
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/08/2022 tarih ve 158 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilen, İlimize, İlçelerimize bağlı köylerimizin imarlı olarak köy içerisindeki yollarımız 

mevcuttur. Köy içerisinde imarlı olmayan bazı açılmış yollar bulunmaktadır. Bu yollar önceden veya 

bilinmeyen sebeplerle dere yatakları doldurularak veya hazineye ait köy birleşik yerlerinden açılan 

yolların kullanılmasıyla yolların bazen hizmet konusunda sorunlar yaşanmaktadır. İmarda yol olarak 

gözükmeyen yollara muhtarlıklar şahıslar tarafından imarlı yolların bilinip bilinmediğinden taş 

döşenmesi talep edilmektedir. Vatandaşın ve muhtarlıkların bilgi edinmeleri bakımından her köye ait 

imarlı yol haritamız mevcut mu? Eğer mevcut ise bu haritalardan muhtarlıkların temin etme imkanı 

var mı? İl özel idaremizin tüm muhtarlıkların bu yolları görmesi bilmesi gibi bir sistem var mı? Konu 

ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 
İlimizde 759 adet köy bulunmakta olup, 731 köyümüzde köy yerleşik alan ve civarı sınır 

tespitleri tamamlanmış, 28 adet köy ise, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun'un 1'inci maddesi 3'üncü bendi gereği tüzel kişiliği kaldırılarak aynı isimle İdaremize  köy 

olarak bağlanan belde belediyeleridir. Bu köylerde, İller Bankası tarafından hazırlanarak onaylanan 

nazım ve uygulama imar planları bulunmaktadır.  

Bütün köylerimizde kadastro ve tapulama çalışmaları   tamamlanmış olup, Kadastro haritaları 

mevcuttur. Muhtarlıkların istemesi halinde Kadastro Müdürlüklerinden haritalar temin edilebilir. Aynı 

zamanda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulama web sitesi üzerinden de parsellerin 

kadastro durumları sınırları yolların durumları uydu görüntüleri ile çakıştırılarak görülebilmektedir.  

İmar Planı bulunan köylerimizde ise imar yolları bulunmaktadır. Özel İdarece imar yollarının 

açılarak parke taşı veya asfalt yapılabilmesi için öncelikle imar uygulaması yapılması gerekmektedir. 

İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşan yollar kadastro haritalarına işlenmektedir.  

Bir yolun kadastro yolu olup olmadığı, Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek Haritalardan 

tespit edilebileceği gibi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgu web sitesinden de 

anlaşılabilir.  

 

      İl Genel Meclisimizin bilgilerine 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   

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Köy İşleri Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 152 nolu kararı ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve 

Alt Yapı Komisyonuna havale edilen, İlimize İlçelerimize bağlı köylerimizin bir çoğunda 

eskimiş yıkılmaya yüz tutmuş tehlike arz eden ev ahır samanlık gibi yapılar bulunmaktadır. 

Bu yapıların sahipsiz olduğu hisseli olduğu başka şehirlerde yaşadıklarından bakım onarım 

tadilatları yapılmamaktadır. Yapılar sahipli olduğundan buralara muhtarlıklar tarafından 

müdahale edilememektedir. Bu tür yapıların ilimiz ve ilçelerimiz köylerinin tamamında 

buraların çözüm yolları nelerdir? Buralarla ilgili neler yapılabilir? Yıkılması gereken yerlerin 

yıkımları nasıl yaptırabilir? Muhtarlıkların sorumlulukları nelerdir? Köylerdeki eski binaların 

tehlike arz etmesi durumunda özel idaremizin yaptırımları nelerdir? Konu ile ilgili  Köy İşleri 

Yol Ulaşım Alt Yapı Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl Özel 

İdaresi  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 

SORU 1- İlimize İlçelerimize bağlı köylerimizde bulunan eskimiş yıkılmaya yüz 

tutmuş tehlike arz eden yapıların çözüm yolları nelerdir? Buralarla ilgili neler yapılabilir? 

Yıkılması gereken yerlerin yıkımları nasıl yaptırılabilir? Köylerdeki eski binaların tehlike arz 

etmesi durumunda İdaremizin yaptırımları nelerdir? 

CEVAP 1- Belediyelerin mücavir alan sınırları dışında Kurumumuzun yetki ve 

sorumluluk alanında yer alan yıkılacak derecedeki tehlikeli yapılar için 3194 Sayılı İmar 

Kanunu’nun 39. Maddesi ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe 

tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu 

belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus 

kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya 

valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması 

hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve 

tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla 

birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca 

tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı 

müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi 

tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya 

yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil 

edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden 

karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme 

kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.’ hükmü doğrultusunda 

işlemler tesis edilir. Söz konusu yapıların öncelikle yapı sahipleri tarafından yıktırılması 

istenir, yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda yıkım işlemleri İdaremiz tarafından 

yapılmaktadır. İdaremiz tarafından yapılan yıkım işleri ihale yolu ile müteahhite yaptırılabilir 

veya Kurumumuz iş makinaları ile yapılabilir. 



