
 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Osmancık İlçesine bağlı Aşağızeytin köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Osmancık İlçesine bağlı 

Aşağızeytin köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Aşağızeytin köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Osmancık İlçesine bağlı Baldıran köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Osmancık İlçesine bağlı 

Baldıran köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 

3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. 

bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Baldıran köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Osmancık İlçesine bağlı Deller köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Osmancık İlçesine bağlı Deller 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Deller köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz İskilip İlçesine bağlı Suhilan köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz İskilip İlçesine bağlı Suhilan 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Suhilan köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Ortaköy İlçesine bağlı Fındıklı köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Ortaköy İlçesine bağlı Fındıklı 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Fındıklı köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Akseki köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Akseki 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Akseki köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Barak köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Barak 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Barak köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Cevizli köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Cevizli 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Cevizli köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Emirhalil köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Emirhalil 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Emirhalil köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı İshaklı köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı İshaklı 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İshaklı köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Köpüklü köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Köpüklü 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Köpüklü köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Kunduzlu köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Kunduzlu 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Kunduzlu köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Pancarlık köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Pancarlık 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Pancarlık köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Saray köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Bayat İlçesine bağlı Saray 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Saray köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Çarşıcuma köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı 

Çarşıcuma köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Çarşıcuma köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Gölpınar köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı 

Gölpınar köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 

3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. 

bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Gölpınar köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Karakeçili köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı 

Karakeçili köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Karakeçili köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Örenkaya köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı 

Örenkaya köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Örenkaya köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Sarıçiçek köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı 

Sarıçiçek köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Sarıçiçek köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Yukarıfındıklı köyüne ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı 

Yukarıfındıklı köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Yukarıfındıklı köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Güllük köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Güllük 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Güllük köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı İsmailli köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı İsmailli 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İsmailli köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Karaçal köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Karaçal 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Karaçal köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Kılavuz köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Kılavuz 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Kılavuz köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Killik köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Killik 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Killik köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Koçhisar köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Koçhisar 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Koçhisar köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Küçükdona köyüne ait köy yerleşik 

alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Küçükdona 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Küçükdona köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya 

ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve 

koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Sancı köyüne ait köy yerleşik alanı 

ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Alaca İlçesine bağlı Sancı 

köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 

sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. 

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Sancı  köyüne ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki 

krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat 

sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, 

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 04/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Elköy Köyü, 119 ada, 56-57 nolu parselin 

Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı 

Üretim Tesisi Alanı” olarak planlanmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5.000 

ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Elköy Köyü, 119 ada 56-57 nolu 

parselin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" olarak 

işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce BOTAŞ, TEİAŞ, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, YEDAŞ İl Koordinatörlüğü, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü, İl Emniyet 

Müdürlüğünden plana ilişkin uygun kurum görüşleri aldığı, taşınmaz üzerinde GES 

faaliyetinde bulunacak firmalara ait bağlantı anlaşmalarının 21/12/2016 tarih ve 139-140-137-

138-136 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile bağlantı anlaşmalarının İmar Planına Esas 

Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 14.11.2016 tarihinde onaylandığı, teklif imar planlarının 

15/12/2016 tarih ve 13453 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu plan hükmü gereği,  Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği, 30/12/2016 tarih 

ve 9269766 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm kurum ve kuruluşların olumlu 

görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin belirtildiği tespit 

edilmiştir. 

 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 verilmiştir.  

 Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen,  İlimiz Merkez İlçe, Harmancık Köyü, 153 ada, 87 parsel no 

(eski 125 parsel nolu) ile 153 ada 119 parselin ( eski 126 parsel nolu) Güneş Enerjisinden 

Elektrik üretmek amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı”, 

153 ada, 86-85 parsel ile Merkez ilçe Eymir Köyü 123 ada, 1-2-5 parselin ise “yol” olarak 

planlanmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Harmancık Köyü, 153 ada 87 parsel 

(eski 125 parsel no) ile 153 ada 119 parselin (eski 126 parsel no) Güneş Enerjisinden Elektrik 

üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" olarak işaretlendiği, 153 ada 86-85 parsel ile Merkez 

ilçe Eymir köyü 123 ada 1-2-5 parselin ise yol olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce BOTAŞ, TEİAŞ, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, YEDAŞ İl Koordinatörlüğü, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 2100 

Kırkdilim Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

ve İl Emniyet Müdürlüğünden plana ilişkin uygun kurum görüşleri aldığı, taşınmaz üzerinde 

GES faaliyetinde bulunacak firmalara ait bağlantı anlaşmalarının 03/08/2016 tarih ve 66-67-

68-69 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile bağlantı anlaşmalarının İmar Planına Esas 

Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 14.11.2016 tarihinde onaylandığı, teklif imar planlarının 

25/07/2016 tarih ve 7759 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu plan hükmü gereği,  Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği, 12/12/2016 tarih 

ve 9073066 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm kurum ve kuruluşların olumlu 

görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin belirtildiği tespit 

edilmiştir. 

 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 verilmiştir.  

 Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                   Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  



 

RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Kutluca Köyü, 410-411-634-637-639-1100-

1080-640-998-1103-412-413-414-415-635-401-403-402-408-409 parsel nolu taşınmazların 

Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı 

Üretim Tesisi Alanı) olarak planlanmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5.000 ölçekli 

Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Kutluca Köyü,  410-411-634-637-

639-1100-1080-640-998-1103-412-413-414-415-635-401-403-402-408-409 parsel nolu, tarla 

vasıflı taşınmazların Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" 

olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce BOTAŞ, TEİAŞ, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, YEDAŞ İl Koordinatörlüğü, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel 

Müdürlüğünden plana ilişkin uygun kurum görüşleri aldığı ve İmar Planına Esas Jeolojik 

Jeoteknik Etüt Raporunun 23/05/2016 tarihinde onaylandığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünce Toprak Koruma Projesinin hazırlatılarak 12/04/2016 tarihinde onaylandığı, 

teklif imar planlarının 25/07/2016 tarih ve 7759 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu plan hükmü 

gereği,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği, 

02/08/2016 tarih ve 7815565 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm kurum ve 

kuruluşların olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin 

belirtildiği tespit edilmiştir. 

