları yararlanmaktadır. 

İlimiz merkez ve ilçelerinde ikamet eden çocuklardan ebeveyn kaybı yaşayarak 

korunmaya muhtaç hale gelen, ihmal, istismara açık olduğu tespit edilen ya da ihbar 

edilen her türlü vakanın inceleme neticesinde kurum bakımı uygun görülenlerin 

yerleştirildiği kuruluşlardır. Emniyet ya da herhangi bir kolluk kuvvetince tespit edilen 

çocuklar da haklarında inceleme yapılması ve bir karara varılması üzere bu 

kuruluşlara yerleştirilmektedir. 

 

3. Şartları Nelerdir? 
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2 adet çocuk evleri sitesi de büyük bir bahçe içerisinde yaşam evlerinden oluşmaktadır. 

Bahçe içerisinde 1 adet idari bina bulunmaktadır. Yaş grupları ve cinsiyetlerine göre 

gruplar belirlenerek, her grubun bir Grup Sorumlusu (Öğretmen, Sosyal Hizmet 

Uzmanı, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Hemşire vb.) bulunmaktadır. Grup Sorumlusu 

sorumlu olduğu tüm çocukların oryantasyon süreci, aile ve okul görüşmeleri, okul 

takipleri, harçlık takipleri, ev ve kuruluş kurallarına uyum, özel gereksinimli bireylerin 

rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alımı, sağlık sorunlarının sağlık servisine 

bildirilmesi, çocukların günlük yaşamlarının takibi gibi konularda görevlidir. 

 

 

 

 

 

4. Personel Yeterli midir? 

Kuruluşlarımızın bünyesinde farklı kadrolarda görev yapan personeller mevcuttur. 

Bunlar 657 DMK'ye bağlı olarak görev yapan meslek elemanları, grup sorumluları, büro 

gerevlileri ve sağlık personelleri ile 4D işçi statüsünde görev yapan bakım elemanları, 

temizlik, güvenlik, kalorifer, teknisyen yardımcısı, veri işletim otomasyon ve bahçıvan 

gibi ünvanlardır. Kuruluş bakımına alınan çocuklarda yıllar içinde belirginleşen 

farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda bakım ve gözetim ihtiyacının artmasına 

bağlı olarak personel ihtiyacının da artması söz konusu olmuştur. 

 

5. Personelde Aranan Şartlar Nelerdir? 

Kuruluşlarımızda Bakım Elamanları ilgili Kurumlardan alınan Çocuk Bakım 

Sertifikası veya Lise mezunu ve Üniversitelerin ön lisans mezunlarından oluşmaktadır. 

Kuruluşlarımızda görev yapmakta olan Mesleki Personellerin ise Üniversitelerin; 

Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Öğretmenlik gibi 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

Kuruluşlarımızda çalışacak personel öncelikle mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, 

vicdan sahibi olmasının yanında; aile ve çocuk odaklı düşünce yapısına sahip kişilerden 

oluşmaktadır. Kuruluşumuzda hizmet verdiğimiz çocuk profili için gerekli olan temel 

kriterler bunlardır. 

 

6. Fiziki Şartları Yeterli midir? 

Kuruluşlarımız büyük bir bahçe içerisinde yaşam evlerinden oluşmaktadır. Bahçe 

içerisin de çocuklar için park, spor aletleri, voleybol ve basketbol sahaları mevcuttur. İdari 

bina içerisinde çocukların kurs faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri odalar ile meslek 

elemanları eşliğinde sağlıklı görüşmeler sağlayabilecekleri görüşme odası ve ziyaretçi 

salonları bulunmaktadır. Evlerimizde çocuklarımızın gelişim ve mahremiyet ortamlarına 
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uygun olarak planlanmış içerisinde engelli kişilerinde erişebilirlik sağlayabilecekleri 

uygun alanlar mevcuttur. 

 

7. Çocuklarımız Çocuk Evleri Sitesinde Günlerini Nasıl Geçirmektedirler? N e Gibi 

Etkinlikler Yapmaktadırlar? 

Çocuklarımız, okul zamanında sabah kalkarlar ve kahvaltı sonrası okullarına giderler. 

Okulları yakın olan çocuklar, öğlen yemeğine Kuruluşumuza gelirler. Okul sonrası çocuklar, 

çıkış saatlerine göre kuruluşumuza dönerler ve öğretmen eşliğinde etüt çalışmaları yapılır. 