 

 

 

 

 

SORU 2- Belediyelerin mücavir alan sınırları dışında Kurumumuzun yetki ve 

sorumluluk alanında yer alan yıkılacak derecedeki tehlikeli yapılarla ilgili muhtarlıkların 

sorumlulukları nelerdir? 

CEVAP 2 - Belediyelerin mücavir alan sınırları dışında Kurumumuzun yetki ve 

sorumluluk alanında yer alan yıkılacak derecedeki tehlikeli yapılar için ilgili köy 

muhtarlıklarının 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında herhangi bir görevi bulunmamaktadır. 

Ancak 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 37. Maddesinde muhtarın göreceği işlerlerle ilgili aynı 

Kanunun 13. Maddesine yönlendirmiştir. Mezkur Kanun’un 13. Maddesinde ise konu ile ilgili 

‘ Birdenbire yıkılarak altında adam ve hayvanat kalacak derecede çürümüş veya eğilmiş 

duvar veya damları bir sakatlık çıkarmaması için yıktırmak veya tamir ettirmek’ 

hükmü yer almaktadır. 

 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 144 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna (AR-GE) havale edilen, İlimiz ve İlçelerimize bağlı köylerimizin Türk 

Telekom hatlarının direklerinin devrik olduğu, kabloların kopuk olduğu, kısa süre içerisinde 

arızalar giderilmemektedir. Bu nedenle köylerimizin çoğu haberleşme ve internet konusunda 

mağduriyet yaşamaktadırlar. Bununla birlikte Köylerimizin birçoğunda vericilerden kaynaklı 

olarak GSM cep telefonlarıyla görüşme yapılamamaktadır. Muhtarlıkların operatör yetkilileri 

ile defalarca görüşme ve başvuru yapmalarına rağmen mağduriyetler devam etmektedir. 

Mağduriyet yaşayan köylerin sorunlarının giderilmesi açısından Türk Telekom, Turkcell, 

Vodafone her üçü ile birlikte çözüm noktasında görüşülerek sorunların çözümü ile ilgili 

Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Türk 

Telekom’dan alınan  bilgiler doğrultusunda, 

Çorum ili ve ilçelerine bağlı köylerde mevcut iletişim hatları ve iletişim hatlarını 

taşıyan telefon direkleri bulunmaktadır. Doğal olaylar, hırsızlık, kamu ve özel şirketlerin 

çalışma yapması ve 3. Şahıs hasarlarından kaynaklı olarak bazı köylerimizde direk kırılması, 

yan yatması, iletişim kablo hasarları oluşmaktadır. Bu hasarlar, şirketimiz tarafından projeler 

oluşturularak, çoğu köylerimize yeniden şebeke yapılmak suretiyle giderilmiştir. Hasarları 

devam eden köyler, şirketimiz tarafından takip edilmekte olup, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan 

emsal projelere dahil edilmiştir. Köylerin GSM çekmeme sorunu grup şirketimiz olan Türk 

Telekom Mobil (AVEA) bildirilmiştir. Ayrıca arıza yaşanan sabit hat hizmet numarasını, kişi 

bireysel olarak telefon için 121 veya 4441444, internet için 4440375 nolu arıza bildirim 

numaralarından bildirmeleri neticesinde sahada aktif olarak bulunan ekiplerimizin el 

terminallerine iş emri düşecek ve ekiplerimiz tarafından gerekli müdahale yapılacaktır. 

    

 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     

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 145 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde, ilçelerimizde yaz spor okulları açılış ve kapanış 

süreleri ne kadardır? Kaç aylık spor eğitimi verilmektedir? Yaz spor okullarında spor 

aktiviteleri hangi dallarda verilmekte ve amacı nedir? Yaz spor okullarına herkes kayıt 

yaptırabiliyor mu? Daha çok hangi yaş grupları yaz spor okuluna katılım sağlamaktadırlar? 

Yaz spor okullarında gençlik ve spor müdürlüğünün katılım payı nedir? Yaz spor okulları her 

okulda mı, yoksa belirlenen okullarda mı yapılmaktadır? 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,   

GSB Spor Okulları ve Engelsiz GSB Spor Okulları açılışı İlimizde ve İlçelerimizde 

her yıl teşkilatımızın kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran'da tören ve kutlamalarla 

yapılmaktadır. Çalışmalarımızda kapanış olmamakla beraber Müdürlüğümüz bünyesinde 

çalışan antrenörler ile fahri antrenörler nezaretinde çalışmalar yıl boyu devam etmektedir. 

GSB Spor Okulları ve Engelsiz GSB Spor Okullarının amacı çocuk ve gençlerimizin boş 

zamanlarını verimli, aktif bir şekilde değerlendirerek ruhen ve bedenen güçlü sportmen 

nesiller yetiştirmek olup 33 spor branşında aktif bir şekilde çalışmalar devam etmektedir. 

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları ilgili yönergesine göre 05-18 yaş aralığındaki 

çocuk ve gençlerimizin kayıtları alınmaktadır. Çalışmalar okul spor salonları, belediye 

tesisleri ile Müdürlüğümüze bağlı spor tesislerinden yararlanılarak yapılmaktadır. 