 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 verilmiştir.  

 Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                  Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Çorum Merkez Salur köyümüzdeki lise öğrencileri taşımalı 

eğitim kapsamında İskilip’teki okullarda eğitim öğretim görmektedir. Mevcut yol çok virajlı 

ve İskilip’e uzak ancak arazi yolu olarak kullanılan yol gidiş dönüşte 12 km gibi daha kısadır. 

Kısa olan bu yol, yol ağına alınıp asfaltlandığında İskilip’e giden öğrenciler ve Salur köyü 

Tarım Kredi Kooperatifine gidenlerin ulaşımını daha kısa ve sağlıklı yapacaktır. Bu konu ile 

gerekli bilgilerin Salur Tarım Kredi Kooperatifinden ve İskilip İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünden alınması ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Çorum Merkez Salur köyü ile İskilip 

İlçesi arasındaki yol kadastroda yol olarak gözükmemektedir. Mülkiyeti şahıslara ait arazi 

yoludur. Bu yolun kamulaştırarak İl Özel İdarenin yol ağına alınarak asfalt yapılması 

mümkün değildir. Bu yolu kullanan vatandaşların ulaşımını rahatlatmak için, yolun 

kumlanarak düzeltme çalışmaları yapılması uygun olacaktır. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığımızın 05/02/2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale etmiş olduğu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinin 

44.19.36.00-08.2.33-05-06.7.7.90 ekonomik koduna ayrılan 50.000,00 TL. ödeneğin alınarak 

Ortaköy ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan başka bir projeye aktarılması ile ilgili olarak 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinin 44.19.36.00-08.2.33-05-06.7.7.90 ekonomik koduna, 

Ortaköy İlçesi İncesu yürüyüş platformu tamiri ve güvenlik kafesi oluşturulması işi için 

ayrılan 50.000,00 TL ödenek, İl Genel Meclisince kabul edilen İl Özel İdaresinin 2017 yılı 

performans programı içerisinde yer almaktadır. Performans programında yer alması, platform 

üzerinde kırık yerlerin bulunması, yürüyüş platformu üzerindeki kayalıkların tehlike 

oluşturması ve işin aciliyeti nedeniyle tamir işleri için ilgili Müdürlük ihale sürecini 

başlatmıştır. İhale sürecinin başlaması nedeniyle söz konusu 50.000,00 TL ödeneğin alınarak 

başka işler için aktarılması mümkün olmadığından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 

2017 yılı bütçesinin 44.19.36.00-08.2.33-05-06.7.7.90 ekonomik kodunda bulunan 50.000,00 

TL ödeneğin alınmayarak İncesu yürüyüş platformu tamiri ve güvenlik kafesi oluşturulması 

işinde kullanılması Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       Ünal CEVİZCİ                  Mustafa YILDIZ                   

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

 

 

  Süleyman ŞENER      Abdurrahman KARAGÖZ    Nurettin KARACA      Haydar ERDEM    

             Üye                                    Üye                                  Üye                            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığımızın 05/02/2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale etmiş olduğu, İl Genel Meclisine yeni bir bina yapımı için ayrılan ödeneğin 2017 yılı 

yatırımlarına aktarılması uygun olacaktır. Bu doğrultuda Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinin 44.19.35.00-01.1.1.06-05-06.5.7.01 Hizmet Binası 

ekonomik kodunda bulunan 823.000,00 TL’nin alınarak, kırsal alanlara yönelik yapılacak 

projelerde kullanılmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesine aktarılması ile 

ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.     

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinin 44.19.35.00-01.1.1.06-05-06.5.7.01 Hizmet Binası yapımı 

ekonomik kodunda bulunan 823.000,00 TL ödeneğin alınarak, 778.000,00 TL’sinin, köylü 

pazarları yapılması için ilgili ilçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin bütçelerine 

gönderilmek üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin 44.19.36.00-04.2.1.30-

05-07.1.9.01 ekonomik koduna aktarılmasına, aktarılan ödenekten, 

51.000,00 TL’sini Laçin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine,  

51.000,00 TL’sini Oğuzlar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

51.000,00 TL’sini Uğurludağ İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

51.000,00 TL’sini Boğazkale İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

81.000,00 TL’sini Bayat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

81.000,00 TL’sini Kargı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

103.000,00 TL’sini Osmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

103.000,00 TL’sini Alaca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

103.000,00 TL’sini Sungurlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, 

103.000,00 TL’sini İskilip İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine (İskilip İlçesi 

Kurusaray köyüne köylü pazarı yapılmak üzere) gönderilmesine, gönderilen ödeneklerin 

köylü pazarı yapım işlerinde kullanılmasına, 

28.000,00 TL’sinin İl Özel İdaresi misafirhane binasının üst katına yapılan İl Genel 

Meclis binasının bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü bütçesinin 44.19.35.00-01.1.1.06-05-03.8 ekonomik koduna aktarılmasına, 

2.000,00 TL’sinin Encümen Müdürlüğü bütçesinin 44.19.31.00-01.1.1-05-03.2 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ekonomik koduna aktarılmasına, 

15.000,00 TL’sinin Encümen Müdürlüğü bütçesinin 44.19.31.00-01.1.1-05-03.7 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ekonomik koduna 

aktarılmasına, Komisyonumuzca karar verilmiştir. İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

                     