Etütle birlikte kapılarımız giriş ve çıkışlara kapatılır. Ziyaret ve başka nedenlerle giriş 

çıkışlar nöbetçi amirin iznine tabidir. Etüt sonrası çocukların serbest zaman çalışmaları başlar 

ve Kuruluşta yürütülen çalışmalara (Resim, Müzik, Beden Eğitimi, vb.) dahil olan çocuklar 

belirlenen plan ve günlerde bu çalışmalara katılırlar. Çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam 

etmeyen çocuklarımıza ise atölye çalışmaları yaptırılmaktadır. 

 

 

Kuruluşlarımızın bünyesinde farklı spor ve sanatsal etkinlikler (jimnastik, voleybol, 

badminton, masa tenisi, resim, ahşap boyama, takı tasarım vb.) gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca bireysel kabiliyeti belirlenen çocuklar eğilimleri olan alanda desteklenerek 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki personel eşliğinde çalışmalara katılmaktadır.  

 

8. Çocuk Evleri Sitesinde Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Var mı? 

Kuruluşlarımız sosyo ekonomik ve kültürel farklılık ayrımı gözetmeksizin her 

çocuğa hizmet verdiğinden aynı ortamda ortak kullanım alanları göz önünde 

bulundurulduğunda zaman zaman sor unl ar yaşanmaktadır. Aile ortamı arayan, 

ebeveynlerini özleyen, akran baskısı yaşayabilen çocuklarımız olabilmektedir. 

Çalışmalarımız tüm çocuklarımızı korumak ve standartlarını en üst seviyede tutma 

hedefinde planlanmaktadır. 

 

9. Çocuk Evleri Sitesinden Yararlanmak için il içi İl Dışı Gibi Faktörler Aranıyor mu? 

İlimiz merkez ve ilçeleri Sosyal Hizmet Personeli tarafından taranarak, korunmaya 

muhtaç çocuklar kuruluşumuz bakımına alınmaktadır. Bununla birlikte olumsuz  çevre 

şartlarından bulunduğu ilden ayrılması gereken, bulunduğu ilde kuruluş kapasitesi 

bulunmadığından gibi sebeplerle farklı illerden de çocuklar nakil olarak kuruluşlarımıza 

kabul edilmektedir. 

Ayrıca kuruluşlarımız ilimizin Çocuk Koruma ve ilk Kabul Müdahale İzlem Birimi 
olarak 

hizmet verdiğinden ilimiz sınırlarında kolluk kuvvetlerince tespit edilen tüm vakalar 

kuruluşumuz bünyesinde işlemleri tamamlanıncaya kadar Valilik oluru ya da Mahkeme 

Kararı il e misafir olarak kalmaktadır. ' 
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             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

               Mehmet KAPLAN                    Ahmet TUNA                   Duran BIYIK    

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

                                            İlhami TÜRKSAL             Doğan UÇAR  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 91 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizden ilçelerimizden köylerimizden askerlik çağına gelmiş 

sağlıklı herkes askere giderek vatani görevini yapmaktadır. Vatani görevini yaptığı 

karargahında birliğinde çeşitli nedenlerle yaralanıp kaza geçirip kısmide olsa sakatlanan 

askerlerimiz terhis olmaktadırlar. Bu askerlerimizin terhis sonrasında gazi sayılıp sayılmadığı, 

gazilik maaşına bağlanıp bağlanmadığının sebepleri nelerdir? Bu tür ilimiz genelinde kaç 

asker vardır? Bunların sonradan resmi yollardan gazi sayılan askerlerimiz var mı? Konu ile 

ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Askerlik çağına gelmiş her Türk vatandaşı askere giderek vatani görevini yapmakla 

yükümlüdür. Vatani görevini yapmakta iken ölenlere şehit, yaralananlara gazi diyoruz. 

Gazilik; muharip gazi ve malül gazi olmak üzere iki şekilde değerlendirilmektedir. 

 Muharip Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade 

eder. 

 Malül Gazi:  Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef 

alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında mücadelede her çeşit düşman ve terörist 

silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki hareket ve hizmetler sırasında, bu hareket ve 

hizmetler sebep ve tesiriyle yaralanarak sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. 

 Askerlik görevini yapmakta iken yaralananlar vazife malülü sayılırlar. Vazife 

malüllüğü kendi içerisinde altı dereceye ayrılır.  Görev yaptığı birimden gelen rapor ve tam 

teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporları doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca 

değerlendirmesi yapılır ve hangi derecede vazife malülü sayıldığına karar verilir. Her 

derecenin maaşı ve yararlanacağı sosyal haklar farklıdır. Vazife malülü olmaya hak 

kazananların iş ve işlemleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülür. 

 Vatani görevini yapmakta iken çeşitli sebeplerle yaralanan, kaza geçirip sakatlanan, 

aldığı rapor yetersiz gelip vazife malülü sayılmayan çok sayıda vatandaşımız mevcuttur. 

