-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 146 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü İlçesi (Elvançelebi), Laçin İlçesi
(Çamlıca-Mescitli), Sungurlu İlçesi (Arifegazili), Boğazkale İlçesi (Yekbas), Kargı İlçesi
(Hacıhamza) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik
Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon İmar Planı yapılması işinde yer alan Sungurlu ilçesi
Arifegazili Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama
Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller
Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü (Elvançelebi), Laçin
(Çamlıca-Mescitli), Sungurlu(Arifegazili), Boğazkale (Yekbas), Kargı( Hacıhamza) Köyleri
Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer alan Sungurlu ilçesi Arifegazili Köyünde plan
müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve ekleri incelenmiştir.
Arifegazili; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken,
12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Arifegazili köy statüsü
kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğüne, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne, Çorum
Orman İşletme Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum
İl Koordinatörlüğüne BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürlüğüne, 7. Bölge Karayolları Genel
Müdürlüğüne, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı nın
Harita Kamulaştırma ve İmar Şube Müdürlüğüne ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne
görüş yazıları yazılmış ve uygun görüşler alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nce 15.11.2019 tarihinde Arifegazili (Sungurlu) İmar planına esas JeolojikJeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür.
Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan
değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı,
Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün
olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (2 - 3 kat) ve

emsallerin (Task: 0,40 Kaks: 0,80 – 0,90 ) belirlendiği , Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı,
gerekli sosyal donatı ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu, hazırlanan
planların kentsel altyapı yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki
mülkiyet dokusuna planda azami ölçüde uyulduğu ,Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının
oluşturulduğu ,Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut
alanı önerildiği tespit edilmiştir.
Planlama çalışması yapılan Arifegazili köyü için 2040 yılı için projeksiyon nüfus 3000
kişi olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul, sağlık ocağı, sosyal ve
kültürel tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları) için
belirlenen projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki standartları
sağladığı görülmüştür.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz
konusu
imar
plan
teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.
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-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 147 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Merkez İlçe (Seydim), Sungurlu İlçesi
(Demirşeyh), Ortaköy İlçesi (Karahacip) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar
Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon İmar Planı yapılması işinde yer alan
Sungurlu ilçesi Demirşeyh Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı
ve eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve
Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller
Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Merkez (Seydim), Sungurlu
(Demirşeyh), Ortaköy(Karahacip) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar
Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave - Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer
alan Sungurlu ilçesi Demirşeyh Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar
Planı ve ekleri incelenmiştir.
Demirşeyh; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken,
12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Demirşeyh köy statüsü
kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına,
Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Milli Savunma Bakanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne,
Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel
Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, TEİAŞ
10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum İl Koordinatörlüğüne Karayolları Genel Müdürlüğü
7. Bölge Müdürlüğüne, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Çarşamba Şube
Müdürlüğüne ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları yazılmış ve uygun
görüşler alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nce 04.11.2019 tarihinde Demirşeyh (Sungurlu) İmar planına esas JeolojikJeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür.
Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan
değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı,
Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün
olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (2kat) ve emsallerin
(Taks:0.40 Kaks:0,80) belirlendiği, Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı, gerekli sosyal donatı
ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu, hazırlanan planların kentsel altyapı
yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki mülkiyet dokusuna planda
azami ölçüde uyulduğu ,Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının oluşturulduğu,

Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut alanı önerildiği
tespit edilmiştir.
Planlama çalışmasının yapıldığı Demirşeyh köyü için 2040 yılı projeksiyon nüfus
3000 kişi olarak belirlenmiş olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul,
sağlık ocağı, soyal ve kültürel tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı
alanları) için belirlenen projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki
standartları sağladığı görülmüştür.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz
konusu
imar
plan
teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.
.
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-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 148 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Merkez İlçe (Seydim), Sungurlu İlçesi
(Demirşeyh), Ortaköy İlçesi (Karahacip) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar
Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon İmar Planı yapılması işinde yer alan
Ortaköy ilçesi Karahacip Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve
eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve
Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller
Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Merkez (Seydim), Sungurlu
(Demirşeyh), Ortaköy(Karahacip) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar
Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave - Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer
alan Ortaköy ilçesi Karahacip Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar
Planı ve ekleri incelenmiştir.
Karahacip; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken,
12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Karahacip köy statüsü
kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına,
Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Milli Savunma Bakanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne,
Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel
Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, TEİAŞ
10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum İl Koordinatörlüğüne Karayolları Genel Müdürlüğü
7. Bölge Müdürlüğüne, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Çarşamba Şube
Müdürlüğüne ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları yazılmış ve uygun
görüşler alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nce 04.11.2019 tarihinde Karahacip (Ortaköy) İmar planına esas JeolojikJeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür.
Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan
değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı,
Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün
olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (2-3kat) ve emsallerin
(Taks:0.40 Kaks:0,80-0,90) belirlendiği, Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı, gerekli sosyal
donatı ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu, hazırlanan planların kentsel
altyapı yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki mülkiyet

