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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 111 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizden köy konaklarının yapımı 

için şehirden köye göç eden vatandaşlarımızdan talep gelmektedir? Köy konaklarının köy 

halkı veya İl Özel İdare bütçesinden yapılabilir mi? Köy konağı yapmak isteyen birçok 

köyümüzün muhtarlığa ait köy tüzel kişiliğine ait tapuları bulunmamaktadır? Ancak birçok 

köyde köy içi hazineye ait arazi arsa vasfında yerler vardır? Bu hazineye ait yerlerin köy 

konağı yapımı veya şehirden köye göç etmek isteyen vatandaşlara satış yoluyla verilebilir mi? 

İlimiz ilçelerimiz köylerimizin tamamını kapsayacak şekilde köy içindeki hazineye ait 

arazilerin imar yönünden tespitinin yapılarak bölünebilecek arazi ve parsellerinin yapılıp 

yapılamayacağı, köy tüzel kişilikleri tarafından satışının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili imar 

çalışmasının yapılmasına ait konu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmada,  

A)- Şehirden köye göç eden vatandaşların köy konağı yapımı ile ilgili talepleri 

bulunmaktadır. Köy konaklarının yapımı ile ilgili ; 

442 sayılı Köy Kanununun Köyün Mecburi İşleri başlıklı 13.maddesinin 12. bendinde  “Köy 

meydanının bir tarafında ihtiyar meclisinin toplanıp köyün işlerini görüşmeleri için bir köy 

odası yapmak.” denilmektedir. 

Yine aynı kanunun 15.maddesinde “Köy işlerinin bir çoğu bütün köylü birleşerek imece ile 

yapılır “ ve Köy Parası Başlıklı 17. Maddesinin 6. Bendinde “Hediye ve bağışlanmış paralar 

ve mallar, (ianat ve teberruat)”  denilmektedir. 

5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanununun İl özel idaresinin giderleri başlıklı 43. maddesinin  

e bendinde “İl Genel Meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin 

aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar” denilmektedir. 

 

5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun Köylere hizmet götürme birlikleri 

başlıklı 18. Maddesinde “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel 

idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, 

elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi 

bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine 

aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler….İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının 

köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin 

sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel 

meclisince kararlaştırılır.” denilmektedir. 
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Bu kapsamda köy konakları Muhtarlık aracılığı ile vatandaştan toplanacak bağışlarla 

yapılabileceği gibi İl Özel İdaresinden köye yönelik hizmetlere ilişkin ayrılan ödeneklerin 

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması suretiyle de yapılabileceği yukarıda 

belirtilen kanunlarla görülmektedir. 

 

 

 

Ancak köy konağı yaptırma talebinde bulunan birçok köyde köy konağının yapılması 

için köy tüzel kişiliğine ait uygun arsa bulunmadığı ve bu nedenle sorunlar yaşandığı da 

bilinmektedir. Bu sorunun aşılması amacıyla İlimiz sınırları içinde yer alan birçok köyde 

hazineye ait taşınmaz bulunduğu ve bu yerlerin Köy Muhtarlığına köy konağı yapılması 

amacıyla tahsisinin yapılabileceği ve bunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli 

Emlak Müdürlükleri aracılığı ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkındaki Kanun kapsamında gerçekleştirilebileceği görülmektedir. 

 

B)- Bunun dışında şehirden köye göç etmek isteyen vatandaşların köyde ev yapmak 

için arsa temin edilmesi ile ilgili talepler de bulunmaktadır. Köy içinde ev yapımı için 

arsa temin edilmesi ile ilgili; 

 

 Köy sınırları içinde veya dışında yer alan hazineye ait yerlerin Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünden( Milli Emlak Müdürlüğü, Milli emlak Şeflikleri) ihale suretiyle bireysel 

olarak alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bireysel olarak alınan 

taşınmazlar 5 yıl süreyle emlak vergisinden muafiyeti, satış bedelinin 2 yıl içinde 3 aylık 

dönemler itibariyle 8 eşit taksitle ödeme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlar köy yerleşik 

alan sınırı içinde ve yeterli büyüklüğe sahip olması durumunda köy ihtiyar heyetinin konut 

amaçlı imar planı yapılmasında sakınca olmadığına ilişkin olumlu kararına istinaden 3194 

sayılı İmar Kanununa göre plan çalışması yapılmaktadır. İmar Planına göre oluşturulacak 

parseller taşınmaz sahibince şehirden köye gelmek isteyen vatandaşlara satış suretiyle 

verilebilmektedir. Aynı işlemler köy tüzel kişilince de yapılabilmektedir. 

 

 Buna ek olarak köy tüzel kişiliği, maliye hazinesi veya mera vasıflı taşınmazlarda ise 

442 sayılı köy kanunu istinaden köy yerleşme planı da yapılabilmektedir. Bununla ilgili süreç 

aşağıda belirtildiği şekildedir. 

 

1-Planlama Sürecinin Başlaması 

Köy muhtarlığınca köy yerleşme planı talebinde bulunma veya valilik tarafından resen 

plan yapımı. Köy muhtarının hak sahipliğine ilişkin talep listesi ile müracaat edilmesi.  

“442 nolu Köy Kanunun Ek Madde 10  
“Valilikçe resen veya köy muhtarının talebi uygun bulunduğu takdirde, köy yerleşme 

planının yapılması için Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonuna gönderilir…” 

 

2-Yer Tespit Komisyonunun Oluşturulması 

Köyün İhtiyaçlarının ve potansiyellerinin saptanması ve buna göre yer tespitinin 

yapılması amacıyla Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonunun oluşturulması 

442 Sayılı Köy Kanunun Ek Madde 10  
“…Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, Vali Yardımcısı başkanlığında Maliye ve Gümrük, 

Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıkları ve Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü mahalli kuruluşlarının birer teknik elemanı ile köy temsilcisinden oluşur. 

Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir…”  
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Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği Madde 4  
“Köy yerleşme alanı tespit komisyonu; vali yardımcısının başkanlığında; milli emlak 

müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl 

Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden birer teknik 

eleman ile köy temsilcisinden oluşur. Görevlendirme vali oluru ile yapılır. Gerektiğinde bu 

komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir.” 

 

3-Yer Tespitinin Yapılması ve Yer Tespit Komisyonu Kararının Onaylanması 

Yer Tespit Komisyonunca köy yerleşme alanı tespitinin yapılması ve komisyon 

kararının muhtarlığa tebliği edilmesi itiraz edilmez ise valilikçe onaylanması.  

 

442 Sayılı Köy Kanunun  

Ek Madde 11 
“Komisyon kararı ve köy yerleşme planı köy muhtarlığına tebliğ edilir. İtiraz edilmezse 

valinin onayı ile kesinleşir. Köy muhtarı köy ihtiyar meclisinin kararına dayanarak komisyon 

kararına karşı en geç 30 gün içinde valiliğe itiraz edebilir, itiraz valilikçe 15 gün içinde 

karara bağlanır. Bu karar kesindir. Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından uygulanır.” 

 

NOT: 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  

Ek Madde 1.-  

“Bu Kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır.” 

Ek Madde 2.-  

“Bu Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince, 

İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapılmak üzere büyükşehir 

belediyelerince yerine getirilir.” 

 

Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği  

Madde 5 – “İlgili ilçe kaymakamının mütalaasını da dikkate alarak muhtarın talebi uygun 

görmesi veya doğrudan doğruya kendi kararına dayanarak; vali, köy yerleşme alanını tespit 

ve planını hazırlamak üzere komisyonu görevlendirir…. 