             Mustafa ÇELİK                       Ünal CEVİZCİ                  Mustafa YILDIZ                   

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

  Süleyman ŞENER      Abdurrahman KARAGÖZ    Nurettin KARACA      Haydar ERDEM    

             Üye                                    Üye                                  Üye                            Üye 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığımızın 05/02/2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale etmiş olduğu, Çepni mahallesinde bulunan mülkiyeti idaremize ait 4367 ada, 2 nolu 

parselde kayıtlı 7.904,03 m² yüzölçüme sahip taşınmazın, ilkokul yapılmak üzere, Çorum İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İlimiz Merkez Çepni mahallesinde 

bulunan mülkiyeti İdaremize ait 4367 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 7.904,03 m² yüzölçüme 

sahip, “Şehir İmar Planında İlköğretim Tesis Alanı olarak işaretli” arsa vasıflı taşınmazın, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesinin (a) bendinde yer alan “İlk ve Orta 

öğretim kurumlarının arsa temini binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının 

karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.” hükmü ve yine aynı 

Kanunun İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 20. maddesinin (f) bendinde yer alan “… 

Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” hükmüne istinaden, ilkokul yapılmak 

üzere Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması Plan ve Bütçe 

Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       Ünal CEVİZCİ                  Mustafa YILDIZ                   

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

 

  Süleyman ŞENER      Abdurrahman KARAGÖZ    Nurettin KARACA      Haydar ERDEM    

             Üye                                    Üye                                  Üye                            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/02/2017 tarihinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

havale edilen,   Kış aylarında gündemde olan grip aşısı sağlık açısından ne gibi etkileri vardır? 

Felç riski var mıdır? Gribe faydalı mı? Bu konuların araştırılması, meclisimizin ve 

kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin katılımı ile 

toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, grip; 

genellikle bahar ve kış aylarında görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. 

Çorum İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre grip aşısında felç riski 

bulunmamaktadır. 

İl Sağlık Müdürlüğünden verilen bilgilerde grip belirtileri şunlardır; ateş, titreme, kuru 

öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, vücut ağrıları, titreme, ishal, 

nadiren kusma belirtileridir. 

Hasta kişilerin, öksürük veya aksırık sonucu etrafa saçtığı damlacıkların solunması 

veya bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göz 

süzülmesi ile grip bulaşır. 

Risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır 

seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit ve kulak enfeksiyonları gibi ikincil 

bakteriyel enfeksiyonlar meydana geldiği için en çok etkilenenleri şöyle sıralayabiliriz. 

-Gebeler 

-65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı bireyler 

-Bakımevi / huzurevinde kalanlar, 

-Kronik böbrek yetmezliği olanlar, 

-Astım dahil kronik akciğer hastalığı olanlar, 

-Kalp damar sistemi hastalığı olanlar, 

-Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, 

-Kan hastalığı olanlar, 

-Metabolik hastalığı olanlar, 

-Şeker hastalığı olanlar, 

-Nörolojik hastalığı olanlar, 

-Kronik karaciğer hastalığı olanlar, 

-Obezler 

-Sağlık çalışanları 

-6 ay -18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler 

Grip ve nezle arasındaki farkı iyi bilmemiz gereklidir. Gripten nasıl korunmalıyım. 

-Aşılama, gripten korunma yollarından birisidir. 

-Kişisel hijyen kurallarına dikkat ederek, ellerin bol su ve sabun ile yıkanmasıdır. 

-Kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmanın grip bulaşmasına etkisi bilinmelidir. 

-Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. 



 

-Ağız burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemelidir 

-Yüzeyler sık sık temizlenmelidir. 

İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bililere göre grip aşısı ve önemini şöyle 

açıklayabiliriz. 

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının 

içeriği Dünya sağlık örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi 

ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. 

Bu nedenle aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. 6 aydan küçük bebeklerde 

grip aşısı koruyuculuk sağlamamaktadır. Grip aşısı 65 yaş üzerindeki kişilere ve risk 

gruplarına önerilmektedir. Risk grubunda yer alan kişiler hekime başvurarak reçete ile 

eczaneden grip aşısı alabilirler. 

Sağlık çalışanları için her yıl grip aşısı temin edilmekte ve ücretsiz uygulaması 

yapılmaktadır. 

Grip aşısı, vücutta 1-2 hafta içinde koruyucu düzeye erişir. Grip aşısı inaktive (ölü) bir 

aşıdır. Grip aşısının etkinliği dolaşımdaki virüs tipleri ile uyuma, yaşa ve aşılanan kişinin 

sağlık durumuna göre değişmekle birlikte %70-90’dır. Sağlık erişkinlerin %90’nı hastalıktan 

korumaktadır. 

Yaşlılar ve altta yatan hastalığı olan kişilerde gribe karşı koruyuculuk oranı bir miktar 

azalmakla birlikte grip nedeniyle gelişebilecek komplikasyon ve ölümleri önlemekte etkindir. 

Yaşlılarda hastaneye yatışları %50 -60, ölümleri %80 oranında azaltmaktadır. 

Grip aşısının uygulanması için en uygun zamanlar Eylül – Ekim – Kasım aylarıdır. 

Ancak salgınlar Mart – Nisan aylarına kadar devam edebildiği için hastalığı geçirmedikçe ve 

aşı bulunabildiği sürece Ocak- Şubat ayları ve sonrasında da aşı uygulanabilmektedir. 

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm 

vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir. 

Tüm meclisimize ve insanlarımıza mutlu sağlıklı günler dileriz. 

 

 Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.        

 

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

         Üzeyir ESENKAYA              Ahmet TUNA              Ömer ÇATALPELİT   

                    Başkan             Başkan V.        Üye 

 

 

                                    

                Ekrem YILDIRIM                 Yıldız BEK  

                            Üye            Üye 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde Aile ve Engelliler Komisyonuna 

havale edilen, İlimizde yaşlı bakım evlerinde yaşlılarımıza ne gibi hizmetler verilmektedir? 