dokusuna planda azami ölçüde uyulduğu, Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının
oluşturulduğu, Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut
alanı önerildiği tespit edilmiştir.
Planlama çalışmasının yapıldığı Karahacip köyü için 2040 yılı projeksiyon nüfus
2.250 kişi olarak belirlenmiş olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul,
sağlık ocağı, soyal ve kültürel tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı
alanları) için belirlenen projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki
standartları sağladığı görülmüştür.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz
konusu
imar
plan
teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.
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-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 149 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü İlçesi (Elvançelebi), Laçin İlçesi
(Çamlıca-Mescitli), Sungurlu İlçesi (Arifegazili), Boğazkale İlçesi (Yekbas), Kargı İlçesi
(Hacıhamza) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik
Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon İmar Planı yapılması işinde yer alan Boğazkale ilçesi Yekbas
Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller
Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü (Elvançelebi), Laçin
(Çamlıca-Mescitli), Sungurlu(Arifegazili), Boğazkale (Yekbas), Kargı( Hacıhamza) Köyleri
Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer alan Boğazkale ilçesi Yekbas Köyünde plan
müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve ekleri incelenmiştir.
Yekbas; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken, 12.11.2012
tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Yekbas köy statüsü
kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Amasya Orman Bölge
Müdürlüğüne, Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, İl
Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğüne, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum İl Koordinatörlüğüne BOTAŞ
Çarşamba Şube Müdürlüğüne, 7. Bölge Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Defterdarlık Milli
Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları yazılmış ve uygun görüşler alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nce 05.11.2019 tarihinde Yekbas (Boğazkale) İmar planına esas JeolojikJeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür.
Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan
değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı,
Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün
olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (3kat) ve emsallerin
(Taks:0.40 Kaks:0,90) belirlendiği, Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı, gerekli sosyal donatı
ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu, hazırlanan planların kentsel altyapı
yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki mülkiyet dokusuna planda
azami ölçüde uyulduğu ,Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının oluşturulduğu,

Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut alanı önerildiği
tespit edilmiştir.
Planlama çalışmasının yapıldığı Yekbas köyünde 2040 yılı için projeksiyon nüfus
2900 kişi olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul, sağlık ocağı, sosyal ve
kültürel tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları) için
belirlenen projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki standartları
sağladığı görülmüştür.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz
konusu
imar
plan
teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı

Hacı BOLAT
Üye

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Ünal NALÇACI
Üye

Engin DEMİR
Üye

Osman GÜNAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 171 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü İlçesi (Elvançelebi), Laçin İlçesi (ÇamlıcaMescitli), Sungurlu İlçesi (Arifegazili), Boğazkale İlçesi (Yekbas), Kargı İlçesi (Hacıhamza) Köyleri
Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon
İmar Planı yapılması işinde yer alan Mecitözü ilçesi Elvançelebi Köyünde plan müellifince hazırlanan
İlave-Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin

katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller
Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Mecitözü (Elvançelebi), Laçin
(Çamlıca-Mescitli), Sungurlu(Arifegazili), Boğazkale (Yekbas), Kargı( Hacıhamza) Köyleri
Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer alan Mecitözü ilçesi Elvançelebi Köyünde plan
müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve ekleri incelenmiştir.
Elvançelebi; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken,
12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Arifegazili köy statüsü
kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğüne, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne, Çorum
Orman İşletme Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum
İl Koordinatörlüğüne BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürlüğüne, 7. Bölge Karayolları Genel
Müdürlüğüne, ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları yazılmış ve uygun
görüşler alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nce 04.11.2019 tarihinde Elvançelebi (Mecitözü) İmar planına esas
Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür.
Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan
değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı,
Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün
olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (2 - 3 kat) ve
emsallerin (Task: 0,40 Kaks: 0,80 – 0,90 ) belirlendiği, Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı,
gerekli sosyal donatı ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu, hazırlanan

planların kentsel altyapı yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki
mülkiyet dokusuna planda azami ölçüde uyulduğu ,Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının
oluşturulduğu ,Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut
alanı önerildiği tespit edilmiştir.
Planlama çalışması yapılan Elvançelebi köyü için 2040 yılı için projeksiyon nüfus
2100 kişi olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul, sağlık ocağı, sosyal ve
kültürel tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları) için
belirlenen projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki standartları
sağladığı görülmüştür.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz
konusu
imar
plan
teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı

Hacı BOLAT
Üye

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Ünal NALÇACI
Üye

Engin DEMİR
Üye

Osman GÜNAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

-RAPOR(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 172 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller bankası tarafından
müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Merkez İlçe (Seydim), Sungurlu İlçesi (Demirşeyh),
Ortaköy İlçesi (Karahacip), Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar Planına Esas
Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave-Revizyon İmar Planı yapılması işinde yer alan Merkez ilçe Seydim
Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzca yapılan çalışmada, İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve İller
Bankası tarafından müşterek denetim hizmeti verilen Çorum İli Merkez (Seydim), Sungurlu
(Demirşeyh), Ortaköy(Karahacip) Köyleri Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita, İmar
Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, İlave - Revizyon İmar Planı Yapılması İşinde yer
alan Merkez ilçe Seydim Köyünde plan müellifince hazırlanan İlave-Revizyon İmar Planı ve
ekleri incelenmiştir.
Seydim; 2012 yılına kadar belediyesi olan ve belde statüsünde bulunurken, 12.11.2012
tarihinde çıkarılan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile belde statüsünü kaybetmiş, köy statüsü kazanmıştır. Seydim köy statüsü
kazandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi’ne bağlanmıştır.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan plan çalışması ile ilgili İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına,
Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Milli Savunma Bakanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne,
Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel
Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, TEİAŞ
10. Bölge Müdürlüğüne, YEDAŞ Çorum İl Koordinatörlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğü
7. Bölge Müdürlüğüne, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Çarşamba Şube
Müdürlüğüne ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne görüş yazıları yazılmış ve uygun
görüşler alındığı tespit edilmiştir.
Söz konusu planlama alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nce 04.11.2019 tarihinde Seydim (Merkez) İmar planına esas JeolojikJeoteknik etüt raporlarının onaylandığı görülmüştür.
Yerinde yapılan araştırmalar sonrası ve İl Özel İdaresinde ilgili birimlerle yapılan
değerlendirmeler neticesinde yerleşimin imar planında yaşanan sorunlar ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla yerel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulanabilir bir planın hazırlandığı,
Yeni önerilen imar planı yollarının geniş bırakılması ve mevcut yapılaşmanın mümkün
olduğunca korunması, mevcut konut tipolojisine göre kat yükseklikleri (2-3kat) ve emsallerin
(Taks:0.40 Kaks:0,80-0,90) belirlendiği, Sosyal tesis ihtiyacının karşılandığı, gerekli sosyal
donatı ve yeşil alanların (park-çocuk bahçesi) oluşturulduğu, hazırlanan planların kentsel