…Mevcut köy yerleşik alanı ile bütünlük teşkil edecek şekilde ve mümkün mertebe mera 

niteliğini kaybetmiş arazilerle verimi düşük ya da tarım dışı hazine arazilerine öncelik 

vererek, köy gelişme alanı için uygunluğuna karar verdiği sahanın sınırlarını belirler. 

Müracaatların çok olması halinde komisyon, nüfusu en çok olan köyden başlayarak bir 

öncelik sıralaması yapar ve çalışmalarını buna göre yürütür. Bu amaçla gerektiğinde 

valilikçe ayrı ya da aynı vali yardımcısının başkanlığında birden fazla komisyon teşkil 

edebilir.” 

 4-Kurum görüşlerinin Sorulması ve Planlama Alanının Kesinleştirilmesi 

 

Yer tespiti yapılan alanla ilgili olarak köyün gereksinimleri doğrultusunda belirlenen parsel 

veya parsellere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması. Bu görüşlere 

istinaden planlama alanının kesinleştirilmesi. 

 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

MADDE 8 – (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin,  revizyon ve ilavelerin 

hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve 
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kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve 

kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma 

ve çalışmalar yapılır. 

(2) Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. 

Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre 

verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün 

bulunmadığı kabul edilir. 

5-Halihazır Haritaları Yaptırılması ve Onaylanması 

 Kesinleşen planlama alanı sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli halihazır haritalar çizilir 

veya İdarece çizdirilir. Hazırlanan  incelenmek ve onaylanmak üzere İl Özel İdaresine 5 

kopya halinde gönderilir. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde Teknik 

Personel ( Harita Mühendisi) tarafından hem harita üzerinde hem de arazi üzerinde gerekli 

kontroller yapılarak İdarenin en yetkili idari tarafından ( Vali a. Genel Sekreter) onaylanması. 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

Madde 7 

"a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya 

valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup 

tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir." 

 

6-Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması ve Onaylanması 

Kesinleşen planlama alanı sınırları dahilinde hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli halihazır 

haritalar altlık teşkil edecek şekilde jeoloji paftaları ve jeoloji raporu hazırlanarak İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğüne onaylanmak üzere gönderilir. İl Müdürlüğünce onaylanan jeolojik 

etüt raporunun 1 nüshası İl Özel İdaresine gönderilmesi. 

 

 

7-Köy Yerleşim Planının Hazırlanması, Onayı ve Askı Süresi 

  

 a) Hazırlanan 1/1000 ölçekli köy yerleşme planı İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğünce Teknik Personelce ( Şehir Plancısı) incelenip, gerekçe raporları 

hazırlanarak Valilik Olur’una ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilir. Söz konusu 

Köy Yerleşim Alanı, Belediye Mücavir Alanı sınırı içerisinde ise, Köy Yerleşim Planı onay 

makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye Mücavir Alan Sınırı dışında ise Valilik’tir. 

 b) Onaylanan Planlar askı tutanakları hazırlanarak 30 gün süre ile askıya asılması ve İl 

Özel İdaresinin resmi web sitesinde 30 gün boyunca ilan edilmesi gerekmektedir. 

 

442 Sayılı Köy Kanunu Madde Ek 14  

"Bu Kanunun hükümleri, belediye mücavir alanında bulunan köyler için, valinin teklifi ve 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile uygulanır." 

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde 10  

İl Genel Meclisi 

"c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile 

belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak." 

3194 Sayılı İmar KanunuMadde 8 

"...Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince 

yapılır veya yaptırılır...Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili 

idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan 
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süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları 

onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar." 

8-Köy Yerleşim Alanının Parselasyon Planı'nın Kadastro Müdürlüğünce Kontrolü ve 

Dosyanın Tapu Müdürlüğü'ne Gönderilmesi 

 

 Onaylanan Köy Yerleşme planı Kadastro İl Müdürlüğüne gönderilir. Kadastro İl 

Müdürlüğü  planının kontrollerini yaparak dosyayı Tapu Müdürlüğüne gönderilir ve devir 

işlemleri yapılır.  

 Devir işlemlerinden önce Tapu müdürlüğü, hak sahipliği ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın 

uygun görüş almak suretiyle, Hazine arazisinin köy tüzel kişiliğine devrini gerçekleştirilir. 

 Köy Tüzel kişiliği adına devri yapılan parseller bedel takdiri çalışmaları yapılarak 

tahsis ve satış işlemleri gerçekleştirilir. 

 

Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği 

 

İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi 

 

Madde 11 – İlân süresi sonunda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan, basılı 

formların doldurulması suretiyle yapılmış olan arsa satın alma istekleri, köy ihtiyar meclisi 

tarafından köy topluluğu huzurunda incelenir. İsteklilerin, ihtiyaç sahipliği şartlarına 

uygunlukları tespit ve tevsik olunur. 

 

İhtiyaç Sahipliği Şartları 

 

Madde 12 – Arsa satın alabilmek için; 

a)      İsteklinin reşit olması, 

b)      Kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuklarına ait evi veya arsası bulunmaması, var ise 

evinin harap, arsanın kullanışsız olması, 

c)      İsteklinin ikamet etmekte olduğu köy nüfusuna kayıtlı olması ve o köyde asgari 5 yıl oturmuş 

olması, 

Nüfus kaydı evvelce başka yerlerde olup, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu 

köy nüfusuna aktarmış olanların, hak sahibi olabilmeleri için nüfus kaydı aktarma işlemi 

tarihinden itibaren 5 yıl süreyle fiilen o köyde ikamet etmiş olmaları şarttır. 

Yukarıda sayılan şartları haiz bulunan isteklilerin sayısı arsa sayısından çok ise, 

arsalar aşağıdaki öncelik sırasına uyularak satılır: 

a)      Sel, yer kayması ve yangın gibi sebeplerle arsa ve evini kaybetmiş olanlar, 

b)      Kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuklarına ait köy içinde inşaata müsait arsası 

bulunmayanlar, 

c)      Evi çok harap ve arsası elverişsiz olanlar, 

d)     Evli ve çok nüfus sahibi olanlar, çocuk sahibi dullar, 

e)      Evli olanlar, 

f)       Köydeki ikamet süresi fazla olanlar. 

Köyün gereksinimleri, problem ve potansiyelleri çerçevesinde planlama süreci yetkili 

idarece başlatılarak, işlemler yürütülür ve plan onaylanır. Plan yapımına ilişkin izlenilen süreç 

aşağıdaki şematik olarak gösterilmektedir. 
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[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir 

noktanın özetini yazın. Metin 

kutusunu belge içinde herhangi bir 

yere konumlandırabilirsiniz. Kısa 

alıntı metin kutusunun 

biçimlendirmesini değiştirmek için 

Metin Kutusu Araçları sekmesini 

kullanın.] 

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir 

noktanın özetini yazın. Metin 

kutusunu belge içinde herhangi bir 

yere konumlandırabilirsiniz. Kısa 

alıntı metin kutusunun 

biçimlendirmesini değiştirmek için 

Metin Kutusu Araçları sekmesini 

kullanın.] 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
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 Bu kapsamda (442/3367 sayılı Kanun) yapılan çalışmalarda köyde ikamet etmeyen 

veya evlilik nedeniyle (Kız Çocuklarında) nüfus kütüğü değişen vatandaşlarımız veya köyde 

ev yapacak arsası veya evi bulunması durumunda hak sahipliği şartlarını sağlamadığı için 

oluşturulacak arsalardan yararlanma durumları bulunmamaktadır. 