 

            İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

         Erdoğan KÖROĞLU                Kemal ÖZÖNAL                        Osman GÜNAY   

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                              Üye  

 

 

 

                                   Engin DEMİR                          Yavuz AYKAÇ 

                                           Üye                                             Üye  

 

 

 

 

 

 



 

RAPOR 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 150 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 konusunda 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 Osmancık ilçemizin yöresel 

yemek çeşitleri ile ilgili Turizm  Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Turizm Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

ÇORUM MUTFAĞI 

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 Sac), Kuru Mantı, Masaf Mantısı, Çorum Tandır Kebabı,  Omaç, 

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

Söbelek Dolması, Su Kabağı, Yırtma Aşı, Göğ Domates, Çiğdem Aşı, Mimbar, Soğan 

Gallesi, Hamur Köftesi, Hingal, Çorum Su Böreği, Haşhaşlı Çörek, Arabaşı, Malak, Hasıda, 

Kara Çuval Helvası, Has Baklava, Leblebili Kurabiye, Şekerleme, Nar Ekşili Kuzu Budu, 

Parzaki, Ninda Lal, Meşa, İskilip Çileği, Osmancık Kapari (Gebere) Turşusu, Osmancık 

Ayvalı Yahnisi, Kaypak, Herse, Döş Dolması, Kocabaş (Hoşgül), Osmancık Kuzusu, Oğuzlar 

Cevizi, İskilip Elması, Kargı Tulum Peyniri, Çorum Leblebisi, Çorum Simidi, İskilip Turşusu, 

Osmancık ve Kargı Pirinçleri, Osmancık Sirke Kaynatması olarak yer alır. 

COĞRAFİ İŞARET VE TESCİL  

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. 

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. 

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 



 

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 

jipsafari 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.  

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. 

İlimize gelen yabancı turistlerin özellikle geçmişi, bir hikayesi ve geleneği olan yöresel 

lezzetlere ilgi gösterdiği tespit edilmiştir. 

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


 

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.  

Yarışma birincileri Yarma çorbası/ RaikaKayısı ,Söbelikmantarı dolması/ Fatma 

Şahinli , Keşkek/ Fadime YıldırımNohutlu Mantı/ Begümhan Eren , Teltel/ Meryem Kadife , 

Zalpa (Narlı kuzu budu)/ Yusuf Dalkılıç  

Şekerleme/ Büşra Kabak 

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 bulunduğuprograma Çorum’un da dahil edilebilmesi için gerekli çalışmalar 

yürütülmekte olup önümüzdeki dönemlerde adaylık sürecine ilişkin Afyon İlinin ziyaret 

edilmesi planlanmaktadır. 

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 

http://capder.org/haberler-2/taspakon-turkiye-kupasi-on-elemeleri-1-corum-ulusal-ascilar-ve-pastacilar-sampiyonasi-sonuclandi.html


 

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 kutlanan 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 

500 kişilik “Leblebi Helvası” ikramından oluşan bir etkinlik yapılmıştır. Etkinlik kapsamında, 

tanıtıcı materyaller hazırlanmış, civarda bulunan esnafa ve Tanyeri İlkokulu öğrencilerine 

helva ikram edilmiş, hafta ve Çorum mutfağıyla ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, 

Hitit Üniversitesi işbirliğinde “Gençler Ustaların İzinde/Müzikli Hikayelerimiz 27 Mayıs 

2022” adlı müzik şöleni gerçekleştirilmiş, davetli ve katılımcılara Çorum Mutfağından 

yöresel lezzetler ikram edilmiştir.  

Dünya Aşçılar Olimpiyatı-İstanbul/24-27Kasım2022:Tüm dünyadan ünlü şeflerin 

katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe Çorum Mutfağını 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 
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 148 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İlçelerimiz ve bağlı Köylerimizin en önemli geçim kaynağından 

biri Tarım ve Hayvancılıktır. İlimiz genelinde Temmuz ve Ağustos aylarında Hububat hasadı 

yapılmaktadır. Hububat hasadı yapılırken çiftçilerimizin zarar görmemesi ve birçok gıdamızın ve yem 

bitkilerinin başı olan buğday ve arpanın dane kaybını en aza indirilmesi için hasat sırasında kontroller 

nasıl, ne şekilde, kimler tarafından yapılmaktadır? Hasat kontrollerinde zarar gören çiftçilerin 

karşılaştıkları sorunlar var mı? Hasat kontrolleri için komisyonlar oluşturuluyor mu? Hasat 

Kontrollerinde Biçerdöverlerin hasadı sırasında hangi kuruluşlar denetlemektedirler? Çiftçi ile 

Biçerdövercilerin en çok karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda, İlimiz Ziraat 

Odası Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda,  

1-Buğday ve arpanın dane kaybını en aza indirilmesi için hasat sırasında kontroller nasıl, ne 

şekilde, kimler tarafından yapılmaktadır? 

İl Tarım ve Orman Bakanlığında görevli personel kontrol sağlamaktadır. Hasat sırasında 

yapılan kontroller ise biçerdöverin arka kısmından dökülen mahsul olup olmadığı kontrol edilir. Belli 

bir bölgede 50cm x 50cm alan içindeki mahsul sayılıp durum değerlendirilir. 

2-Hasat kontrollerinde zarar gören çiftçilerin karşılaştıkları sorunlar var mı? 