altyapı yatırımları için bir altlık oluşturduğu, halihazır harita sınırı içindeki mülkiyet
dokusuna planda azami ölçüde uyulduğu, Yerleşme içerisinde sistemli bir yol ağının
oluşturulduğu, Yerleşmenin 2040 yılı döneminde nüfus artışını karşılayacak şekilde konut
alanı önerildiği tespit edilmiştir.
Planlama çalışmasının yapıldığı Seydim köyü için 2040 yılı projeksiyon nüfus 3000
kişi olarak belirlenmiş olup, Plan bütününde sosyal ve teknik altyapı alanları (okul, sağlık
ocağı, soyal ve kültürel tesis alanları, ibadet alanı, açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı
alanları) için belirlenen projeksiyon nüfusa göre Mekansal planlar Yapım yönetmeliğindeki
standartları sağladığı görülmüştür.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.) imar planlarını görüşülerek karara
bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verildiğinden, söz
konusu
imar
plan
teklifi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Süleyman ATEŞ
Komisyon Başkanı

Hacı BOLAT
Üye

Kemal ÖZÖNAL
Komisyon Başkan V.

Ünal NALÇACI
Üye

Engin DEMİR
Üye

Osman GÜNAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

-RAPOR(Plan ve Bütçe Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 151 nolu kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesi Bayındır Köyü’nde bulunan Bayındır
KÖS Gölet’inin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisinin görevlerini
düzenleyen 10. maddesinin ( f) bendi ve 64. maddesinin ( d) bendi gereği Bayındır KÖS
Göleti’nin DSİ’ne devrinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı
ile toplandı.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından yapılan ve köy muhtarlığı tarafından işletilmekte olan Mecitözü İlçesi Bayındır
Köyü KÖS göleti sulamasının D.S.İ.'nin Mecitözü Bayındır köyü göleti ve sulaması ile
çakışmasından dolayı ve köy halkının idaremize ait olan KÖS göletinin sulama kısmının
bakım, onarım ve işletmesini yapamadığından dolayı D.S.İ.' nin yapmış olduğu göletin
sulaması ile birlikte işletilmesi için idaremize ve D.S.İ.'ye yapılan müracatları ile idaremize
ait olan gölet ve sulamasının D.S.İ.'ye devrini talep etmektedirler. Söz konusu talebin
idaremiz açısından herhangi bir sakıncası olmadığı gibi söz konusu her iki göletin birlikte
işletilmesi daha doğru ve ekonomik olacağından D.S.İ'ye devrinde herhangi bir sakınca
yoktur. Mecitözü İlçesi Bayındır Köyü KÖS göletinin D.S.İ.’ye devrinin yapılması
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Fehmi YAĞLI
Komisyon Başkanı

Mehmet BEKTAŞ
Üye

Alaettin TOSUNDEREOĞLU
Komisyon Başkan V.

Abdurrahman KARAGÖZ
Üye

Mehmet YÜCEL
Üye

Suat ATALAY
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye

-RAPOR(Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 140 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme
Komisyonuna (AR-GE) havale edilen,
İlimizde İlçelerimizde ve köylerimizde Genç çiftçi
projesi kapsamında Tarım ve Orman bakanlığı tarafından üç yıl süreyle hibe verilmiştir.
İlimiz kapsamında üç yıl içerisinde toplam hibe verilen genç çiftçi sayısı ne kadar? Hibeler
hangi alanda ne kadar verilmiştir? Hibe alan çiftçilerin kurdukları işler nelerdir? Devlet
tarafından ödenen çiftçi tarafından alınan hibelerin işletmeleri ne durumlarıdır? Hibelerin
kontrolleri yapılıyor mu? Süreleri ne kadardır? Hibelerle ilgili kapsamlı olarak araştırma
yapılması için? Konu ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin
katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, Genç çiftçi
projesi 2016-2017-2018 yıllarında uygulanmış olup başvurusu onaylanan genç çiftçilerimize
30.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
Ekli tabloda, ilçe ve proje konusu bazlı bilgilendirme yapılmıştır.
İlgili Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında projelerin başladığı yıldan itibaren 3
yıl süre ile takibi yapılmıştır.
Son uygulama yılı olan 2018 yılındaki projeler 31/12/2020 tarihine kadar takip
edilmiştir.
31/12/2020 tarihine kadar sürdürülen son etap (2018 ) projelerin bu tarih itibari ile
genç çiftçilerimizin uhdesine geçen projelerin devam edip etmediği hakkında bir
sorumluluğumuz ve bilgimiz mevcut değildir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU

Arif ÇAMİÇİ
Komisyon Başkanı

Özcan ÇETİN
Üye

Vahit KABAKCI
Komisyon Başkan V.