 Bu nedenle şehirlerden köye göç etmek isteyecek vatandaşlar için arsa üretimi 

amacıyla yapılacak en uygun yöntemin köy yerleşik sınırları içinde 3194 sayılı İmar Kanunu 

kapsamında imar planı çalışması yapılması olduğu değerlendirilmiştir. Bu uygulamanın da 

ister Muhtarlık isterse de Vatandaşlar tarafından yapılabileceği/yaptırılabileceği ilgili mevzuat 

kapsamında görülmektedir. 

 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-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 117 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde öncelik ihtiyacı olan köy yollarımızın asfalt 

yapılabilmesi için 2021 Köydes programı merkez ve ilçe köylere hizmet birliği programına koyulan 

köy asfalt programları köy yollarının münferit olduğu için yani grup yolu olmadığı için iptal 

edilmiştir? Ancak bu köylerin hala eskiden kalma Stabilize kumlama ile ulaşımı yapılabilen köylerdir? 

Asfaltı iptal edilen köyler gibi buna benzer birçok köy yollarımız vardır? Köydes mevzuatına takılan 

bu köy yolları ile ilgili mevzuatın yeniden gözden geçirilebilmesi ve düzenlenmenin değiştirilmesi için 

bir çalışma yapılabilir mi? Ayrıca Köydes programı iptal edilen köy yolları asfaltlarının İl Özel 

İdaremiz ortak bütçesinden yapılabilmesi için gerekli çalışma ve incelemenin yapılmasına ait  konu ile 

ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede,  

İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, 

İlgi karar gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen 2021 yılı KÖYDES programına alınan münferit köy yollarının grup yolu 

statüsünde olmadığından programdan çıkarılması, bu yolların kaplama durumu, 

programdan çıkarılan ve diğer münferit köy yollarının  ne kadar olduğu, KÖYDES 

mevzuatına takılan bu yolların yapılabilmesi için mevzuatın gözden geçirilebilmesi, 

KÖYDES programı kapsamında değerlendirilemeyen münferit köy yollarının İl Özel 

İdaresi bütçesinden yapılabilmesi için gerekli çalışmanın ve incelemenin yapılması 

hususları ile ilgili olarak, 

 

 2021 yılı KÖYDES programları görüşmelerinde Merkez ilçede 2 adet, Alaca ilçesinde 

2 adet, Dodurga ilçesinde 1 adet, İskilip ilçesinde 1 adet, Kargı ilçesinde 1 adet ve Mecitözü 

ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 8 adet münferit köy yolunun asfalt yapım programının 

kabul edilmediği,  

Bu yolların Alaca ilçesinde 1 adet ve Kargı ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 

adetinin sathi kaplaması yol trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için önceki yıllarda 

asfaltının sökülerek stabilize yapıldığı  

İlimiz genelinde 1.619 km 1. derece münferit köy yolu olduğu, 

 Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi 

Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve 

Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı MADDE 16- " Temel hedef, yerleşik 

nüfus barındıran köylerin, ham ve tesviye hariç birinci derece öncelikli grup yollarının asgari 

sathi kaplama yol standardına çıkarılmasıdır. İkinci derece öncelikli yollar kapsam dışında 

olup (özellikli yollar hariç), bu yollara ait projelere KÖYDES ödeneği kullandırılmaz" hükmü 

gereğince münferit köy yollarının asfalt yapım programlarının kabul edilmediği,  
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 KÖYDES yatırım programları kapsamında değerlendirilemeyen ve İl Özel İdaresi yol 

hizmet ağında bulunan 1.619 km 1. derece münferit köy yolu ile 1.051 km 2. derece köy yolu 

İl özel idaresi performans programında değerlendirilebileceği, 2021 yılı KÖYDES yatırım 

programlarında kabul görmeyen yolların İl Özel İdaresi yatırım programlarına alınması 

durumunda çalışma yapılabileceği kanaatine varılmıştır. 

 İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

     Fehmi YAĞLI                    Alaettin TOSUNDEREOĞLU            Mehmet YÜCEL          

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

Mehmet BEKTAŞ         Abdurrahman KARAGÖZ      Suat ATALAY        Selim DÖLCÜ   

          Üye                                     Üye                                  Üye                           Üye  
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 115 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen,  İlimizde ilçelerimizde zanaat ve el sanatlarını 

canlandırmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programları 

uygulamakta mıdır? İlimizde kaybolmaya yüz tutmuş olan bu meslek dallarını canlandırıp, 

yeni nesillere tanıtmak için neler yapılabilir? Eskiden günümüze kadar zanaat ve el sanatları 

nelerdir? Bunların sorunları ve unutulmaya terk edilmesinin sebepleri nelerdir? Yöresel olarak 

İlimize ait Halk Eğitim Müdürlüğünün bu konudaki çalışmaları nelerdir? Yaşatılması için 

neler yapılabilir? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

 

İlimizde ve ilçelerimizde zanaat ve el sanatlarını canlandırmak için Tarım ve kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programı; Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 

tarafından. Zanaat ve El Sanatlarını Canlandırmaktan ziyade tarımsal ve hayvansal üretimleri 

desteklemek ve geliştirmek için yapılmaktadır. 

İlimizde kaybolmaya yüz tutmuş olan meslek dallarını canlandırıp, yeni nesillere 

tanıtmak için; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından modülleri 

hazırlanmalı, programa alınmalı ve kurslarının açılmaları için kursiyerler teşvik edilmeli, üretilen 

ürünlerin pazarlanmasına Kültür Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek yardım edilmelidir. 

İlimizde belirlenen alanlardaki zanaatkârların tespit edilmesi ve akabinde teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Zanaat ve el sanatları alanında ustalar, bazı ilçelerimiz de yoğun iken bazı 

ilçelerimiz de ise yaşayan ya da ikamet eden ustalar bulunmamaktadır. Bu nedenle ustaların tespit 

edilerek diğer ilçelerde de Ha1k Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ile yapılacak ortak çalışmalar 

ile ilimizin her ilçesinde belirlenen kaybolan zanaatların ve el sanatlarının yayılması 

sağlanmalıdır. Ustaların ellerinden çıkan ürünlerin, ilimiz merkezinde düzenli sergilenen ve satış 

yapılan alanlarda toplanması ve tanıtımlarının yapılması ilgiyi arttıracak ve bu da nesiller arası 

tekrar aktarımların oluşmasını sağlayacaktır. İş-Kur Kapsamında Kurslar açılmalı ve ustalar 

desteklenmelidir. Kaybolmaya yüz tutmuş olan El sanatlarının envanteri çıkarılıp, Kurs açılması 

teşvik edilebilir. İlimizin tarihi yerlerinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları için fuarlar 

oluşturulabilir. Şehrin işlek noktalarına kalıcı el sanatları atölyeleri kurulup buralarda sürekli 

olarak el sanatları ustaları kendi el sanatlarını sergileyip tanıtımını yapabilir. Turistler için şehrimizin 

el sanatları tanıtım broşürü oluşturulabilir. Ayrıca, Yaşatılmasının öncelikle ilgi ve istek ölçüsünde 

yönlendirme çalışmalarının yapılması, tanıtıcı gezilerin ve bilgilendirici seminerlerin düzenlenmesi 

ve maddi kazanç sağlayacak iş alanına dönüştürme yönünde devlet hibe desteklerinin 

arttırılmasının gerekmektedir. 

Eskiden günümüze kadar zanaat ve el sanatları; Çivisiz Ayakkabı Yapımı, Takunya 

Yapımı, Araç Araba Yapımı. Beşik Yapımı. Kaşık Yapımı. Semercilik ve Palan Yapımı. 