Çiftçilerin en önemli problemin başında biçerdöverden elemeden atılan mahsul 

oluşturmaktadır. 

3-Hasat kontrolleri için komisyonlar oluşturuluyor mu? 

İlin imkanları ve kaynakları dikkate alınarak şube müdürlüğü ile koordinatör ve koordinatör 

yardımcısı tarafından il hasat programı hazırlanır ve il müdürlüğünün onayından sonra uygulanır. 

4-Hasat kontrollerinde biçerdöverin hasat sırasında hangi kuruluşlar denetlemektedir? 

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim şu müdürlüğü 

5-Çiftçi ile biçerdövercilerin en çok karşılaştığı sorunlar nelerdir? 

Çiftçilerin sorunları biçerdöverin olağandan fazla mahsul dökmesi ve hububatı çok yüksekten 

biçmesidir. 

Biçerdövercilerin sorunu ise biçim ücretini çiftçiden zamanında alamamasıdır. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 

 Çorum İli, İlçeleri ve köylerinde Biçerdöverle hasat işlemleri genellikle en erken 15 haziran 

ayı Arpa ürünü hasadı ile başlayarak Buğday, Nohut, Ayçiçeği ve en son Çeltik ürünü hasadı ile 15 

Eylül ayına kadar devam etmektedir. Biçerdöverde dane kayıpları kontrolleri İl ve İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlükleri tarafından kontrolleri yapılmaktadır. 

 Bu planlama çerçevesinde hasat başlamadan önce İl Müdürlüğüm ve İlçe Müdürlüklerimizde 

Biçerdöverlerin hasat işlemleri sırasında gerekli kontrolleri yapacak personellerimiz talimat 

doğrultusunda belirlenerek Valilik oluru ile görevlendirmeleri yapılır. 2022 Hasat döneminde 

Müdürlüğümüzce İl Merkezi ve İlçelerde Biçerdöverle hasat kontrollerinin en iyi şekilde yapılması 

için konuya hakim deneyimli 81 personelin Valilik oluru ile görevlendirmesi yapılmıştır. 

 Her yıl Hasat dönemi başlamadan önce o yılın Biçerdöverle hasat işlemlerine yönelik İl ve 

İlçelerimiz için geçerli Valilik Tebliğimiz yayınlanarak ilgili kurumlara, Sivil Toplum Örgütlerine ve 

Tüm Köy Muhtarlıklarına gönderilir. Tebliğimiz gereği 2022 hasat döneminde Çorum İli ve İlçeleri 

için Arazi eğimi fazla, düzensiz toprak işleme tekniği olan araziler ve taşlılık durumu fazla olan 

araziler gibi olumsuz etkileyici tüm faktörlerde göz önüne alınarak dökebileceği maksimum dane 

kaybı oranı % 2 alınmış olup bu oranı aşamazlar. Eğer bu oran üzerinde kontroller esnasında bir dane 

kaybı söz konusu ise önce Biçerdöver operatörü uyarılır Biçerdöverin ayarlarını kontrol etmesi ve 



 

yeniden ayarlanması sağlanarak hasat işlemine devam etmesi sağlanır.Eğer bu uyarılara rağmen dane 

dökmeye çeşitli bahaneler ile devam etmeye çalışıyor ise 2022 yılı için 5326 Kabahatlar Kanunun 32. 

Ve 40. Maddesi gereği 581,00 TL para cezası uygulaması tebliğimiz gereği uygulanır. Bu cezai 

işlemlere maruz kalınmaması için Biçerdöver operatörünün Biçerdöver kullanımı için gerekli kursu 

bitirmiş G sürücü belgesini almış olması mecburidir. Operatörlük belgesi olmayan Biçerdöver 

kullanamaz Çiftçilerimizin de hasat yaptıracakları zaman operatörün Biçerdöver için G sürücü belgesi 

olup olmadığına dikkat etmeleri gereklidir. 

 Dane kaybı nedeni ile zarara uğrayan çiftçilerimiz genellikle hasat işlemi sırasında arazilerinin 

başında olamayan veya olsa da hasat işlemi esnasında Çiftçi olarak kendi kontrolünü yapmayan 

tamamen operatörün insafına bırakarak hasat işlemleri yapılan arazilerde kaynaklanmaktadır. Dane 

kayıplarının % 70-80 nedeni yüksek hızla biçimden kaynaklanmaktadır. Çiftçilerimiz bu hususlara 

dikkat ederek arazilerinin başında bulunsalar arazide hasat işlemi başladığında döküm olup olmadığına 

dair ilk kontrollerini kendileri yapsalar ve uyarılarını operatöre bulunsalar çoğu sorunu baştan çözmüş 

olacaklar ayrıca her çiftçi hasat başlamadan önce bir hasat sözleşmesini Biçerdöver sahibi ile istediği 

koşullarda yaparsa sonradan hukiki olarak uğradığı zararı iki tarafta daha kolay çözümleme yoluna 

kavuşabilir. 