Ekrem YILDIRIM
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

-RAPOR(Gençlik ve Spor Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 144 nolu kararı ile Gençlik ve Spor
Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde ve köylerimizde birçoğumuz için spor
sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. İlimiz genelinde yaşayan orta yaş ve üzeri
vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam amacı ile günlük spor yapabilecekleri alanlarımız var mıdır?
Varsa bu alanların fiziki durumları nasıldır? İhtiyaç olan park, yürüyüş yolu, kültürfizik
hareketlerinin yapılabileceği, spor aletlerinin kazandırılabileceği başka alanlar var mıdır? İl
özel idaremizin bu alanda ortaklaşa ve proje kapsamında çalışması var mıdır? Konu ile ilgili
Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;
İlimiz Merkezde 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet doğal çim yüzeyli
futbol sahası, stadyum, atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu, 3 adet spor salonu, 4 adet açık
hava tenis kortları, 2 adet açık hava basketbol sahası; İlçelerimizde futbol sahaları ve spor
salonları bulunmakta olup beldelerimizin genelinde mini futbol sahası bulunmaktadır. Spor
tesisi talep edilen köylerimiz için Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızdan ödenek talep edilerek
ihtiyaç olan köylere de spor tesisi yapılmaya çalışılmaktadır. Tesislerimizin bulunduğu il,ilçe
ve beldelerde halkımızın tesislerimizden en üst seviyede yararlanabilmeleri ve spor
yapabilmeleri için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüp ve tesislerimizi sürekli açık
tutularak halkımızın hizmetine sunmaktayız.
İl genel meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Ahmet TUNA
Komisyon Başkanı

İbrahim ÇİFTÇİ
Komisyon Başkan V.

Suat ATALAY
Üye

Yavuz AYKAÇ
Üye

Duran BIYIK
Üye

-RAPOR(Turizm Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 141 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna
havale edilen, İlimizde, İlçelerimizde ve köylerimizde Turizm mutfağının geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması tanıtımı yapılması açısından nasıl çalışmalar yapılmaktadır? İlimizde ve
ilçelerimizde Zengin Mutfak Türleri nelerdir? İlçeye veya köye ait coğrafi işareti olan yemek
türümüz var mı? Yemeklerimizin tanıtımında yurt içi ve yurt dışında her hangi bir çalışma
yapıldı mı? Turizme mutfağımızın katlıları var mı? Yöresel mutfağımızın zenginleşmesi için
nelere ihtiyaç vardır? Bu güne kadar talepler karşılandı mı? Yemek mutfağımızın tanıtımı ve
geliştirilmesi için İl özel idare ve turizm müdürlüğünün ortak çalışmaları Var mı? Konu ile
ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;
Yeme-içme bilimi anlamına gelen 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 kurum ve sivil
toplum kuruluşları ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 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 jip
safari rotalarıyla alternatif programların uygulanmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır.
“Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu” çalışmalarına ilişkin rehber kitap
yayınlanmış olup, rotalarla ilgili bilgilere ve parkurların GPS koordinatlarına
http://www.gastronomiyolu.com/ adresinden ulaşılmaktadır.
Çorum Mutfağına Güzelleme: Söz konusu kitap hazırlanırken ilçelere ve köylere
özgü mutfağa giren ürünler envanter altına alınmış, öne çıkan yemekler geleneksel pişirme
yöntemleri anlatılarak gelecek nesillere aktarılmıştır.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması: Anılan yarışma için yapılan çalışmalarla
yöresel yemekler kaynağından araştırılarak kayıt altına alınırken, ülkemizin ileri gelen gurme
ve yemek ustaları Çorum’a davet edilerek projeye katkıları sağlanmıştır. Proje

Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı: Türkiye’deki ilk mutfak
kültürü dergisi olan Metro Gastro’nun yanı sıra Türk ve dünya mutfak kültürü üzerine özel
olarak hazırlanmış çalışmalarını kitap haline getirip yayınlama hedefiyle yola çıkan Metro
Kültür Yayınları’nın ikinci kitabı Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı
kitabını hazırlayan gıda mühendisi ve arkeolog olan Dr. Ahmet Uhri, Hitit tabletlerinde
bugünkü anlamda bir reçete bulmak olası olmadığından, bir yemek tarifini anımsatan ya da
içinde bir tarif üretebilmek için kullanılabilecek malzeme adı ve benzeri bilgilerin yer aldığı
tabletlerin çözümlemelerini temel almış, bir etnoarkeoloji 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.
TAŞPAKON, KARAPAFED VE ÇAPDER işbirliğiyle İskilip "2. Dolma Turşu ve
Çilek Festivali"nde yöresel yemek yarışması yapıldı. Yarışmada İskilip dolması, yırtma aşı, su
kabağı, gül baklavası ve turşu gibi yöresel yemekler Ünlü Şef Eyüp Kemal SEVİNÇ'in
bulunduğu jürinin beğenisine sunuldu.
Gastronomi Tanıtım Materyalleri: İl Özel İdaremizin desteğiyle, geçmişten
günümüze Hitit ve Çorum Mutfak Kültürlerinin tanıtılması için kitapçık çalışması yapılmış
olup basım aşamasındadır.
Çorum’un etnik ve yöresel yemeklerinin tarifleriyle birlikte sunulacağı prestij bir kitap
çalışması yapılması için ilgili kişi ve kurumlarla proje yazım çalışmalarına başlanmış,
OKA’ya teknik destek başvurusunda bulunularak elde edilen veriler doğrultusunda yayım
çalışması yapılması planlanmıştır.
UNESCO Yaşayan Şehirler Ağı’na Gastronomi dalında adaylık süreci için
Bakanlığımız ve ilimizdeki paydaşlarımızla görüşülerek çalışmalar yürütülmekte olup 2023
yılında Çorum adına başvuru yapılması planlanmaktadır.
Türkiye’nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan “Go Turkey” internet
sitesinde de Çorum mutfağının tanıtımı yapılmaktadır.