Ahşap Oyuncak Yapımı, Kaval Yapımı. Kumaş Dokumacılık. Kirman ile Yün Eğirme, 

Yorgancılık, Kilin Dokumacılığı, Hasırcılık, Sepet Örücülüğü (mısır çöğürü, buğday sapı), 

Urgancılık, Kispet Yapımı, Nalbantlık, Geleneksel Çan Yapımı. Geleneksel Bakircilik, 

Geleneksel Kalaycılık.  Kemik İşlemeciliği. Halı Dokumacılığı, İğne Oyası, Yorgancılık, 

Urgancılık, Hasır Sepet Örücülüğü. Ahşap Bardak (Fıçı) yapımı, Urgan Yapımı. Keçecilik. 
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Bakırcılık, Kalaycılık. Kenefi Bezi Dokumacılığı ve Bindallı/Üçetek Dikimi, Kargı Bezi 

Dokuma. İpek Yorgancılığı, Oğuzlar Bezi Üretimi, Çul Dokuma. 

 

Bunların Sorunları ve Unutulmaya Terk Edilmesinin Sebebi; Günlük hayatta 

kullanılmamaları. Talep olmadığından ve modernleşme olduğundan üretimlerinin kaybolmuş. 

maliyetlerinin artmış olmaları. Talep olmadığı için usta ve çırak yetişmesinin durmuş olması. 

Teknolojinin gelişmesi. Hazır Giyime Yönelim ve Fabrikasyon Ürünlerin Dokumaya göre 

Ucuz olması. Bu işle uğraşan zanaatkârlar el emeğinin karşılığını alamadığından unutulmaya 

yüz tutmuşlardır. Bu zanaat ve sanatlara ait ürünlerin girdi maliyetlerinin yüksek olușu, ürün 

fiyatlarını da etkilediği için satış ve pazarlama konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Kullanım 

alanlarının azalması, Genç neslin yapılan ürünlere ilgisinin azalması. Tanıtımların az olması. 

Ayrıca turizm. nüfus hareketliliğinin bölgemizde az olması ürünlere Pazar bulunması noktasında 

bir zorluktur. Ancak bu sanatları sürdüren kişilere internet ortamından satış ve pazarlama 

yapmaları konusunda eğitim ve teknik destek verilebilirse katkı sağlanabilir. 

 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU   

 

 

                  Arif ÇAMİÇİ                         Vahit KABAKCI                   Ekrem YILDIRIM  

               Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                          Üye                            

 

 

    Özcan ÇETİN                             Nazım ÇETİN  

                                              Üye                                           Üye     
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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 113 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Komisyonuna 

havale edilen, İlimizde İlçelerimizde Spor Lisesi sayısı kaçtır? Spor liseleri kontenjanı nasıl 

belirlenmekte ve öğrenciler nasıl kayıt olmaktadır? Şu anda spor liselerinde mevcut kaç öğrenci eğitim 

öğretim görmektedir? Spor liselerinde kaç bölüm vardır? Spor liselerinde spor dallarına ayrılan 

öğrenciler neye göre seçim yapmaktadır? Spor lisesinde okuyan öğrencilerimizin ilimiz ve 

ilçelerimizdeki sportif faaliyetlere katkıları nelerdir? Spor liselerinin Köydeki okullarda eğitim ve spor 

alanında öğrencilerle iş birliği var mı? Spor liselerinde ne tür spor ve sportif aktiviteler yapılmaktadır? 

Spor liselerinde yetişen sporcularımızın sayısı bellimi? Spor liseleri ile İl Özel İdaremizin ortak sportif 

faaliyet olarak ortak çalışma yapılmış mı? Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, Spor Liseleri 

Türkiye’de öğrencilerin spor eğitimi almaları ve sporculuklarını geliştirmeleri için kurulmuş 

liselerdir. Toplam 85 tanedir. Bazı büyük şehirlerde birden fazla spor lisesi 

bulunabilmektedir. Bazı illerimizde Spor Lisesi yoktur. Çorum’un komşu illerinden Çankırı, 

Kastamonu ve Yozgat’ta Spor Lisesi bulunmamaktadır. Diğer komşu illerde ise birer tane 

Spor Lisesi bulunmaktadır. Çorum İlinde 1 (bir) adet Spor Lisesi türünde mesleki eğitim 

merkezi bulunmaktadır. Çorum’un ilçelerinde bulunmamaktadır. Spor Liselerinin 

kontenjanları her okulun fiziki imkânları dikkate alınarak Okul Kontenjan Belirleme 

Komisyonu tarafından her yıl tespit edilmektedir. Okulun fiziki imkânları dikkate alınarak en 

az 1, en fazla 5 şube açılabilmektedir. Bir şubede okuyan öğrenci sayısı 30’dur. Spor 

Liselerine öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği yetenek sınavı kriterlerine göre 

alınmaktadır. %70 yetenek sınav sonucu ile %30 ortaokul başarı puanı dikkate alınarak puan 

sıralaması yapılmakta ve kontenjan göre öğrenci alınmaktadır. Çorum Spor Lisesi derslik 

sayısının yetersiz olması nedeniyle her yıl 60 öğrenci almaktadır.  Çorum Spor Lisemizin 

kendine ait bir binası bulunmamaktadır. Kendisine tahsis edilen 8 derslik ile eğitim ve 

öğretime devam etmektedir. Spor Lisemiz hem ilimizi hem de ülkemizi spor müsabakalarında 

başarıyla temsil etmektedirler. Çorum Spor Lisesi bünyesinde birçok başarılı sporcunun 

eğitim ve öğretim görmesini sağlamaktadır. Şu anda aktif olarak 10 tane milli sporcu okula 

devam etmektedir. Çeşitli branşlarda öğrenciler Türkiye şampiyonlukları, Avrupa 

şampiyonlukları ve Dünya şampiyonlukları kazanmışlardır. Şu anda da Çorum Futbol 

Kulüplerinde okulumuzdan mezun 3 tane futbolcu, futbol hayatını sürdürmektedir. Okulun 

kendine ait binası ve pansiyonu yoktur. Fiziki imkânı iyileştirilirse daha fazla öğrencinin 

yararlanması ve başarılı olması sağlanabilir. Spor Liselerinde her türlü spor dersleri 

okutulmaktadır. Kendi branşının yanında temel spor bilgilerinin tamamı da öğrencilere 

kazandırılmaktadır. Spor Liselerinde branşlaşma yoktur. Sadece 10 tane Spor Lisesi proje 

okulu olduğu için bu liseler branşa göre öğrenci almaktadır. Çorum Spor Lisesi’nde de her 

branştan öğrenci bulunmaktadır. Spor Liseleri, öğrencinin mevcut ortaokuldan gelen branşı 

üzerine öğrenci geliştirmektedir. Çorum Spor Lisesinde futbol başta olmak üzere tüm 

branşlarda öğrenciler eğitim görmektedir. Çorum Futbol Kulübünün alt yapısının çoğunluğu 

okulumuzda eğitim görmektedir. Fiziki imkanların yetersiz olması nedeniyle köy okulları ile 

herhangi bir işbirliği yapılamamaktadır.  
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Daha önceki yıllarda Özel İdare ile işbirliği yapılarak okulun bahçesi kumlanmış, spor 

müsabakalarına öğrencilerin götürülmesi için Özel İdare tarafından araç tahsis edilmiştir.  

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

               Ahmet TUNA                        İbrahim ÇİFTÇİ                         Duran BIYIK  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Suat ATALAY                           Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  
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-RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 116 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,   İlimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde Tarihi ve turizm açısından gezilip 

görülebilecek kaç tane kale vardır? Bu kalelerden en çok turistin uğrayıp gezdiği kale 

hangisidir? Turistik kale olup da yolu olmayıp ulaşılamayan kalemiz var mı? Mevcut 

kalelerden bakım ve tadilatı yapılan var mı? Tarihi yapısına kavuşturulamayacak kalemiz var 

mı? İlimizdeki kalelerimizin hangi döneme ait oldukları, Kalelerin ne zaman ve ne için 

kullanıldıkları kalede ve kale etrafında kimlerin yaşadığını, İlimizde en yüksek kalenin nerede 

ve hangisinin olduğu ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

İlimiz ve ilçelerinde olmak üzere 4 kale ve 2 kule bulunmaktadır. 