 Biçerdöver sahiplerinin de karşılaştığı sorunlar dane kaybından önce çiftçilerimizin saman ve 

balya ihtiyacı için arazi şartları düzgün olmasa da çiftçilerin çok yerden biçim istemesi nedeni ile dane 

kayıplarının artmasına, Biçerdöverin biçim ünitelerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Diğer bir 

sorunları ise bazı çiftçilerin çok aceleci davranması nedeni ile uygun olmayan hava koşullarında da 

hasat yaptırması dane kayıplarındaki artışa neden olmaktadır. Çok meyilli arazilerde bazen nadirde 

olsa Biçerdövercinin araziyi hasat etmesi yönünden zorlanması neticesindekarşılıklı kavgalara sebep 

olması hasat sonrası Biçerdöver araziden çıktıktan sonrada dane kaybına yönelik şikayetlerin olması 

gibi sorunlar hasat döneminde bölgemizde en çok yaşanan sorunlardır. 

 SONUÇ:İl ve İlçe Müdürlüklerimiz olarak denetimlerimizde Çiftçilerimize ve Biçerdöver 

operatörlerine yönelik iki tarafında kendi üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirebilmesi için 

eğitimsel faaliyetlerimiz yerinde verilmeye her hasat döneminde devam edilmekte olup 

Bakanlığımızın Talimatları doğrultusunda aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalarımız ve 

kontrollerimiz gerçekleşmektedir. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 146 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçemize bağlı köylerimizde büyük ve küçükbaş 

hayvancılık yapılmaktadır. Büyük ve küçükbaş hayvancılık yapan köyün dışında mandırası 

olmayan köy içerisinde hayvancılık yapan kişilerin hayvan gübrelerinin biriktirilmesi 

toplanması taşınması nasıl yapılmaktadır? Bu hayvan gübrelerinin köy içerisinde gelişi güzel 

dökülen yerler var mı? Bu gübrelerin köyde ayrıca biriktirme yerleri var mı? Hayvan 

gübrelerinin biriktirme yerlerinde haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor mu? İlaçlama yapılıyorsa 

hangi aralıklarla yapılmaktadır? Hayvan gübrelerinin döküldüğü yerlerle hastalıklara karşı 

bulaşıcı salgınlara karşı ne tür tedbirler alınmaktadır? Hayvanların gübre atıkları ile köylerde 

bir çalışma var mı? Yoksa nasıl bir çalışma yapılabilir? İlaçlama konusunda il özel 

idaremizden talep var mı? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda,  

İlimizde 17953 adet büyükbaş işletmesinde 239645 adet büyükbaş hayvan, 2707 adet 

küçükbaş işletmesinde 312077 adet küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığının 2022/4 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve 

Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde belirtilen “5996 sayılı kanunu’nun 9’uncu 

maddesi birinci fıkrasında “Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan 

refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer 

ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı 

üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.” 

hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm, bulaşıcı hayvan hastalıkları nedeniyle karantina 

uygulanan işletmelerde oluşan katı ve sıvı atıkların, çevreyi kontamine ederek, hayvan 

hastalıklarının yayılmasına yol açmasına karşı alınacak tedbirler çerçevesinde Bakanlığımıza 

sorumluluk yüklemektedir. 5996 sayılı kanun’un ilgili hükmü hayvancılık işletmelerinin 

çevre sağlığına olan etkileri doğrultusunda hayvan hastalıklarının yayılmasının 

önlenmesi ile sınırlı olup, hayvancılık işletmelerinden oluşan katı ve sıvı atıkların ile 

koku gibi çevresel etkiler ise 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.” hükmü gereği müdürlüğümüzün 

değil Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı müdürlüklerin 

sorumluluğundadır.  

 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiler 

dğrultusunda,  

 

Öncelikle konu ile ilgili mevzuat hükümlerine değinecek olursak; 
 

 

 

 

 



 

 
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun kirletme yasağı başlıklı 8. maddesinde "Her türlü atık ve artığı, 

çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere 

aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, 

uzaklaştırmak ve benzeri  faaliyetlerde  bulunmak  yasaktır.  Kirlenme  ihtimalinin  

bulunduğu  durumlarda  ilgililer kirlenmeyi  önlemekle;  kirlenmenin  meydana  geldiği  

hallerde  kirleten,  kirlenmeyi   durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak 

için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler." hükmü yer almaktadır. Ayrıca Çevre 

Kanunu'na bağlı Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin atık üreticisinin ve atık sahibinin 

yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinde atık üreticisinin "atık üreticisi, atık üretimini en az 

düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, atıklarını ayrı toplamak ve geçici 

depolamakla, atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun 

olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle" yükümlüdür. Bu Kanun ve 

bu Kanun'a bağlı ilgili yönetmeliklerin yürütülmesinden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 

sorumludur. 

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. maddesinde yer alan "20.000' den fazla 

nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıkalar 

içinde hayvan ahırı bulundurulması yasaktır" hükmü yer almaktadır. Bu Kanun 

yürütülmesinden Belediye Başkanlıkları sorumludur. 