Gastronomi Danışmanı, Yazarı, Gurme ve Şeflerin İl Özel İdaremiz desteğiyle
İlimize davet edilerek workshop, atölye, TV ve sosyal medya yayını, yarışma vb.
etkinliklerden oluşan bir program düzenlenmesi planlanmaktadır.
Coğrafi İşaret ve Tescil Çalışmaları: Çorum Leblebisi, İskilip Dolması, İskilip
Turşusu ve Oğuzlar Cevizi Müdürlüğümüzün de girişimleri ile coğrafi işaret almıştır. Kargı
Tulum Peyniri, Çorum Simidi, Çorum Şekerlemesi, Çorum Unu, Çorum Soğanı, Çorum
Mantısı, Çorum Tandır Kebabı, Kuru Mantı, Toyga Aşı, Madımak, Kıtırlı Düğün Çorbası,
Çatal Aşı Çorbası, Has Baklava, Kargı ve Osmancık Pirinci, Kargı ve Osmancık Sırık Kebabı,
İskilip Çileği, İskilip Elması, Kebere (Kapari), Söbelek Dolması gibi yöremize özgü bir çok
ürünün tescil edilme çalışmaları devam etmektedir. İlimizde Sungurlu, Mecitözü, Alaca,
Kargı, İskilip, Boğazkale ve Merkez olmak üzere olan 7 kadın kooperatifi, HEM’ler ve Kadın
Kültür ve Sanat Merkezleriyle ortak çalışmalar yürütülmekte, ilimiz ve ilçelerimizin kendine
özgü yöresel ürünlerinden öne çıkan en az 1 ürünün ön plana çıkarılarak, coğrafi işaret ve
tescilin öneminin anlatılması çalışmalarının yapılmakta, yaptığımız bu çalışmalar neticesinde
Ortaköy ilçemizde yeniden pekmez yapımına başlanması fabrikada üretilen pekmezlerin
‘Şapinuva’ markasıyla tescillenmesi için çalışılmaktadır.
OKA Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde B2B toplantıları (ikili görüşmeler) ve eğitim
kamplarında yer alınmış, tescilli ürün ve tescil alma yolundaki yöresel ürünler dünyaya
tanıtılmıştır. Yine Müdürlüğümüz ve OKA işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında,
Coğrafi işaret tescil süreçlerinin öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili paydaşlar ile arama
çalıştayları, Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yaygınlaştırılması ve Pazarlanması il çalıştayları, Orta
Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması adı altında eğitim çalışmaları
düzenlenmektedir.
Müdürlüğümüz, Valiliğimiz AB ve Dış İlişkiler Bürosu ve YHKB ile birlikte Çorum
coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması yönünde yeni çalışmalara başlanmıştır.
Coğrafi işaretli ürünlerin alıcıyla buluşabilmesi için çeşitli yerlerde satış noktaları
oluşturulması için yerel yönetimlerle görüşmelerimiz devam etmektedir.
Müdürlüğümüz koordinasyonunda yerel paydaşlarımızla toplantılar düzenlenerek
geçmişten günümüze var olan tatların mutfağımıza yansıtılabilmesi için yöresel mutfakların
kurulması planlanmaktadır.
Ünlü gurme, yazar, danışman ve mutfak şefleri aracılığıyla yazınsal, görsel ve
işitsel anlamda Hitit ve Çorum mutfaklarının tanıtılması için Müdürlüğümüzce gerekli
koordinasyon, organizasyon ve destekler verilmektedir. Bu çerçevede, TRT2 ekranlarında
yayınlanan, Anadolu'dan Saraya Mutfak Kültürünün ele alındığı "Sarayın Lezzetleri"
programının Hattuşa Örenyeri’nde çekilen bölümünde İlimizin iki güzel yemeği; İskilip
Dolması ve Tandır Çorbasının yapılışı, tarihi ve doğal güzelliklerimizin görüntüleri eşliğinde
Şef Yunus Emre Akkor tarafından izleyicilere anlatılmış programın devamında ‘’Hitit
Ekmeği” 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 hikâyesi ve geleneği olan yöresel
lezzetlere ilgi gösterdiği tespit edilmiştir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

TURİZM KOMİSYONU

Gürbüz ÖZEL
Komisyon Başkanı

Yıldız BEK
Üye

Abdullah UYSAL
Komisyon Başkan V.

Sadık AŞIK
Üye

Dursun KAYA
Üye

-RAPOR(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 06/09/2021 tarih ve 153 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık
Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde Köylerimizde yaban hayatı koruma ve
yaşatma kapsam alanında ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Nesli tükenmeye yüz tutmuş
hayvan türleri veya ağaç türleri çoğaltılma adına nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu güne kadar
böyle bir çalışma var mı? Avlanmalarda sınırlamalar uygulanıyor mu? Avlanma konusunda
ne tür cezalar uygulanmakta mı? Cezai işlemlerde caydırıcı olumlu görülüyor mu? Cezai
işlemler kimler tarafından nasıl uygulanmaktadır? İl özel idaremizin bu konu ile ilgili
ortaklaşa çalışmış olduğu bir kurum var mı? İl özel idaremiz tarafından neler yapılabilir?
Konu ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce Çorum ilimiz sınırlarında
bulunan avlak sahalarında tüm yıl boyunca rutin av koruma arazi çalışmaları yürütülmektedir.
Bakanlığımızın ilgili birimlerince kızıl geyik, alageyik, ceylan, sülün, kınalı keklik gibi bazı
yaban hayvanlarının üretimi gerçekleştirilmektedir. Yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde
koruma altında olan ve olmayan tüm av yaban hayatının denetim ve gözlemleri
personelimizce gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimlerde, avcılar tarafından avlanan
hayvanlarının avlanma usul ve esasları ile avlanma limit ve sürelerine uygun şekilde vurulup
vurulmadığı denetlenmektedir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden şahıslara,
idari yaptırım kararı ve tazminat cezaları uygulanmaktadır. 2021 yılında 93 avcıya idari para
cezası uygulanmıştır. Av denetim çalışmalarında Şube Müdürlüğümüz personeli yanı sıra,
kolluk kuvvetleri, fahri av müfettişleri ve muhtarlarda yetkili kılınmıştır. İl Özel İdareleri ile
av koruma ve kontrol çalışmalarında koordineli yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

Mehmet TURHAN
Komisyon Başkanı

İsmail KEŞLİKTEPE
Komisyon Başkan V.