Başvuru şartları nelerdir? Yaşlı bakım evlerimiz yeterli midir? Aile ve Sosyal Politikalar 

Müdürlüğümüzün Yaşlı Bakım Evleri ile ilgili ne gibi projeleri vardır? Bu konuların 

araştırılması, meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Aile ve Engelliler 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İlimizde Atıl 

Üzelgün ve Kamile Hacı Ahmet Akdağ adı altında iki adet huzur evi hizmet vermektedir. 

Huzur evlerinde 60 yaş üstü herhangi bulaşıcı hastalık taşımayan bakıma muhtaç yaşlılar 

yararlanmaktadır. 

 

Hizmetlerimiz uluslararası hukuk ilkeleri ve sözleşmeleri ile ulusal mevzuata göre 

sunmaktadır. Aile ve toplum memnuniyetini ön planda tutmak değişimi ve gelişimi izleyerek 

sosyal hizmet ihtiyaçlarını maddi manevi ve sosyal yoksunluklarını gidermek hayat 

standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, kurumda yatılı bakım hizmet alanları toplumsal 

yaşama kazandırılarak aile merkezli hizmet vermek, ülkemizde sosyal hizmet politikasının 

belirlenmesi uygulanması kurumlar arası koordinasyonun sağlanması merkezi rol oynamak bu 

kapsamda Sosyal Hizmet alanında rehberlik danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. 

 

Çalışanlarımızın eğitimi gelişimi daima ön planda tutularak kalite artırmak 

sorumluluklarımızdır. 

 

Başvuru şartları;  

1-60 yaş üstü olmak 

2-Kendi gereksinimlerini karşılamasında engelleyici bir rahatsızlığı bulunmak. Yeme içme 

banyo gibi. 

3-Ruh sağlığı yerinde olmak 

4-Bulaşıcı hastalığı olmamak 

5-Uyuşturucu alkol ya da madde bağımlılığı olmamak 

6-Sosyal veya ekonomik yoksulluk içinde olmak 

 

 Yaşlı bakım evlerimiz yeterli değildir. 136 bakıma muhtaç yaşlılarımız vardır. 63 

kişide sırada bekleyen muhtaçlarımız vardır. Ayrıca ilimizde 100 kişilik huzur evi yapım 

proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

 Yaşlılarımızı aile ortamından koparmamak özel günlerde daima moral 

motivasyonlarını yüksek tutmak, yalnızlıklarını hissettirmemek, sosyal ve kültürel etkinliklere 

uzak tutmamak için son derece özen göstermekteyiz. Huzur evinde kalacak şahsın sağlık 

raporunda huzur evinde kalmasında sakınca yoktur yazısı yeterli olup kuruluşa kabul edilecek 

kişilerin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce, felsefi inanç, eğitim yönünde hiçbir 

ayrım yapılmıyor geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmıyor. Sürekli bakım altında olan 

yaşlı kadın 23, erkek 35, misafir 8, 11 resmi personel, 34 hizmet alımı, Atıl Üzelgün huzur evi 

25 kadın, 45 erkek yaşlıya hizmet vermektedir. 13 kadrolu personel, hizmet alımından 37 kişi 

ile hizmet vermektedir.  

Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

               Arif ÇAMİÇİ                       Mehmet YÜCEL               İkram ŞAHİN                       

           Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.        Üye 

 

 

 

                                 Erdoğan KÖROĞLU             Satılmış KÖKCÜ   

             Üye                                       Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/02/2017 tarihinde Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İklim değişikliğinin nedenleri nelerdir? İlimizde son yıllarda 

görülen sıcaklık farkları ne orandadır? İlimizde çölleşen alan bulunmakta mıdır? Ne gibi 

önlemler alınmaktadır? İklim değişikliğine bağlı olarak ilimizde erozyon görülmekte midir? 

Erozyondan etkilenen ilçelerimiz hangileridir? Ne gibi önlemler alınmaktadır? Çiftçilerimizin 

yetiştirdiği ürünlerde iklim değişikliğinin ürünlere etkisi var mıdır? Bu konuların araştırılarak 

Meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna (ARGE) 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

İklim Değişikliklerinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri 

1.1 Tarımın İklim Değişikliğinden Etkilenen Yönü: İklim, tarımsal üretimin 

gerçekleşmesini sağlayan en önemli faktördür. Bu nedenle iklim değişmelerinin bitkisel ürün 

miktarı ve verimlilik, toprak yapısı, hayvansal üretim ve verim, su kaynakları üzerinde ve 

diğer etkiler olarak çeşitli yönleri söz konusudur. 

 

i.Bitkisel Ürün Miktarı ve Verimliliği; sıcaklık, yağış, atmosferdeki CO2 içeriği ve 

diğer ekstrem olayların sıklığı ürün rekoltesi ve verimi, hasat zamanını ve çayır –meralar 

açısından otlatma zaman ve verimini değiştirmektedir. Kuraklık ya da yağışların sıklığı ve 

şiddeti çoğaldıkça, tarımsal kayıplar artmaktadır. 

Aşırı sıcaklıklar, toprakta zararlı mikroorganizmaların üremesine neden olmakta, 

fotosentezi yavaşlatmakta bunun sonucu olarak, bitki büyümesi ve döllenme yeteneği 

azalmaktadır. Ayrıca bahçe ve ormanlarda yangınlar, toplu ağaç kurumaları ve hastalık 

salgınları görülmektedir. Aşırı yağışlar sonucu topraktaki su doygunluğunun artması, 

topraktaki oksijen miktarının azalmasına ve nem artışına bağlı bitkilerde böceklenme ve 

hastalıkların çoğalmasına sebep olmaktadır. 

 

ii.Toprak Yapısı; sıcaklık ve yağışın yanı sıra toprağın nemi, nem depolama 

kapasitesi ve verimliliği, bitki gelişimi ve kalitesi için önemli faktörler arasında yer 

almaktadır. Sıcaklıkta ortaya çıkan artışlar, topraktaki nem seviyesinidengelemek için sulama 

işleminin yapılmasını gerektirmektedir. Aşırı sıcaklık toprağın azot miktarı, ph değeri ile 

mikro bakteriyel bileşimini değiştirmekte ve böylece topraktaki besin elemanlarını olumsuz 

yönde etkileyerek üretim potansiyelini düşürmektedir. 