 

442 sayılı Köy Kanunu'nun söz konusu hayvansal atık yönetimi ile ilgili köylünün mecburi 

işleri ve Köy Muhtarlığı ve İhtiyar Heyetinin yapacağı iş ve işlemler ile ilgili; "köyün 

süprüntü ve gübreliğini köyden uzakça yol üstü olmayan sapa ve rüzgar altı yerlerde 

yapılması ve herkese o gübrelikten ayrı yerler gösterilmesi" hükmü yer almaktadır. Bu Kanun 

ve bu Kanun'a bağlı ilgili yönetmeliklerin yürütülmesinden Köy Muhtarlığı sorumludur. 

 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinde "hayvan 

sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahının sağlanması amacıyla, 

hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, 

sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri 

olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır. Bu 

Kanun ve bu Kanun'a bağlı ilgili yönetmeliklerin yürütülmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı 

sorumludur. 

 

 

 

 

 



 

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinde "biyogaz ve komposta dönüştürülme sırasında ortaya çıkan sindirim kalıntıları 

da organik gübre ve toprak zenginleştirici olarak kullanılmak üzere piyasaya sunulabilir. 

Bakanlık gerektiğinde organik gübre ve toprak zenginleştiricilerin kullanımına ilişkin ilave 

tedbirler alır veya sınırlama getirir." , "hayvansal yan ürün ve türev ürünlerin organik gübre 

ve toprak zenginleştirici olarak kullanılabilmesi için halk ve hayvan sağlığını koruyucu 

şartlar ile ilgili uygun tedbirlerini alır." hükümleri yer almaktadır. Bu Yönetmeliğin 

yürütülmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur. 

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, İl Müdürlüğümüz, İl Özel 

İdaresi, Çorum Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katılımları ile 

hayvansal atıkların yönetimi ve denetimi hususunda 16.04.2018 tarihinde bir çalışma 

komisyon kurulmuş olup, İlimiz Merkez İlçede yer alan 50 farklı hayvansal üretim işletmeleri 

ile hayvansal atık probleminin yoğun bir şekilde gözlemlendiği Merkez İlçemize bağlı 13 köy 

mücavir alanında etkin denetimler gerçekleştirilmiştir. Komisyon çalışmaları ve bu denetimler 

sonucunda, atık yönetimi ve toprak kirliliğinden ihlali tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklere 

idari yaptırım para cezası uygulanmıştır. 

 

Başta İlimiz Merkez İlçe geneli olmak üzere diğer ilçelerimiz genelinde de bulunan 

hayvansal üretim tesisleri ile köy içinde bulunan ve hayvancılık ile geçimini sağlayan 

şahısların hayvancılık faaliyeti sonucu meydana gelen hayvansal atıkların kontrolünün atık 

üreticileri tarafından sağlanarak yönetilmesi, toprak kirliliği, koku ve sinek oluşumunun 

önlenmesi ve kirlenme riskinin azaltılması hususunda sorumlu olan Köy Muhtarlıklarına 442 

sayılı Köy Kanunu'nun ilgili hükümleri ve hayvansal atıkların yönetilmesi hakkında yapılması 

gerekenler hususunda gerekli bilgilendirme ve tebliğ çalışması 10.04.2020 tarihinde 

yapılmıştır. 

 

Bununla beraber 01.08.2022 tarih ve 146 karar sayılı komisyon raporunuzda yer verilen, 

1. Köy yerleşim yerlerinde hayvancılık faaliyeti yapmakta olan şahısların hayvansal atıklarının 

biriktirilmesi, toplanması ve taşıma esnasında taşma ve sızmaya karşı önlem alınarak 

taşınması atık üreticisi olan şahısların uhdesinde olup, bunun takibi ve ön denetimi Köy 

Muhtarlığı uhdesindedir. 

 

2. Hayvansal atıkların köy yerleşim yeri yakınında biriktirme yerlerinin seçimi ve tahsisi 442 

sayılı Köy Kanunu kapsamında Köy Muhtarlığı yükümlüğündedir. 

 

3. Hayvansal atıkların fermantasyonunun sağlanması amacıyla tahsis edilecek yerlerin 

ilaçlanması ve bu periyodun belirlenmesi ile takibinin yapılması 442 sayılı Köy Kanunu 

kapsamında Köy Muhtarlığının yükümlüğünde ve uhdesindedir. 
 

İl Müdürlüğümüze yapılan resmi başvurular doğrultusunda, mahallinde 



 

gerçekleştirilen inceleme ve denetim çalışmaları sonucunda 2872 sayılı Çevre Kanunu 

kapsamında gerekli idari iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 151 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde, Köylerimizde ilköğretim 

okullarında kaynaştırma eğitimi uygulanan okullar var mıdır? Kaynaştırma eğitimi, Özel 

eğitime ihtiyaç duyan çocukların beklenen gelişimi gösteren yaşıtlarıyla, normal eğitime dahil 

edilmesidir. Kaynaştırma Sınıfları nasıl oluşturuluyor? Öğrenci, veli ve öğretmen üzerindeki 

olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Öğretmen, öğrenci ve velilerin destek aldığı kurumlar 

nerelerdir? Yansımaları nasıl olmaktadır? Konu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar 

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

doğrultusunda,  

 

        İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ilköğretim okullarında kaynaştırma eğitimi 

uygulayan okullar var mıdır? 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde (ÖEHY) kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 

eğitim uygulamaları, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer 

bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde 

gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak 

akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen 

eğitim olarak tanımlanmaktadır. 