Sadettin AKGÜL
Üye

Erdoğan KÖROĞLU
Üye

Selim DÖLCÜ
Üye

-RAPOR(Çevre ve Sağlık Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 138 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık
Komisyonuna havale edilen,
Köylerde kanalizasyon ve fosseptik atıklarının meralara,
çaylara ve Şahıs arazilerine sızması ya da atılmasının meralara, bu meralarda otlanan
hayvanlara ve köylünün ürününün yetiştiği tarlalara nihayetinde çevreye ve sağlığa son derece
zararlı olduğu açıktır. Bu kapsamda; köylerde kanalizasyon ve fosseptik atıkları nereye
dökülmektedir? Bu katı atıkların arıtımı için kurulmuş herhangi bir tesis var mıdır? Yok ise;
arıtım nasıl sağlanmaktadır? Yapılması planlanmakta mıdır? Var ise köylere hizmet vermekte
midir? Bu atıkların çevreye ve sağlığa zararının önlenmesi bakımından başka ne gibi projeler
yapılmakta ve somut önlemler alınmaktadır? Konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu
üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre;
5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kuruluş Kanunun İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve
Sorumluluklarını düzenleyen 3. Bölüm 6/b maddesinde belediye sınırları dışındaki yerleşim
birimlerinde kanalizasyon işlerini yapma yetkisi İl Özel İdarelerine verilmiştir.
İl Özel İdaresi tarafından yapılan kanalizasyon tesisleri; 26.02.2016 tarihli Çorum İl
Özel İdaresi, İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme–Bakım ve Onarım Yönergesi’nin
2. Bölüm, 5.Maddesi gereğince işletilmesi, bakım onarımlarının zamanında yapılması ve
korunmasının sağlanması için köy tüzel kişilikleri adına köy muhtarlıklarına devir ve teslim
edilmektedir.
Çorum İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerleşim
birimlerinde kanalizasyon şebekesi ve şebekenin nihayet bulduğu yerde sızdırmasız
betonarme tip fosseptik yapılarak, atık suların içinde bulunan iri partüküller fosseptikte
parçalanarak bertaraf olmakta, atık sular duru vaziyette ikinci bir arıtma tesisi olmadan uygun
görülen kuru veya sulu derelere verilmektedir.
Yerleşim yerlerinin zemininden veya atık suların verilebileceği uygun ortamların
bulunmadığı durumlarda kanalizasyon şebekesi yapılmamakta, yerine sızdırmalı tip bireysel
fosseptik yapılmaktadır. Sızdırmalı tip bireysel fosseptikler her hane için yapılmakta olup,
atık sular yerinde bertaraf edilmektedir.
Kanalizasyon şebekesi yapılan yerleşim birimlerinde şebeke sızdırmasız tip
fosseptiklerde son bulmakta, atık sular içersindeki iri partikülleri fosseptikte parçalanarak
bertaraf olmakta, fosseptikten duru su çıkmaktadır. Fosseptikten çıkan atık sular duru
vaziyette ikinci bir arıtma tesisi olmadan uygun görülen kuru veya sulu derelere
verilmektedir.

Kanalizasyon şebekesi yapılan yerleşim birimlerinde yerleşim birimi sonrasında
şebekenin nihayet bulduğu sızdırmasız tip fosseptiklerin bulunduğu yere giden hat
güzergahında bulunan tarla ve arsaların özel mülkiyet olması, yine fosseptik yapılacak
alanların da özel mülkiyet olması nedeniyle işlerin yapımında uygun alanların bulunması
zorluğu çekilmektedir.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Abdullah UYSAL

Dursun KAYA

Gürbüz ÖZEL

Başkan

Başkan V.

Üye

Yıldız BEK
Üye

Sadık AŞIK
Üye

-RAPOR(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 139 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonuna havale edilen,
İlimiz ve ilçelerimizi kapsayan son beş yılda
İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okullar arası hangi yarışmalar yapılmıştır? İlimiz ve
ilçelerimize bağlı köylerimizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz yarışmalara katılıyor mu?
Bu yarışmaları hangi kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenerek yarışma şartları neye
göre belirleniyor? Bu yarışmalar bilgi beceri ve teknolojik olarak ayrı ayrı yapılıyor mu?
Yarışmalarda öğrencilerimiz ödüllendiriliyor mu? Ödüller nasıl ve kimler tarafından
karşılanıyor? Dereceye giren öğrencilerimiz daha sonraki yarışmalara katılıyor mu? İlimizde
derece alan öğrencilerimizin sayısı kaçtır? Öğrencilerimiz hangi alanda daha çok başarı
göstermiştirler? İlimizde derece yapan öğrencilerimiz iller arası yarışmalara katılıyor mu?
İller arası yarışmaya katılan öğrencilerimiz hangi alanda başarılı ve kaçıncı olmuştur? Konu
ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;
1-İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okullar arası hangi yarışmalar yapılmıştır ?
Resim, şiir, öykü, kompozisyon, hikaye, karikatür, şarkı, kısafilm, spor, geleneksel
çocuk oyunları, satranç, jimlastik, fotoğrafcılık, Cumhuriyet koşusu, İstiklal Marşı güzel
okuma yarışması.
2-İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz
yarışmalara katılıyor mu?
İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz
yarışmalara katılıyor.
3- Bu yarışmaları hangi kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenerek yarışma
şartları neye göre belirleniyor?
Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından düzenlenmiştir.
Yarışma şartnamesi ilgili mevzuata göre yarışmayı yapan kurum tarafından
hazırlanmaktadır.
4- Bu yarışmalar bilgi beceri ve teknolojik olarak ayrı ayrı yapılıyor mu?
Yarışmalar bilgi, beceri ve teknolojik olarak ayrı ayrı yapılmaktadır.
5- Yarışmalarda öğrencilerimiz ödüllendiriliyor mu? Ödüller nasıl ve kimler
tarafından karşılanıyor?
Yarışmada dereceye giren öğrenciler daha önce şartnamede duyurulduğu şekilde
ödüllendirilir ve ödüller yarışmayı düzenleyen kurum tarafından ve okullarda okul aile
tarafından karşılanır.
6- Dereceye giren öğrencilerimiz daha sonraki yarışmalara katılıyor mu?
Dereceye giren öğrencilerimiz daha sonraki yarışmalara katılıyor.
7-İlimizde derece alan öğrencilerimizin sayısı kaçtır?
Satranç 26, resim 12, şiir kompozisyon 240, spor 1053
8-Öğrencilerimiz hangi alanda daha çok başarı göstermiştirler?
Zeka oyunlar, sportif faaliyetler, sanat ve edebiyat alanlarında, resim.