Verimli arazilerin azalması, ülkelerin ekonomik dengelerinin değişmesine, yaşam 

kalitesinin düşmesine, organik besinlerin azalmasıyla birlikte beslenme nitelik ve niceliğinin 

zayıflamasına yol açmaktadır. Bu olumsuzlukların uzun dönemdeki etkisi, insanoğlunun 

sıkıntı, açlık ve sefalete düşmesine neden olabilecektir. 



 

 

iii.Hayvansal üretim ve verim; sıcaklık artışı hayvanlarda ölüm oranları, yem ve ilaç 

tüketim miktarları, hastalık ve parazitlerin artması, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimli ile 

gebelik oranları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

İklim değişiklikleri yaban hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle belirli 

yaşamsal aktiviteleri başlamada zamansal uyarılara ihtiyaç duyan canlı için mevsim 

değişiklikleri önemli sorunlar yaratabilmektedir. 

 

iv.Su kaynakları üzerindeki etkiler; sıcaklık rejimindeki değişiklikler, yağmur, kar 

yağış zaman miktarını ve dolayısıyla yer altı ve yerüstü su miktarını etkilemektedir. 

Sıcaklıktaki artış buharlaşmayı hızlandırmakta ve bu durum da, sulama suyu hacminin 

düşmesine neden olmaktadır. Asya Afrika ve Amerika kıtalarındaki büyük kuyular ve 

akiferler kurumakta, taban suyu seviyeleri düşmekte, sulak ve bataklık alanlar giderek yol 

olmaktadır. 

Buna karşın buharlaşmanın artması sonucu yeryüzünde daha nemli bir hava hakim 

olacak ve buna bağlı olarak yağışlarda artış gözlenecektir. Aşırı yağış koşulları sel ve su 

taşkınları riskini de artırmaktadır. Ayrıca yağışların çoğaldığı bölgelerde aşırı sıcaklık 

nedeniyle buharlaşmadaki artış, buraların kuraklaşmasına neden olacaktır. 

Küresel ısınmanın doğrudan etkisi, su sıcaklığındaki yükselme şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Deniz suyunun ısınması başta balıkçılık olmak üzere, deniz ve okyanuslarda 

yaşayan pek çok türün yaşamını tehdit etmektedir. 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 olup, bu suyun %97,5’i tuzlu su, geriye 

kalan %2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Dünyadaki nüfus artışı ile birlikte kişi 

başına kullanılabilir su miktarı da giderek azalmaktadır. Temiz ve içilebilir su kaynaklarının 

kirlenmesi ile birlikte her geçen gün su kıtlığı giderek artmaktadır. 

Su en fazla tarım, sanayi ve enerji üretiminde kullanılmaktadır. Sıcaklık ve nüfus 

artışına bağlı olarak suya olan küresel talebin artması, su konusunda etkin bir talep yönetimi 

ve politikalarının gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.  

 

v.Diğer etkiler; iklim değişikliklerinin bu doğrudan etkilerin yanında tarımsal üretimi 

dolaylı olarak etkileyen faktörlerde mevcuttur. Buzulların erimesine bağlı oluşan deniz 

seviyesindeki artışlar veya aşırı yağışlar tarımsal alanlarda sel baskınlarına yol açmaktadırk, 

ozon seviyesi ya da UV ışınlarının bitki büyüme sürecinde yarattığı olumsuz değişiklikler, 

toprak erozyonu ve çölleşme gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

İklim değişikliğinin bu olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu etkileri de vardır. 

Örneğin; atmosferdeki CO2 oranının artması bazı bitkilerin daha fazla karbon alımı sonucu 

verimliliğini artırmaktadır. Sıcaklık artışı bitki büyüme dönemlerini kısaltmakta, erken ekim 

ve hasat imkanı ortaya çıkmaktadır. 

Sıcaklık artışları bitki büyüme dönemlerini kısaltmakta, erken ekim ve erken hasat 

ortaya çıkmaktadır. Sıcak bölgelerde yetişen bitkilerin ılıman bölgelerde de yetişmesine 

olanak vermektedir. Ayrıca, emisyon ticareti tarımsal faaliyetlerle yeni bir gelir kaynağı 

imkanı vermektedir. 

 

 



 

 

1.2 Tarımın İklim Değişikliğini Etkileyen Yönü 

Tarımsal faaliyetler sonucu (enerji tüketimi, hayvan yetiştirme, çeltik üretimi, 

gübreleme ve ilaçlama vb.) çeşitli sera gazları ortaya çıktığından tarımsal üretim, iklim 

değişikliğinin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. 

Günümüzde et-süt sığırcılığı, kümes hayvancılığı ve süt endüstrisinin yoğunlaşmasıyla 

birlikte, hayvansal üretim yapan işletmelerin yarattığı çevre kirliliğinde önemli bir artış 

gözlenmektedir. ( Demir ve cevger, 2007:13) çiftlik hayvanlarından ortaya çıkan amonyağın 

asit yağmurlarına, CH4 gazının sera etkisine yol açarak küresel sorunlara neden olduğu ifade 

edilmektedir. Geviş getiren hamyvanlar, sindirim sürecinde mide fermantasyonları 

aracılığıyla sera gazı salınımı yapmaktadırlar. 

Su altında yetişen çeltik ise, üretimi boyunca CH4 salınımı yapmaktadır. Çeltik ekim 

alanları çoğaldıkça sera gazı salınımı da artmaktadır. Gübre toprak içinde çözündükçe ya da 

toprak işleme sırasında toprakta tutulan z CO2’nin dışarı çıkmasıyla yine atmosferdeki sera 

gazı salınımı artmaktadır. 