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) sorumluluk bölgesinde yer alan il ve 

ilçeler ile köylerde bulunan ilkokullarda özel eğitim ilhtiyacı olan öğrenciler 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarından yararlanabilmektedirler. 

Kaynaştırma sınıfları nasıl oluşturuluyor? 

ÖEHY bağlamında, kaynaştırma sınıfları adı altında bir uygulama bulunmamaktadır. 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarından yararlanacak öğrenciler için 

RAM tarafından gerekli eğitsel tanılama ve değerlendirme işlemleri yapılmaktadır. Test ve 

performansları doğrultusunda özgül öğrenme güçlüğü, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, 

hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü, bedensel yetersizlik gibi 

yetersizlikleri olan öğrencilerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarından 

yararlanmasının uygun ve yararlı olacağı RAM tarafından karar verilmektedir. İlgili karar 

gideceği ilkokula resmi yazı ile bildirilmektedir. Okul bu resmi tedbir kararı doğrultusunda 

kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarından yararlanacak öğrenci için gerekli eğitim 

tedbirlerini alır ve psikososyal yönden destekler. 

Öğrenci, veli ve öğretmen üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? 

 



 

 

 

 

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için dil ve 

sosyal gelişimini desteklemekle birlikte akran etkileşimi sayesinde topluma adapte olmada 

gerekli becerileri kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu uygulamalar, tipik gelişen 

akranlarının ve ailelerinin sosyal ve duygusal gelişimini (empati, saygı vb.) destekleyerek 

tüm bireylerin bütüncül bir yapıda kapsayıcı yaklaşımla erişilebilir bir toplumda yaşam 

sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin de sosyal ve duygusal açıdan 

önemli katkılar almasıyla birlikte mesleki gelişimlerine de (BEP, özel  eğitim yöntemleri 

vb.) önemli katkılarda bulunur. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının öğrenci, veli 

ve öğretmen ekseninde herhangi olumsuz etkileri bulunmamaktadır. 

Öğretmen, öğrenci ve velilerin destek aldığı kurumlar nelerdir? 

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında öğretmen, öğrenci ve veliler RAM 

aracılığıyla bilgi edinebilmekte ve gelişimlerine katkı sağlıyabilmektedir. Ayrıca RAM'ın 

izleme, değerlendirme ve müşavirlik hizmetleri sayesinde, uygulamaların etkileri, 

sürekliliği izlenmekte ve gerekli durumlarda ziyaretler ile müşavirlik hizmetleri 

sunulabilmektedir. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları resmi tedbir kararını alan 

RAM, ayrıca eğer öğrenci için gerekli ise destek eğitim kararı da verebilir ve öğrenciler 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda özel  eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitim hizmeti alabilir. 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

          İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 148 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen,  İlimizde, İlçelerimizde, Köylerimizde çocuk gelin ve çocuk 

damat adıyla karşımıza çıkan, esasında çocuk istismarına neden olan erken yaşta evliliklerle 

mücadele için okullarda, bu evliliklerin suç olduğu ve cezalandırılacağı konusunda ve 

engellenmesi bakımından verilen bir eğitim var mı? (Eğitim hem eğitimci öğretmen ve 

yöneticiler hem öğrencilere verilmelidir). Ailelere, çocuklarını erken yaşta evlendirmenin suç 

olduğu ve ceza alacakları konusunda verilen eğitim var mıdır? Köylerde çocuk yaşta evlilik 

oranı nedir? Bu konuda çalışma var mıdır? Konu ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Aile ve Engelliler Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği 

bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiler 

doğrultusunda,  

Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim programı, Türkiye Bağımlılık İle 

Mücadele       ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimleri kapsamında 2022 yılında 

Merkez ve İlçelerde yaklaşık 5000 kişiye eğitim verilmiş, 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' 

farkındalık eğitimi kapsamında 600 kişiye ulaşılmış olup İl Müdürlüğümüzde köylerde 

çocuk yaşta evlilik oranları ile ilgili bilgi mevcut değildir. 

             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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 147 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde, İlçelerimizde, İnsan Hakları Komisyonu’na havale 

edilen, İnsan Hakları Kurullarının görevleri nelerdir? Tüm ilçelerimizde İnsan Hakları 

Kurullarımız var mıdır? Ne kadar başvuru yapılmıştır? İnsan hakları kurullarının yaptırımları 

nelerdir? İnsan hakları kurulları kimlerin başkalığında toplanıp kimlerden oluşmaktadır? 

Toplanma zamanı ne zaman hangi aralıklarda yapılmaktadır? Konu ile ilgili Şehit Yakınları 

Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz 

İnsan Hakları Kurulu Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda, 

23.11.2003tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl ve İlçe İnsan Hakları 

Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin  amacı; toplumda 

ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal 

iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki 

engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, 

araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, illerde “İl İnsan Hakları 

Kurulu” ile ilçelerde “İlçe İnsan Hakları Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını 

belirlemektir. 

 

            Anılan Yönetmeliğin “Genel görevler” başlıklı 9.maddesinde İl ve İlçe İnsan Hakları 

Kurullarının göreviyer almaktadır.  