ÇORUM KALESİ 

Adresi: Çorum, Merkez, Kale Mahallesi  

Türü ve Derecesi: Anıtsal  

Tescil Tarihi ve Kararı: 8.12.1978 / A-1481  

Parsel: 3-27  

Çorum Kalesi Çorum Belediyesine tahsisli olup Belediye de buranın turizme 

kazandırılması için çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede kalenin içindeki evlerin tamamı 

kamulaştırılmış tescilsiz yapılar yıkılmıştır. Kale içerisinde bulunan 3 tescilli taşınmaz ile 

camiinin röleve projeleri Çorum Belediyesi tarafından yaptırılmış kale surlarının da röleve ve 

restorasyon projeleri için ihale yapılmıştır. Kale ve içerisindeki tescilli taşınmazların 

restorasyonundan sonra kale içerisinde hediyelik eşya satış üniteleri ve yöresel yemek 

kültürüne ait sunumların yapıldığı restaurant, kır kahvesi vb. turistlere yönelik işlevler 

kazandırılacaktır. Çevresinde yapılacak kentsel dönüşümle Çorum Müzesi, Kale, Veli Paşa 

Konağı ve yanında bulunan Eski Karakol Binası, Belediye Binası (Kent Müzesi yapılması 

planlanmaktadır.) Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Ayakkabıcılar Arastası, Ulu Camii, Paşa 

Hamamı ve Güpür Hamamı gibi tarihi yapılar restore edilip turiste yönelik işlev verilerek 

destinasyon şeklinde turizme sunulması çalışmaları yürütülmektedir. 

 

İSKİLİP KALESİ 

Adresi: Çorum, İskilip İlçesi, Kaleboğazı Mahallesi  

Türü ve Derecesi: Anıtsal  

Mülkiyeti: Maliye Bakanlığı  

Tescil Tarihi ve Kararı: 11.12.1982 / A-985  

Kalenin 2018-2019 yıllarına sari restorasyon işinin 06.02.2020 tarihinde geçici kabulü 

yapılmış olup Kalenin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, bakım ve 

temizliğinin yapılmasını müteakip restorasyon çalışmaları devam ettirilecektir. 

 

OSMANCIK KANDİBER KALESİ 

Adresi: Çorum, Osmancık İlçesi  
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Türü ve Derecesi: Anıtsal  

Mülkiyeti: Osmancık Belediyesi  

Tescil Tarihi Ve Kararı: 20.10.1989 - 549  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi’nden sağlanan ödenekle Osmancık 

Belediye Başkanlığı’nca Kalenin Rolöve ve Restitüsyon projesi yaptırılmış daha sonraki 

dönemde İl Özel İdaresi’nde toplanan Kültür Varlıklarına Katkı Fonu hesabından, 

Bakanlığımızdan, OKA’dan ve Osmancık Belediyesinden sağlanan ödeneklerle restorasyonu 

tamamlanarak turizme açılmıştır. Ancak yeterli tanıtım olmadığından fazla talep 

bulunmamakta bir destinasyon şeklinde buranın tanıtılması gerekmektedir. 

 

HACIHAMZA KALESİ 

Adresi: Çorum, Kargı İlçesi, Hacıhamza Beldesi  

Türü ve Derecesi: Anıtsal  

Tescil Tarihi Ve Kararı: 14.4.1978 – A 1058  

Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olup öncelikle buranın röleve ve 

restorasyon projelerinin yapılması akabinde restore edilerek turizme açılması ve destinasyon 

içerisine dahil edilerek tanıtımının yapılması gerekmektedir. 

 

ÇORUM SAAT KULESİ 

Adresi: Çorum, Merkez, Yeniyol Mahallesi  

Türü ve Derecesi: Anıtsal  

Mülkiyeti: Maliye Bakanlığı  

Tescil Tarihi ve Kararı: 22.9.1979 / 1843  

Pafta : - Ada: 430 Parsel: 1  

Çorum Belediyesi mülkiyetinde olan Saat Kulesi yine Çorum Belediye Başkanlığınca 

restore edilmiş olup ilin sembolü olarak tanıtım çalışmalarında kullanılmaktadır. 

 

SUNGURLU SAAT KULESİ 

Adresi: Sungurlu İlçesi  

Türü ve Derecesi: Anıtsal  

Mülkiyeti: Sungurlu Belediye Başkanlığı  

Pafta: 17 ada: 152 parsel: 4  

İlimiz ilçelerinden sadece Sungurlu ilçesinde tarihi nitelikte saat kulesi bulunmakta 

olup bu kule de 2008-2010 yılları arasında Müdürlüğümüzce restorasyon projesi 

yaptırılmıştır. İl Özel İdaresi Kültür Varlıklarına Katkı Hesabından sağlanan ödeneklerle de 

Sungurlu Belediyesince restore edilerek İlimiz ve İlçenin tanıtımında kullanılmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

         Gürbüz ÖZEL                     Abdullah UYSAL                                 Dursun KAYA         

       Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                                 Üye             

   

 

                              Yıldız BEK                                    Sadık AŞIK           

                                    Üye                                                  Üye  
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 109 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Tarım Bakanlığının Kuraklık nedeni ile yaşanan İlimizde 

ilçelerimizde ve köylerimizde destekler hangi kapsamdadır? Destekleme yapılacak ürünler 

nelerdir? Destek miktarı ne kadardır? Yardımların açılımı nedir? Destekleme kapsamına 

girmeyen ceviz, elma, ayva üreticileri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından 

herhangi bir çalışma var mı? Çiftçinin Zirai kredi olarak bankalardan ve kooperatiflerden 

almış oldukları kredilerin Faizsiz olarak ertelenmesi yapılacak mı?  Köylü çiftçilikle uğraşan 

halkımıza maddi sıkıntısına derman olacak ve fayda sağlamak için neler yapılabilir? Konu ile 

ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

            Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 02.07.2021 tarih ve 109Nolu Kararına 

istinaden, tarımsal kuraklık ve desteklemeler hakkındaki bilgiler aşağıda raporlanmıştır. 

            İlimizde 2020 yılı Ekim-Kasım-Aralık döneminde 20,2 mm yağış gerçekleşmiş olup 

2019 yılının aynı döneme göre (88,5 mm) % 77'lik, uzun yıl yağış ortalamasına göre ise 

(105,0 mm) % 81'lik  yağışlarda azalma olmuştur. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde de İlimiz 

Merkez ve köylerine toplam 134,1  mm  yağış gerçekleşmiş, uzun yıllar ortalamalarına göre 

de %37,2 oranında bir düşüş gözlemlenmiştir. Yağışlardaki bu düşüşlerden özellikte İlimizde 

tarımı yoğun bir şekilde yapılanarpa, buğday, ve tritikale bitkileri olumsuz etkilenmiş ve 

verim kayıpları yaşanmıştır. 

            Bu minval üzere, 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren "T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime  

Dair  Yatırım  ve  İşletme  Kredisi  Kullandırılmasına  İlişkin  Uygulama  Esasları Tebliğinin  

(Tebliğ No:2020/4) 34 üncü Maddesi uyarınca,  Çorum Valiliğinin 26.02.2021 tarih ve 

85114081-243.01-E.503879 Olur’ları ile “İl Hasar Tespit Komisyonu” teşekkül edilmiştir. 