Dünyada sera gazı emisyonlarının %26’sı enerji tüketiminden, %19’u sanayi 

faaliyetlerinden, %17’si arazi kullanımı değişikliklerinden, %14’ü tarımdan, %13’ü ise 

ulaşımdan kaynaklanmaktadır. 

 

1.3 Tarımın İklim Değişikliğini Azaltan Yönü 

Tarım sahip olduğu karkbon yutakları ve sera gazı emisyonlarını azaltma özelliğine 

sahiptir. Yeşil bitkiler fotosentez aracılığı ile atmosferdeki karbonu tutmaktadır. Yine toprakta 

karbon depolanmaktadır. Tarımın iklim değişikliğini azaltmada ikinci katkısı biyo yakıtlardır. 

Fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanımının tercih edilmesi, atmosfere sera gazı 

salınımını azaltmaktadır. 

Atmosferde artan CO2 konsantrasyonunun, belirli tarım ürünlerinin yetişmesinde 

olumlu katkısı olacağı beklenmektedir. Pirinç ve buğdayın içinde bulunduğu C3 sınıfı olarak 

nitelenen bitkiler (yüksek CO2 konsantrasyonuna ve düşük sıcaklığa ihtiyaç duyan, ışık 

şiddetini kullanma yeteneği düşük, ılıman bölge bitkileri) artan CO2 miktarından olumlu 

etkileneceklerdir. 

Buna karşılık mısır, şeker kamışı gibi C4 sınıfı bitkiler (düşük CO2 konsantrasyonuna 

ve yüksek sıcaklığa ve düşük oranda suya ihtiyaç duyan mevsimsel kuraklığa dayanıklı 

başlangıçta 4 karbon atomu içeren organik molekülleri bağlayan, ışık şiddetini kullanma 

yeteneği yüksek bitkiler) artan CO2 miktarından olumsuz yönde etkileneceklerdir. 

Türkiye’de toplam nüfusun %37’si kırsal bölgede yaşamaktadır. Tarım GSYİH’nın 

%9’unu, istihdamın %24’ünü ve ihracatın da %9’unu oluşturmaktadır. Türkiye yıllık ortalama 

653 mm yağış miktarı ile yarı-kurak bölgededir. Bazı alt bölgelerde yıllık yağış 200 mm 

seviyesine kadar düşmektedir. 

 

Çorum Yöresel Erozyonla Mücadele Kapsamında Yapılan Karaçam (Pinus nigra 

Arnold) ve Sedir ( Cedrus Libani A.Rich )Ağaçlandırmaları 

Araştırmanın yapıldığı Çorum bölgesi ülkemizin yarı kurak alanlarından birisidir. Bu 

bağlamda yörede yapılan ağaçlandırmalar erozyonla mücadele kapsamında olup yarı köurak 

mıntıka ağaçlandırmaları özelliğini taşımaktadır. Yörenin farklı ekolojik özelliklerine sahip 



 

Karhın çayı ve Karaveran havzası ağaçlandırmaları 1999 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu 

ağaçlandırmalarda başta yörenin doğal türü olan karaçam kullanılmış daha sonra 2001 yılında 

Toros sediri fidanları ağaçlandırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırma hem yarı kurak 

mıntıkalarda yapılan ağaçlandırmalarda başarı durumunu incelemek hem de 

ağaçlandırmalarda kullanılan ağaç türlerinin yaşama yüzdesi ve fidan gelişimi açısından 

göstermiş olduğu performansı tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

2.MATERYAL VE METOT araştırma çalışması, Çorum ilinin İskilip ilçesinde 

bulunan Kahrın çayı havzası ile Oğuzlar ilçesinde bulunan Kareveran havzasında 2002 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Çorum meteoroloji istasyonu değerlerine göre, bölgede yıllık ortalama 

sıcaklık 11,8 
0
C olup, en yüksek sıcaklık 37,7 

0
C ile ağustos ayında en düşük sıcaklıkta -19,4 

0
C ile şubat ayında ölçülmüştür. Yıllık ortalama yağış miktarı 523,9 mm, vejetasyon dönemi 

yağış miktarı ise 248,2 mm’dir. (Anon, 1990) Genel olarak yıllık yağışı 300 mm ve altında 

olan yerler kurak, 300-600 mm olan yerler ise yarı kurak (ürgenç 1998) bölge kabul 

edildiğinden göre Çorum’un kurak hatta kurak bir bölge olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma alanının ilkini oluşturan Kahrın çayı ağaçlandırmaları 

Bu ağaçlandırmalar yörede orta ve şiddetli şekilde görülen yüzey ve oyuntu 

erozyonunun önlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Kahrın çayı ağaçlandırmalarında yörenin asli türü olan karaçam fidanlarının yanında 

ayrıca Toros sedir fidanları da kullanılmıştır. 

 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırma sonuçları incelendiğinde, karaçam için iki 

farklı ekoloji özelliğe sahip ağaçlandırma alanlarından biri olan Karhın çayında en yüksek 

fidan boyu değeri ortalama 44,4 cm olarak belirlenmiştir. Bu ağaçlandırma alanı batı bakıda 

olup nispeten diğer bakılar olan güney batı ve güney bakılara göre daha uygun ekolojik 

özelliklere sahiptir.Nitekim güney bakılara gidildikçe kuraklık etkiside artmakta ve yaşama 

yüzdesi de %90 ‘dan %67’ye düşmektedir. Bilindiği üzere yaşama yüzdesi ağaçlandırma 

çalışmalarının başarı durumunun değerlendirilmesinde dikkate alınan önemli değişkenlerden 

birisidir. (Ürgenç 1998, Tunçtaner 2007) Dolayısıyla bu bölgenin güney bakılarında yapılan 

ağaçlandırmaların endüstriyel bir amacı olmadığından bununla birlikte erozyanla mücadele 

kapsamında yapıldığından dolayı bakım çalışmaları ile tamamlamaların yapılması gerektiği 

vurgulanmalıdır. Diğer önemli  fidan karakteristiği olan kök boğaz çapı değerleri de batı 

bakılardan güney bakılara doğru gidildikçe düşmektedir. Nitekim Karaveran bölgesinde 

güney batı bakıda ortalama 11,5 mm olan kök boğaz çapı değeri aynı bölgenin güney 

bakılarında ortalama 6,7 mm gibi düşük bir değer almaktadır. Ülkemizin yarı kurak 

mıntıkalarında kurulan karaçam orijin denemelerinin 9. Yılsonu ile 20 yılsonu 

değerlendirmeleri yapılmış ve başarılı orijinler belirlenmiştir. 