 Bu görevler; 

 a) İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları 

tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl 

Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulugün demine 

getirilen konuları değerlendirmek,  

b)İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak,    

          c)İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki 

engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, 

araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde 

bulunmak,            

          d)Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,          

       e)İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını 

sağlamakamacıyla gerekli çalışmaları yapmak, 

f) Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, ilçelerde İl Kuruluna, illerde Başkanlığa 

bildirmek,  olarak belirlenmiştir.  

           İlimizde ve İlçelerimizde Yönetmeliğin 5. maddesi gereği İl Kurulu, 6. maddesi gereği 

deİlçe Kurulları oluşturulmuştur.   

           İl Kurulu;   

           Vali Yardımcısı Başkanlığında, Üyeler; Belediye Başkan Yardımcısı, İl Genel Meclis 

Üyesi, Ak Parti İl Başkanlığı temsilcisi, CHP İl Başkanlığı temsilcisi, MHP İl Başkanlığı 

temsilcisi, İYİ Parti İl Başkanlığı temsilcisi, HDP İl Başkanlığı temsilcisi, Hitit Üniversitesi 

temsilcisi, Valilik Avukatı, Çorum Barosu temsilcisi, Tabip Odası temsilcisi,Ticaret ve Sanayi 

Odası temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcisi, Hitit Gazeteciler Derneği temsilcisi, 



 

Muhtarlar Derneği temsilcisi, Okul Aile Birliği temsilcisi, Ziraat Odası temsilcisi, Türkiye 

Sakatlar Derneği temsilcisinden oluştuğu,   

          İlçe Kurulunun ise;    

 

           Kaymakam Başkanlığında, Üyeler; İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, İlçede seçilen İl 

Genel Meclisi üyelerinden bir temsilci, TBMM’ de grubu bulunan siyasi Parti İlçe 

Başkanlıklarından birer temsilci, Fakülte ve Yüksekokuldan bir öğretim üyesi, Kamu Kurum 

ve Kurulularından bir avukat, İlçede görev yapan doktorlardan Kaymakamlıkça belirlenen bir 

doktor, Kaymakamlıkça belirlenen sendika veya oda temsilcisi, Kaymakamlıkça belirlenen 

mahalli basından bir temsilci, Muhtarlar derneği başkanı veya muhtarlar arasından bir 

temsilcisi, Okul aile birliği temsilcisi, Sivil toplum kuruluşlarından en az iki temsilciden 

oluşmaktadır.           

            Yönetmeliğin “İhlal iddialarını inceleme ve karara bağlama” başlıklı 13.maddesi 

uyarınca; İl ve İlçe Kurulları; insan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruların incelenmesi 

sonucunda ulaşılan sonuçları konusuna göre, gereği için Cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili 

idari makamlara iletmektedir. 

           İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Yönetmeliğin 14. maddesi gereği, ayda bir defa 

toplanır. Ancak gerekli görülen durumlarda, başkanın çağrısı üzerine ayda birden fazlada 

toplanabilir. 

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına 2022 yılı içerisinde 4 adet başvuru yapılmış olup, 

Kurullarımızda görüşülerek komisyonlara havale edilmiş ve Komisyonlarca yapılan inceleme 

ve araştırma neticesi düzenlenen raporlar dosya halinde tekrar İl ve İlçe İnsan Hakları 

Kurullarına sunulmuş ve kurullar toplantı gündemine alarak değerlendirmiş ve karara 

bağlamıştır. Kurul kararları ilgililerine (başvuranlara)yazı ile bildirilmiştir. 

 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 154 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Mecitözü ilçesi Tutluk mahallesinde bulunan mülkiyeti 

idaremize ait 41 ada, 1 parselde kayıtlı 117,00 m² yüzölçüme sahip “iki katlı ahşap ev” vasıflı 

taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi (f ) bendi gereğince, her türlü 

eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Mecitözü İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği adına 25 yıl süre ile tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerinin katılımı ile toplandı.   

  Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan değerlendirmede, İlçemiz merkez ve 

köylerinde ikamet eden çocuk ve gençleri boş zamanlarında sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel 

ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, farklı düşünce 

biçimlerini geliştirebileceği çalışmalar yaptırmak, 

İlçede konserler, sergiler, gösteriler, oyunlar, müsabakalar, münazaralar, doğa 

yürüyüşleri, gönüllülük faaliyetleri, konferanslar ve sempozyum gibi faaliyetler yaptırmak  

Bilim ve teknolojiye ait gelişmeleri yakından takip eden, tüketen değil üreten ve 

yenilikçi yönlerini ortaya çıkaracak programlar, yarışmalar ve çalışmalar yaptırmak,  

Tarihi, kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetler düzenlemek amacıyla tahsis 

edilecek binada İlçe dinamiklerinden gelen proje grupları ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarının birlikte çalışabilecekleri merkez oluşturulması sağlanabilecektir. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

 

 

     Fehmi YAĞLI                             Abdullah UYSAL                     Dursun KAYA           

  Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                       Üye 

 

 

 

  Arif ÇAMİÇİ            İbrahim ÇİFTÇİ            Suat ATALAY        Nazım ÇETİN   

        Üye                               Üye                               Üye                        Üye  

 