İl Hasar Tespit Komisyonu; Vali Yardımcısı Recep YÜKSEL Başkanlığında 

toplanarak ilk toplantısını 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirmiş, doğal afetlerle ilgili yapılacak 

çalışmalar hakkında kararlar alınmıştır. Hasar teknik ekipleri ivedilikle sahada incelemelerini 

yaparak, tutanak ve raporlarını hazırlamışlardır.Gerçekleşen afetlere ilişkin ihbar ve tespitler 

Bakanlığa ivedilikle raporlanmıştır. 

Bilindiği üzere, Valiliğimizin talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 

tarafından 2019 yılında  gönderilen 5.000.000,00 ₺ ödenekle , 3260 üreticiye sertifikalı 

1.604.750 kg buğday, 401.250 kg tritikale 905 torba mısır ve 13.125 kg yonca tohumluğu , 

2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca gönderilen 700.000 TL ve  Çorum İl 

Özel İdaresinden tahsis edilen300.000 ₺ ödenekle İlimiz Merkez, Alaca, İskilip ve Uğurludağ 

ilçelerinde toplam 571 üreticiye 316,2 ton sertifikalı arpa tohumluğu dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında da İlimizde yaşanan doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan 

üreticilerimizin yaralarını sarmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından ödenek 

talebinde bulunulmuştur. 

2021yılı Tarım Sigortaları bilgilendirme çalışmaları kapsamında İl Müdürlüğümüz 

SMS sisteminden 40 bin çiftçiye bilgilendirme mesajı gönderilmiştir. Bilgilendirme 

toplantıları pandemi nedeniyle tertiplenememiş olup ilerleyen süreçte bilgilendirme 

toplantıları programa alınmıştır. Üreticilerimizin tarım sigortaları konusunda bilinçlenmeleri 
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ve bilgi düzeylerinin artırılması sağlanmaktadır. 2021 yılında TARSİM verilerine göre 8151 

üretici yaklaşık olarak 48.000 parseli sigortalattırmış olup 3514 parselde Köy Bazlı Kuraklık 

Verim Sigortası yapılmıştır. 

Yıldan yıla ilimizde poliçe sayılarında belirgin bir artış görülmekte olup, eğitim, 

tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının bu artış üzerinde önemli bir katkısı bulunmaktadır. 

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından % 60 prim 

desteği verilmektedir.Tanzim edilecek poliçeler için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %60'ı 

Devlet tarafından karşılanmaktadır.Bu prim desteği dışında henüz başka bir destek modeli 

Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 

Yine Tarsim sigortası yaptıran üreticiler ilgili Tebliğ kapsamda borç erteleme ve 

taksitlendirme imkânından faydalanabilmektedirler. 09.07.2021 tarihi itibariyle borç erteleme 

ve taksitlendirme başvurularıalınma süreci devam etmekte olup değerlendirmeleri yapılan 

başvurulara ait listelerin ilgili kuruluşlara gönderilme süreci de devam etmektedir. 

İl Müdürlüğümüze henüz çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesine yönelik bir talimat 

gönderilmemiştir. 

Bilindiği gibi, 13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2538 sayılı 

Cumhurbaşkanı kararı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 

(DOKAP) kapsadığı illere, İlimiz de dâhil olmuştur. İl Müdürlüğü olarak , İlimizin 

meyveciliğini geliştirmek ve üreticilerimizin gelir düzeyini artırmak amacıyla projeler 

hazırlanmış olup proje teklif süreci devam etmektedir. 

Bakanlığımızca desteklenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

(KKYDP) kapsamında meyve üreticilerinin de faydalanabileceği yatırım konuları 

bulunmaktadır. Program dahilinde %50 hibe desteği verilmekte olup, detaylı bilgi İl 

Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alınabilecektir. Yine 

KKYDP kapsamında Bireysel Sulama Hibe Desteği kapsamında sulama ekipmanları ve 

sulama sistemi için hem meyve hem de tarla ürünleri yatırımlarında%50 Hibe desteğinden 

üreticilerimiz faydalanabilmektedir. Yeni kurulacak meyveliklerde Sertifikalı Fidan 

Kullanıldığı takdirde, mevzuat hükümlerine uygun bahçe tesis edilmesi halinde bu 

desteklemeden de üreticilerimiz yararlanabilmektedir. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 
 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 Mehmet TURHAN                      İsmail KEŞLİKTEPE                   Erdoğan KÖROĞLU     

 Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                              Üye                                              

 

 

 

                              Sadettin AKGÜL                                     Selim DÖLCÜ 

                                        Üye                                                        Üye  
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-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 108 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde Köylerimizde yaz mevsiminin başlaması 

sıcaklıkların artmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığına neden olan kene ile 

mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılıyor mu? İlaçlama nasıl kimler tarafından 

hangi aralıklarla yapılmaktadır? Kene ile mücadele konusunda yeteri kadar halk 

bilinçlendiriliyor mu? 2021 yılı 6 aylık dönemde bu güne kadar Kırım Kongo vakası yaşanmış 

mı? Tespit edilen vaka sayısı kaçtır? Kırım Kongo Kanamalı hastalığının ilk belirtileri 

nelerdir? Korunma yolları nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir? Hastalığın ilaç tedavisi veya 

aşısı var mı? Bu konuda halkımızın bilinçlendirilmesi için neler yapmak gerekmektedir? 

Köylerimizde vatandaşlarımızın ilk yardım ve müdahale konusunda bilinçlendirme için ne 

gibi katkı sağlanabilir? Konu  ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

İlgi kayıtlı yazınıza istinaden KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığı nedir, 

bulaşma yolları, korunma yolları, vb. bilgiler yazımız ekinde yer almaktadır. İlaçlama 

işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 2021 yılı ilk 6 aylık 

dönemde 85 hastadan numune alınmış, 56 tanesi pozitif çıkmış olup 2 tanesi ölümle 

sonuçlanmıştır. Ayrıca Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizce (İlçe Sağlık Müdürlüğü, 

Toplum Sağlığı Merkezi, Hastaneler vb.) her yıl düzenli olarak KKKA konusunda son üç yıl 

içerisinde vaka görülen yerleşim birimlerinde (mahalle/köy gibi) halka yönelik eğitimler 

yapılarak, KKKA halk eğitimlerinde;  okul, cami, köy odası ve kahvehane gibi mekanlar 

kullanılarak güncel afiş ve broşür gibi eğitim materyalleri eşliğinde toplu eğitim şeklinde 

çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yılları için 

eğitimler toplu olarak değil afiş ve broşür gibi görsel eğitim materyalleri vasıtasıyla 

yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan risk değerlendirmesine göre belirlenen 

yerleşim birimlerindeki muhtarlar ve din görevlilerine de eğitimler verilmektedir. KKKA’ya 

dair eğitim çalışmaları risk değerlendirmesine göre (halkın yaşam tarzı, çiftlik ve hayvancılık 

ile uğraş, yerleşim yeri özellikleri ve vaka görülme durumu vb.) tespit edilerek yapılmaktadır. 

Eğitimlerde el broşürü dağıtımı yapılmakta olup konunun önemi aktarılarak vatandaşların 

korunma önlemlerini almalarına teşvik edilmesi sağlanmaktadır. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı 

Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, 

bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden 

olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. 
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KKKA ilk olarak 12. yüzyılda Tacikistan’da tanımlanmıştır. Hastalık, keneler tarafından 

insanlara tutunmasını takiben idrarda, tükürükte, rektumda ve abdominal kavitede kan 

görülmesi ve vücutta yaygın kanamalarla tarif edilmiştir. 1944-45 yıllarında Rusya’nın Kırım 

bölgesindeki Batı Kırım steplerinde çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri 

arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire’de 

de ateşli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 ise Kongo virüs ve Kırım 

hemorajik ateşi virüslerinin aynı virüs  olduğu belirlenmiş ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 

olarak hastalık yeniden adlandırılmıştır. 

Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı 

konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği 

dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde 

bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat 

ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç 

Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır. 

Etken Bunyaviridae ailesinden Nairovirus grubundan tek sarmallı RNA virüsü olan Crimean-

Congo haemorrhagic fever virüsüdür. Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan 

kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Ülkemizde hastalığın 

bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum’dur. Bunun yanı sıra hastalık viremik 

dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas 

sonucunda da bulaşabilmektedir. 

İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün 

olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en 

fazla ise 13 gün olabilmektedir. 

Hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi seçenekleri oluşturmaktadır. Bu gün için 

hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya etkene spesifik bir ilaç 

bulunmamaktadır. Ülkemizde hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının kontrolüne yönelik çalışmalar Bakanlığımız 

tarafından bir program dâhilinde yürütülmektedir. Kişisel korunma önlemlerinin alınması 

hastalığın kontrolü için ön planda olduğundan Bakanlığımızca vatandaşlarımızın hastalık ve 

korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması 

çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmektedir.  

Ülkemizde KKKA bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık  %4-5 fatalite hızıyla 

seyretmektedir. Yıllar itibariyle vaka görülme durumlarına bakıldığında artış ve azalış 

eğilimlerinden bahsedilebilmekte olup en yüksek vaka 2009 yılında 1318 vaka olarak 

gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2017 yılında 343 KKKA vakası tespit edilmiş olsa da 

ülkemizde hala önemini korumaktadır. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için; 

 Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara 

gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar 

vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve 

ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih 

edilmelidir. 

 Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının 

vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup 

olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile 

dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme 

ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. 
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 Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna 

başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar 

azalacağı unutulmamalıdır. 

 Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak 

görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı 

bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına 

çıplak el ile temas edilmemelidir. 

 Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık 

bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, 

önlük, maske v.b.) almalıdır. 

 Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, 

baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu 

belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık 

kuruluşuna müracaat etmelidirler. 

 Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler 

uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. 

Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile 

öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı 

gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği 

kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır. 

 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kontrolüne yönelik olarak çiftlik 

hayvanlarında uygulanan kene mücadelesi çalışmaları kapsamında ektoparaziter 

ilaçlama önerilmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

  Abdullah UYSAL                  Dursun KAYA                    Gürbüz ÖZEL  

                    Başkan                Başkan V.                           Üye 

 

 

                                         Yıldız BEK                           Sadık AŞIK     

                 Üye                                          Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 114 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen,   İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde görme engelli 

olarak eğitim öğretim yapan öğrenci var mı? Varsa öğrenci sayısı kaçıncı sınıfta okudukları 

ve bunlar için özel sınıflar var mı? Bu öğrencilerin eğitim öğretim alabilmeleri için ulaşım 

sıkıntıları ve okuldaki karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Milli Eğitim Müdürlüğünce görme 

engelli öğrenciler için özel bir çalışması var mı? Bu öğrenciler için özel uygulama sınıfları var 

mı? Görme engelli öğrenci öğretmen ve aile veli ilişkileri arasında sorunlar var mı? İl Özel 

İdaremiz tarafından görme engelli öğrencilere her hangi bir destek sağlanabilir mi? Konu   ile 

ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 

 

İlgi yazı gereği Görme engelli bireyler  adına  Kurumumuzda  incelemesi  
yapılmış  olan  Çorum Merkez ve İlçelerde 35 birey görme engelli olarak eğitim 
görmektedir. Bu öğrencilerin sınıf bazında dağılımları yapıldığında okulöncesi 
eğitimde 1 öğrenci, 1. Sınıfa devam eden 1 öğrenci, 3. Sınıfa devam eden 1 
öğrenci, 4. Sınıfa devam eden 2 öğrenci, 5. Sınıfa devam eden 2 öğrenci, 7. Sınıfa 
devam 

eden 2 öğrenci, 8. Sınıfa devam eden 8 öğrenci, 9. Sınıfa devam eden 4 
öğrenci,10. Sınıfa devam eden 3 öğrenci, 11. Sınıfa devam eden 3 öğrenci, 12. 
Sınıfa devam eden 4 öğrenci ve görme engelliler özel eğitim sınıfına devam eden 4 
öğrenci görme engelli olarak ilimiz merkez ve ilçelerdeki okullarımızda eğitim 
görmektedir. 

Görme yetersizliği olan öğrencilerimiz görme engelliler özel eğitim sınıfında 
eğitim görenler haricinde eğitimlerine kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitimlerine devam etmektedirler. Görme engelliler özel eğitim sınıfımızın okula 
ulaşım hizmetleri milli eğitim müdürlüğümüz tarafından karşılanmakta olup diğer 
kaynaştırma öğrencilerinin ulaşımları öğrencilerin ailelerinin kendi imkanlarıyla 
karşılanmaktadır. Görme engelli bireylerle okul ve öğretmenleri arasında şu ana 
kadar herhangi bir sorun soruna rastlanmamıştır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz görme 
engelli bireyler için kaynaştırma/bütünleştirme programı uygulamakta ve 
öğrencilerin destek eğitim odalarından faydalanmalarına imkan sunmaktadır. 

İl Özel İdaresi görme engellilerin bulunduğu okulların fiziksel koşullarını 
görme engellilerin hizmet alacağı şekilde düzenleyebilir. Görme engelliler için 
hazırlanmış araç gereç ve materyalleri ve bunlar için özel olarak hazırlanmış 
yazılım ve donanımları, programları bu bireylere sağlayabilir. Görme engellilerin 
ulaşım ve hizmete ulaşma imkanlarını kolaylaştırabilir. 

Ayrıca İl Özel İdaresi olarak il merkez ve ilçedeki okullardan bizzat bilgi 
istenerek daha verimli çalışmalar yürütülebilir. Bilgilerinizi arz ederim. 

 

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 
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                        Ahmet DEVREZ                 Mehmet KAPLAN               Abdullah TİRYAKİ    

                     Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

                                               İlhami TÜRKSAL                      Doğan UÇAR    

          Üye                                         Üye 
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-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 112 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Türkiye genelinde yasalarla birçok dernekler kurulmuş olup, Bu 

derneklerin hepsi ayrı ayrı faaliyet alanı içerisinde amacına tüzüğüne göre faaliyet 

göstermektedirler? Derneklerin faaliyetini devam ettirip ayakta kalabilmeleri için gelirlerini 

nasıl temin etmektedirler? Aynı şekilde ilimizde ve ilçelerimizde farklı alanlarda çok sayıda 

dernekler vardır? Bu derneklerin bağlı oldukları kurum ve faaliyetleri nelerdir? Derneklerin 

köyde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal yardımları var mı? Dernekleri yaptıkları yardımları 

nasıl ve nereden temin etmektedirler? Derneklere ait birlikler oluşturulabilir mi? Tek çatı 

altında birleştirilerek hizmet ve yardımlar daha aktif hale getirilebilir mi? Faaliyet 

göstermeyen ve tüzüğe uymayan dernekler hakkında işlem yapılıyor mu? Dernekler ile İl 

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü arasındaki mevzuat çalışma bağlılıkları nelerdir? 

Derneklerin denetimleri nasıl ve kimler tarafından yapılıyor? Derneklerin İl Özel İdaremiz ile 

çalışmaları var mı?  Konu  ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Soru: Dernekler hangi alanlarda faaliyet göstermektedirler? 