 

İklim Değişikliklerinin Nedenleri 

1-Doğal Etkenler 

 Doğal etkenler, iklim sistemini oluşturan, atmosfer, hidrosfer ve yer küre ile bu 

kürelerin yaşam alanlarından oluşan biyosferin doğal yapısını bozarak bunların arasındaki 

doğal dengeyi etkileyen bütün doğal olaylardır. Bunlar dünyamızı oluşturan bu katmanların 

kendilerinden kaynaklanan olayları içermektedir. 



 

 

 2-İnsan Kaynaklı (yapay) Etkenler 

 Bunlar, iklim sistemini oluşturan unsurların ve özelliklede yaşam için vazfeçilmez bir 

ortam oluşturan atmosferin doğal yapısının bozulmasına neden olan, insanların değişik 

etkinlikleri (sosyolojik, teknolojik) ile ortaya çıkan olayların bütünüdür. Bunların içinde çok 

önemli olanları aşağıda ana başlıklar halinde verilmiştir. 

 

a)Atmosferin Doğal Sera Etkisinin Değişmesi 

 İklim sistemi içinde atmosferin yeryüzünün ısınması, atmosferin doğal sera etkisi 

özelliği nedeniyle olmaktadır. Güneş’ten Dünya’ya gelen enerji ile Dünya’dan uzaya geri 

verilen enerjinin denk olması, atmosferin doğal yapısının korunmasıyla mümkündür. 

Atmosferi oluşturan gazların oranlarında olabilecek bir değişiklik bu dengeyi bozacaktır. Bu 

da küresel ölçekte sıcaklığın artmasına veya azalmasına neden olacaktır. Bu denge ise 

atmosferin doğal sera özelliğiyle korunmaktadır. Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için önce 

atmosferin sera etkisinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. 

Sera etkisi: Atmosferde bulunan ve doğal sera gazları olarak adlandırılan su buharı (Hp), 

Karbondioksit (CO2) metan (CH4), azotoksit (N20) ve Ozon (O3) gibi gazlar, Güneş’ten 

doğrudan gelen kısa dalgalı ışınların büyük bir kısmının yeryüzüne ulaşmasını sağlarken, 

yerin ısınmasından sonra atmosfere geri verilen uzun dalgalı radyasyonun (yer radyasyonu) da 

büyük bir kısmını tutmaktadır. Atmosferin bu özelliğine atmosferin doğal sera özelliği denir. 

Yeryüzü ve atmosferin ısınması bu yolla tutulan enerjiyle olmaktadır. 

 

İnsan Etkinliklerinden Kaynaklanan Sera Gazı Birikimlerindeki Değişmeler 

Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı birikimlerinde sanayi devriminden beri bir artış 

gözlenmektedir. Sera gazları içinde ayrı bir özellik taşıyan karbondioksit (CO2) o günden bu 

güne %30 oranında artmıştır. Bunun yanında metan (CH4) %145 ve Azotoksit (N20) %15 

oranında artış göstermiştir. Önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceği , örneğin 

atmosferdeki CO2 miktarının 21. Yüzyılın sonuna kadar şimdiki miktarın 1.5 katı kadar daha 

fazla olacağı hesap edilmektedir. Bunun sonucunda sera etkisinden kaynaklanabilecek küresel 

ısınmanın büyüklüğünü düşünmek bile ürkütücüdür. 

 

b)Atmosfere Salınan Partiküllerin Etkileri 

İnsanların çeşitli etkinlikleri (tarım sanayi vb) sonucu atmosfere verilen partiküller 

(aerosoller uçucu küçük parçacıklar) ve özellikle de fosil yakıtların yanması sonucu açığa 

çıkan kükürtdioksit (S02) kaynaklı sülfat parçacıkları troposfer içinde dağılır. Bunlar güneş 

ışınlarını yeryüzüne ulaşamadan tuttuklarından yeryüzü dolayısıyla atmosfer fazla ısınmaz ve 

atmosferde genel bir soğuma görülebilir. Bilindiği gibi doğal etmenler arasında sayılan 

volkanik etkinlikler sonucu atmosfere verilen kül, toz ve bazı uçucu maddeler de aynı nedenle 

küresel sıcaklığı azaltan atmosfer kirleticileridir. 

 

c)Yanlış Arazi Kullanımı ve Doğal Çevrenin Bozulması 

Doğal olaylar yanında insanlarda çeşitli amaçlarla doğal çevreyi hızlı bir biçimde 

tahrip etmekte ormanlar başta olmak üzere tükenmez kabul ettikleri bütün doğal kaynakları 

hızlı ve bilinçsiz olarak tüketmektedir. Ayrıca hızla artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilmek 



 

için, başka amaçlar için daha uygun olabilecek çarpık yerleşme ve kentleşmeyle tahrip 

edilmektedir. 

Bu durumda iklimi oluşturan unsurlar doğal özelliklerini kaybetmekte aralarındaki 

karşılıklı ilişkiye bağlı olan dengeler de hızla bozulmaktadır. Bunun sonucu bu unsurların bir 

başkası olan iklimde bozulmalar hatta değişmeler kaçınılmaz olmaktadır. 