9-İlimizde derece yapan öğrencilerimiz iller arası yarışmalara katılıyor mu?
İlimizde derece yapan öğrencilerimiz iller arası yarışmalara katılıyor.
10- İller arası yarışmaya katılan öğrencilerimiz hangi alanda başarılı ve kaçıncı
olmuştur?
Satranç Türkiye 4., Mangala Türkiye 1., Tübitak Türkiye 2., Tekvando Türkiye 3.,
Kiksboks Türkiye 3., Resim Türkiye 1., Şiir Karadeniz Bölge 1., Wuşu Türkiye 3., Balkan 2.
Taolu Türkiye 1., Güreş Bölge 3. , İller arası yemek yarışması 1. Olmuştur.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Ahmet DEVREZ
Komisyon Başkanı

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Abdullah TİRYAKİ
Üye

Doğan UÇAR
Üye

-RAPOR(Aile ve Engelliler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 142 nolu kararı ile Aile ve Engelliler
Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelerimizde ve köylerimizde Engelli sayısı, Engelli
oranı, Engelli türüne göre sayısı kaçtır? Bu engelli vatandaşlarımıza son beş yıl içerisinde ne
kadar elektrikli bisiklet, sandalye dağıtımı yapılmıştır? Araç ve gereç olarak engelli
vatandaşlarımızın bunların dışında talepleri var mı? Talep de bulunup karşılanamayan
ihtiyaçlar nelerdir? Bu tür yardımlar nereden ve nasıl karşılanmaktadır? İl özel idaremizin
engelli vatandaşlarımıza yapmış oldukları yardım ve destekler nelerdir? Konu ile ilgili Aile
ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN SON BEŞ YIL İÇİNDE ENGELLİ
VATANDAŞLARIMIZA YAPILAN YARDIM VE DESTEK
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun görev ve sorumlulukları başlıklı 6.maddesi
gereği sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında:
İlimiz, İlçelerimiz ve köylerimizde bulunan engelli vatandaşlarımıza talepleri
doğrultusunda tam teşekküllü hastaneden alınmış “Akülü tekerlekli ve/veya manuel tekerlekli
sandalye kullanması uygundur.” Şeklinde sağlık raporuna istinaden akülü veya manuel
sandalye yardımı yapılmaktadır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından son beş yıl içerisinde verilen akülü ve
manuel tekerlekli sandalyeler:

Yılı

Verilen Akülü

Verilen Manuel

Sandalye

Sandalye
-

Akülü Ve Manuel
Sandalyeler İçin
Yapılan Ödeme

2017

44 adet

154.330,00 TL

2018

47 adet

22 adet

209.920,00 TL

2019

29 adet

35 adet

188.525,00 TL

2020

21 adet

30 adet

163.620,00 TL

2021

21 adet

51 adet

210.000,00 TL

TOPLAM:

162 adet

138 adet

926.395,00 TL

İl Özel İdaresi Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
Müdürlüğümüz görev alanı itibariyle yapımını üstlendiğimiz yeni bina yapımları ve
bakım onarımı yapılan bina işlerinde (okul, hizmet binası, yurt vb.) Resmi Gazetenin 20

Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ne
uygun olarak yapılmaktadır.
Yönetmelik gereği 2015 yılında Çorum İl Özel İdaresi Hizmet binalarında engelli
vatandaşlarımızın bina girişlerinde engelli rampa, engelli asansörü, engelli tuvalet, engelli
otopark yeri, koridorlarda hissedilebilir yürüme yüzeyleri, yönlendirme ve uyarı levhaları
yapılmıştır. 2015 yılı itibariyle 146.792,00 TL ödenek kullanılmıştır.
İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiler
doğrultusunda,
Çevre Koruma Müdürlüğü iş ve işlemleri kapsamında 11/07/2019 tarihinde ilimiz
merkez ilçesi Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu Anadolu İş Özel Eğitim Okuluna engelli
öğrencilere uygun Çocuk Oyun grubu yapılmıştır.
Ayrıca İlimiz merkez ve ilçe köylerde yaşayan engelli vatandaşlarımızın çöp
konteyner taleplerine öncelik tanınarak ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda;
Bilindiği üzere Müdürlüğümüz tarafından Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve
Bakım Hizmetleri Esaslarının Belirlenmesi Yönetmeliği kapsamında Engelli Evde Bakım
Yardımı ödemesi yapılmaktadır. Ağustos/2021 tarihi itibariyle Müdürlüğümüz tarafından
verilen Engelli Evde Bakım Yardımı alan vatandaşlarımızın istatistik verileri(ilçe-cinsiyetengel grubu) aşağıda sunulmuştur. Müdürlüğümüz tarafından Tekerlekli Sandalye, Akülü
araç verme hizmeti olmadığından engellilerimizin bu talepleri Belediye Başkanlığına ve il
Özel İdaresine yönlendirilmektedir.
Merkez:1751, Laçin:27, Mecitözü:142, Oğuzlar:39, Uğurludağ:56, Ortaköy:48,
Kargı:97, Dodurga:36, Osmancık:332, Alaca:253, İskilip:339, Bayat:170, Boğazkale:30,
Sungurlu:389, Toplam:3709
Engel
Grubu