İlimizdeki derneklerin faaliyet alanlarına göre sınıflandırılması şu şekildedir: 

1. Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri,  

2. Dış Türkler ile Dayanışma,  

3. Engelli Dernekleri,  

4. Eğitim Araştırma Dernekleri,  

5. Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri,  

6. Gıda Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler,  

7. Hak ve Savunuculuk Dernekleri,  

8. İmar Şehircilik ve Kalkındırma Dernekleri, 

9. İnsani Yardım Dernekleri,  

10. Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler,  

11. Kültür Sanat ve Turizm Dernekleri,  

12. Mesleki ve Dayanışma Dernekleri,  

13. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler,  

14. Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri,  

15. Spor ve Spor ile İlgili Dernekler,  

16. Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri,  

17. Dini Hizmetlerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler,  

18. Düşünce Temelli Dernekler. 

 

Soru: Dernekler faaliyetlerini devam ettirip ayakta kalabilmeleri için gelirlerini nasıl 

temin etmektedirler? Dernekler yaptıkları yardımları nasıl ve nereden temin etmektedirler? 

Dernekler mevzuatına göre derneklerin gelir türleri şu şekilde belirtilmiştir: 

 

1. Dernek üye giriş ödentisi ve üye aidatı. 
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2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması 

ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 

6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari 

faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

7. Diğer gelirler.         

      Soru: Demeklerin bağlı oldukları kurum ve faaliyetleri nelerdir? 

İlimizdeki derneklerin iş ve işlemleri Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve 

Kaymakamlıklarımız bünyesindeki İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro şefliklerince 

yürütülmektedir. 

            Soru: Demeklerin köyde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal yardımları var mı? 

İlimizde, tüzüğünde “köyde yaşayan vatandaşlarımıza yardım yapma” amacı bulunan 

dernekler bulunmaktadır. 

Soru: Demeklere ait birlikler oluşturulabilir mi? 

Dernekler mevzuatına göre dernekler federasyon ve konfederasyon şeklinde üst 

kuruluşlar kurabilmektedir. Ayrıca dernekler diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte 

platformlar içerisinde yer alabilmektedir. 

Soru: Faaliyet göstermeyen ve tüzüğe uymayan dernekler hakkında işlem 

yapılıyor mu? 

Dernekler mevzuatı dışında faaliyet gösteren dernekler hakkında Dernekler 

Kanununun ilgili hükümleri gereğince idari işlemler uygulanmakta ve adli makamlara 

başvuru yapılmaktadır. Ayrıca ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirmeyen, iki kez üst üste 

olağan genel kurul toplantısını yapmayan ve acze düşen dernekler hakkında, derneğin 

feshedilmesi amacı ile Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılmaktadır. 

Soru: Dernekler ile İl Sivil Toplum la İlişkiler Müdürlüğü arasındaki mevzuat 

çalışma bağlılıkları nelerdir? 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Yönetmelik uyarınca İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

1. 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki 

Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 

18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca; dernekler ve 

şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen 

kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ve temsilciliklerinin, uluslararası nitelikteki teşekküllerin, siyasi 

partilerin, sendikaların ve sendikaların üst kuruluşlarının valilik ve kaymakamlıklarca yapılması 

gereken iş ve işlemlerini yürütmek,  

2. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, valilik ve kaymakamlıklarca yapılması gereken iş ve 

işlemleri yürütmek,  

3. Sivil Toplumla İlişkiler Genel  Müdürlüğünün görev alanına giren konularda valilik ve 

kaymakamlıklarca yapılması Bakanlıkça uygun görülen iş ve işlemleri yürütmek,  
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4. Görev alanına giren kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, bu kuruluşların geliştirilmesine ve 

desteklenmesine yönelik ilgili kuruluşlar ile çalışmak, kuruluşların uygulamada karşılaştıkları 

sorunları belirlemek, işlemlerini kolaylaştırmak, rehberlik etmek ve Genel Müdürlüğe önerilerde 

bulunmak,  

5. Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Soru: Derneklerin denetimleri nasıl ve kimler tarafından yapılıyor? 

İl merkezindeki derneklerin idari denetimi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 

tarafından, 13 ilçemizde bulunan dernekler ise kaymakamlıklar bünyesinde bulunan ilçe büro 

şefliklerince oluşturulan komisyon tarafından denetlenmektedir. Ayrıca gerekli görülen 

hallerde diğer kurumlar tarafından da (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Vergi 

Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. ) denetlenmektedir. 

Soru: Demeklerin İl Özel İdaremiz ile çalışmaları var mı? 

Derneklerin İl Özel İdaresi ile yapılan çalışmalar hakkında Müdürlüğümüze yapılan 

bir beyanı veya bildirimi bulunmamaktadır. 

 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

  

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

                Ekrem YILDIRIM                    Arif ÇAMİÇİ                Vahit KABAKCI   

                 Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

                                             Özcan ÇETİN                   Nazım ÇETİN  

                                                    Üye                                     Üye 
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-RAPOR- 

(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2021 tarih ve 110 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen, Vatanımızın her köşesinde Türk bayrağımızın dalgalandığı her 

yerde görev kutsaldır? Öğretmen oldum ben diyerek Çorumdan Batman’a göreve giden ve 

Batman’da PKK terör örgütünün hain saldırıları ile şehit edilen Öğretmenimiz Şenay Aybüke 

Yalçın’ı Vefatının 4. Yılında rahmetle anıyoruz. İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde 

Aybüke öğretmenimiz gibi Şehit edilen ve gazi olan öğretmen sayısı ne kadar? Şehit edilen ve 

gazi olan öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması için isimleri nerelere verilmiştir? Şehit 

öğretmen ve gaziler için her hangi bir çalışma yapıldı mı? Şehit ve gazilerimizin okullarda 

öğrencilerimize hayat hikayeleri ve kahramanlıklarının tanıtımı yapılıyor mu? Şehit Öğretmen 

ve Gazilerle ilgili İl Özel İdaremiz arasında kurumsal ortak çalışma var mı? Konu   ile ilgili 

Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğinden alınan bilgiler doğrultusunda,  

 

İlimiz il, ilçe ve köylerimizde resmi kayıtlara göre üç şehit öğretmenimiz ve 15 

temmuzda gazi olan bir öğretmenimiz bulunmaktadır. Kabirleri doğum yeri olan yerlerdedir.  

 

Şehit olan öğretmenlerimizin isimleri gerek ilimizde gerekse görev yaptıkları şehit 

oldukları yerlerde gerek okullarda gerek parklarda gerekse kültür merkezlerine verilerek 

isimleri yaşatılmaya devam edilmektedir. 

 

Şehit öğretmenlerimiz için diğer şehitlerimiz için yapılan veya yapılmakta olan her 

türlü çalışma yapılmaktadır. Gerek açılan müzemizde gerekse isimlerinin verildiği yerlerde öz 

geçmişleri ile tanıtılmaya devam etmektedir. Yine okullarda düzenlenen konferans ve 

tanıtımlarda anlatılmaktadır. 24 Kasım öğretmenler günü ve diğer özel günlerde kabirleri 

başında anma programları düzenlenmektedir. 

 

Diğer şehitlerimizle birlikte şehit öğretmenlerimiz içinde gerek Özel İdaremiz gerekse 

diğer kurumlarımızla birlikte ve ortak çalışmalar( Kabirlerinin yapılması, anma programları 

vb.) devam etmektedir.  

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU 

 

 

                      Mehmet KAPLAN                 Abdullah TİRYAKİ          Ahmet DEVREZ   

                     Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                   Üye 

 

 

                                         İlhami TÜRKSAL                       Doğan UÇAR  

        Üye                                            Üye              
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