Terhis olduktan sonra mahkeme kararıyla vazife malülü olma hakkını kazananlar da 

mevcuttur. Ancak bu kişilerin sayısı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 Askerlik şubesinden aldığım bilgilere göre ilimizdeki gazi sayımız 265’tir. Bunların 

69 u vefat etmiş olup 196 sı hayattadır. Ölenlere rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler 

diliyorum. Ayrıca 1953 yılından bu yana askerliğe elverişli değildir raporu alanların sayısı 

2792’ dir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 

   

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

                      Ahmet DEVREZ                           Hacı BOLAT               Abdullah TİRYAKİ   

                     Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

                                         Özcan ÇETİN                                  Selim DÖLCÜ    

               Üye                                                 Üye              
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/05/2022 tarih ve 101 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin ( d) 

fıkrasında “Borçlanmaya karar vermek” yetkisi İl Genel Meclisine ait olduğundan, 

8.000.000,00 TL’nin İller Bankası Anonim Şirketinden kredi olarak kullanılıp 

kullanılmayacağı, kullanılması halinde ise idaremiz Genel Sekreteri Recep CIPLAK’a yetki 

verilmesi ile ilgili konu üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, DSİ tarafından 

projelendirilerek İller Bankası tarafından onaylanan “Çorum Bayat İlçesi ve Köyleri İsale 

Hattı, Depolama ve Arıtma Tesisi Projesi” kapsamında; İlimiz Bayat İlçesine bağlı Kunduzlu, 

Karakaya, Akseki, Cevizli, Evci, Çayköy, Dorukseki, Hacıbayram, Pancarlık, Ayvalıca, İleği, 

Kubbedin, Tevekli, Yenişıhlar, Yeşilçat, Beydili, Derekutuğun, Tepekutuğun, Barak, 

Köpüklü, İshaklı, Bayan, Çamlıgüney, Kuruçay, Eskialibey köyleri ile Sungurlu ilçesine bağlı 

Kula ve Çankırı iline bağlı Satıyüzü ve Yeşilyurt köylerine içmesuyu sağlayacak projeye  

8.000.000,00.- TL ek kredi kullanılmasına ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Plan 

ve Bütçe Komisyonu olarak üyelerin katılımıyla  toplanılmıştır.  

 

 İdare tarafından kullanılan  17.000.000,00.- TL  krediye  ilaveten 24/08/2021 tarihinde 

8.000.000,00.- TL ek krediye daha ihtiyaç olduğu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 

bildirilmiş  olup, komisyonumuz tarafından 8.000.000,00.- TL kredinin kullanılmasına 

yönelik yapılan inceleme sırasında,  İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 12/05/2022 tarih 

ve 17744 sayılı yeni bir yazının gönderildiği komisyonumuza bildirilmiştir.  

 Söz konusu yazıda;  

 30.04.2022 tarihli 9 nolu hakediş itibariyle 14.418.696,45 TL tutarında imalat 

yapıldığı, bu imalat  için fiyat farkı ve KDV olarak toplam  27.332.071,90.- TL  ödendiği,  

sözleşme fiyatları ile geriye kalan 15.344.285,06.- TL’ lik imalat tutarı ile  sözleşme bedeline 

öngörülen fiyat farkı (% 90) ve KDV eklendiğinde  49.787.840,37.- TL finansman tutarına 

daha ihtiyaç olduğu, ilk kullanılan  krediden kalan 6.667.928,10,- TL’nin yeterli olmadığı, 

kalan imalatlar, fiyat farkı ve KDV için toplam 49.787.840,37.- TL’nin ödenebilmesi için 

43.000.000,00.- TL daha finansmana ihtiyaç duyulduğu bu tutarın 21.500.000,00.- TL’sinin 

İlimiz Özel İdaresi, diğer 21.500.000,00.- TL’sinin ise Bayat Belediyesi tarafından (Kredi 

+Sukap) karşılanması gerektiği bildirilmektedir.  
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 Bu nedenle, söz konusu işin tamamlanarak 29 köyün  hizmetine sunulabilmesi için, 

8.000.000,00.- TL’lik kredi yerine  İller Bankası Anonim Şirketi tarafından bildirilen 

21.500.000,00.- TL’nin  kredi olarak kullanılması ve kredi işlemlerinin yürütülmesi için 

Genel Sekreter Recep CIPLAK’a yetki verilmesi  komisyonumuz tarafından uygun 

görülmektedir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                             Abdullah UYSAL                     Dursun KAYA           

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

  Arif ÇAMİÇİ            İbrahim ÇİFTÇİ            Suat ATALAY        Nazım ÇETİN   

        Üye                               Üye                               Üye                        Üye  

 