Dil ve
Konuşm
a

CİNSİYET Kız

SAYI

Görme

Erkek Kız
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77

184
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16
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Erkek
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470

96
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Erkek Kız
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Diğer
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328
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Erkek
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İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.
AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU
Ekrem YILDIRIM
Arif ÇAMİÇİ
Vahit KABAKCI
Komisyon Başkanı
Komisyon Başkan V.
Üye

Özcan ÇETİN
Üye

Nazım ÇETİN
Üye

-RAPOR(Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu)
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM
İl Genel Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 143 nolu kararı ile Şehit yakınları ve Gaziler
Komisyonuna havale edilen, İlimizde İlçelerimizde ve köylerimizde Kamu kurum ve
kuruluşlarında Şehit ve gazi yakınları istihdam sayısı ne kadardır? İstihdam edilirken şartlar
nelerdir? Şehit ve gazi yakını olup şartları sağladığı takdirde yerleşemeyen şehit yakını var
mı? Şehit ve gazi yakınlarında işe yerleştirilmelerindeki kriterler nelerdir? Şehit ve gazi
yakını olarak kaç kişi işten yararlanmaktadır? İşe giren Şehit ve gazi yakınlarının yakınlık
dereceleri neye bağlıdır? İl özel idaremizde Şehit ve gazi yakını olarak işe giren var mı? Şehit
ve gazi yakınlarının işe yerleştirilen yakınlarının statüsü nedir? 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,
1-İlimizde İlçelerimizde Kamu Kurum ve kuruluşlarında şehit ve gazi yakınları
istihdam sayısı 15 Temmuz süreci sonrası bu konu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
devredildiği için net bir rakam çıkarılamamakla birlikte Bakanlık Çorum İl Müdürlüğü
kayıtlarına göre 219 kişidir.Ancak en gerçekci rakamlar kurumlara resmi yazılar yazılarak
öğrenebilinecektir.çünkü mevcut durumda istihdam hakkını kulanmayan ailelerimiz de
bulunmaktadır.
2-İstihdam edilirken normal Devlet Memurları Kanunun’da geçerli olan şartları
taşıması öngörülmektedir. Bu şartları taşıması şartıyla müracaatları kabul edilip istihdam
hakkı verilmektedir.
3-Şehit ve Gazi yakınlarından şuana kadar gerekli şartlara haiz olamayan güvenlik
soruşturmaları olumsuz çıkanlar dışında istihdam hakkıyla yerleşemeyen Şehit ve Gazi yakını
yoktur. Şehit ve Gazi yakınlarımızla Devlet Memuru olma şartlarına haiz olmak kaydıyla
ilgili Kurum ve Kuruluşlara yerleştirilmeleri yapılmaktadır. Ancak istisna olarak istihdam
hakkını Çeşitli sebeplerle kullanmayan ailelerimizde mevcuttur.
4-Şehit ve Gazi yakınlarında işe yerleştirilmelerinde kıriter diğer Devlet
Memurlarındaki işe giriş şartlarıyla aynıdır. Bu şartları taşıyan ve 18 yaşını dolduran bütün
Şehit ve Gazi yakınlarımız bu haktan faydalanmaktadır.
5-Şehit ve Gazi yakını olarak 15 Temmuz öncesi 1’ er kişi istihdam hakkından
faydalanırken 15 temmuzdan sonra çıkan kanunla sayı Şehit yakınlarında 2 Gazilerde ise 1
olarak düzenlenmiştir. Hali hazırda istihdam hakkı Şehit ailelerinde 2 Gazi ve yakınlarında 1
kişi olarak devam etmektedir.
6- İşe giren Şehit ve Gazi yakınlarının yakınlık dereceleri öncelikle birinci derece
olması ve Anne Baba ve Çocuklar olarak belirlenmiştir. Ancak Anne Babanın feragat etmesi
durumunda kardeşler istihdam hakkından yararlanmaktadır. Şehit’in evli olması durumunda 1
hak Anne ve Babaya, 1 Hak, eş ve çocuklara verilmektedir. Aynı durum gaziler içinde
geçerlidir. Mevcut uygulamada genellikle Şehit kardeşleri ve eşleri ağırlıklı olarak istihdam

hakkından yararlanmaktadır. Gazilerimizde ise durumuna göre gazimiz ya kendisi ya da eş ve
çocukları istihdam hakkından yaralanmaktadır.
7-İl Özel İdaremizde Gazi ve Şehit yakını olarak çalışan arkadaşlarımız
bulunmaktadır.
8-İşe yerleştirilen Şehit ve Gazi yakınlarında herhangi bir Statü şartı aranmamaktadır.
İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite mezunlarının tamamı farklı kurumlara
yerleştirilmektedir. Sadece Üniversite mezunları Mezun oldukları bölümle ilgili Kurum ve
Branşlara yerleştirilmektedir. Diğerleri ise mezuniyet durumuna göre hizmetli yada memur
statüsünde işe başlamaktadır.
İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KOMİSYONU

Mehmet KAPLAN
Komisyon Başkanı

Abdullah TİRYAKİ
Komisyon Başkan V.

İlhami TÜRKSAL
Üye

Ahmet DEVREZ
Üye

Doğan UÇAR
Üye