 

d)Ozon Tabakasındaki İncelme 

Atmosferde çok az bulunan ve üç oksijen atomundan oluşan Ozon (03)’nun %90’ı 

stratosferin 19 ile 45. Kilometreleri arasında ozonosfer denilen bölümde toplanmıştır. Ozon, 

yeryüzündeki yaşam için çok tehlikeli olan çok kısa dalgalı güneş ışınları 

(morötesi=ultraviyole) için doğal bir süzgeç görevi yapmakta ve büyük bir kısmını da 

tutmaktadır. Ayrıca tutulan bu enerji nedeniyle de atmosferin daha fazla ısınması 

önlenmektedir. Yani ozon tabakası atmosferdeki doğal dengenin çok önemli bir öğesidir. 

Ancak doğal mekanizmalar sonucu oluşan ve atmosferde belirli bir miktarda 

bulunması gereken ozon’un son zamanlarda hızla azaldığı görülmüştür. İnsanların çeşitli 

etkilikleri sonucu atmosfere verilen bazı gazlar (Karbondioksit, metan, kloroflorokarbon, azot 

oksitler vb.) bu azalmanın temel nedenlerindendir. 

Ozondaki azalma ozon tabakasının incelmesi olarak adlandırılır. Son yıllarda küresel 

boyutta bir incelme gözlenmekle beraber, Antarktika (Güney Kutbu) üzerindeki incelme, 

tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu incelme sonucunda atmosferde yeterli derecede tutulamayan 

kısa dalgalı güneş radyasyonu, canlılar üzerinde kanserojen etki gösterirken, yere daha fazla 

ulaşması nedeniyle de, küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.  

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 
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- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 02/02/2017 tarihinde Tarım ve Hayvancılık 

komisyonuna havale edilen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın tarımsal destekleri 

kapsamında; hayvancılık, meyvecilik, seracılık alanında ilimizdeki çiftçilerin yararlanma 

oranı ne kadardır? Hangi alanda destekler verilmiştir? Desteklemeler kimler tarafından 

yapılıyor? Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün desteklemeler ve bilgilendirme 

kapsamında ne gibi çalışmaları vardır? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İl Özel İdaresi 

tarafından verilen desteler şöyledir, 

2015 

SIRA 
NO 

TARİH ÖDEME TUTARI ÖDEME SEBEBİ 
ÖDEME YAPILAN 

KURUM 

1 21.04.2015 10.000,00 Bayat Çilek Bayat KHGBB 

2 19.03.2015 10.000,00 Dodurga Çilek Dodurga KHGBB 

3 19.03.2015 20.000,00 İskilip Çilek İskilip KHGBB 

4 27.07.2015 13.146,00 Osmancık Kızıltepe ceviz ağaçları  Osmancık KHGBB 

5 02.04.2015 93.412,80 Uğurludağ Çilek Uğurludağ KHGBB 

6 16.10.2015 40.000,00 Damızlık Koç Teke Alımı İl Gıda Tarım 

7 16.11.2015 20.000,00 İskilip Çilek İskilip KHGBB 

8 25.11.2015 5.000,00 Dodurga Fide Don Örtüsü Alımı  Dodurga KHGBB 

    211.558,80     

2016 

SIRA 
NO 

TARİH ÖDEME TUTARI ÖDEME SEBEBİ 
ÖDEME YAPILAN 

KURUM 

1 16.02.2016 30.000,00 Zehirli yem hazırlama makinesi alımı İl Gıda Tarım 

2 13.04.2016 13.000,00 Çerezlik kabak yetiştiriciliği İl Gıda Tarım 

3 11.10.2016 31.000,00 Osmancık Çilek İl Gıda Tarım 

4 04.10.2016 150.000,00 Koç Teke Alımı İl Gıda Tarım 

5 23.12.2016 30.000,00 Laçin Kızılca Armut İl Gıda Tarım 

    254.000,00     

2017 

SIRA 
NO 

TARİH ÖDEME TUTARI ÖDEME SEBEBİ 
ÖDEME YAPILAN 

KURUM 

1 22.02.2017 66.000,00 Dodurga Ayva İl Gıda Tarım 

2 22.02.2017 100.000,00 Sungurlu Bağcılık İl Gıda Tarım 

3 22.02.2017 34.000,00 Osmancık Bağcılık İl Gıda Tarım 

    200.000,00     

 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce verilen tarımsal destekler aşağıdaki 

gibidir. 

 



 

2016 TARIMSAL DESTEKLER 

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI 

 

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ 

Buğday, Arpa 8.5 TL/da 

 

Buğday, Patates 0.10 TL/kg 

Tritikale, Yulaf, Çavdar 6 TL/da 

 

Arpa, Tritikale, Yulaf, 

Çavdar 
0.08 TL/kg 

Çeltik 8 TL/da 

 

Çeltik 0.25 TL/kg 

Nohut,      Kuru Fasulye, Mercimek, Soya 

Fas      fasulyesi  

Soya f                                       

20 TL/da 

 

Nohut, Kuru Fasulye, 

Mercimek, Aspir 
0.50 TL/kg 

Susam,    Kanola, Aspir 4 TL/da 

 

Kanola 1.20 TL/kg 

Patates 80 TL/da 

 

Susam 0.60 TL/kg 

Soya 20 TL/da 

 

Soya 0.35 TL/kg 

Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi 10 TL/da 

 

Korunga, Fiğ, Yem 

bezelyesi 
0.75 TL/kg 

Yonca, Yer fıstığı 15 TL/da 

 

Yonca 2.00 TL/kg 

Orijinal ve üstü tohumluklar 50% ilave 

 

Yer Fıstığı 0.80 TL/kg 

        
FİDE / FİDAN KULLANIMI 

 

YEM BİTKİLERİ 

Destek Konuları 
Alan 

da 

Standart 

TL/dekar 

Sertifikalı 

TL/dekar 

 

Yoncada 4, Korungada 3 yıl süreyle 

diğerlerinde üretim yapılan yıl için 

Bodur meyve fidan türleri 

ile bahçe tesisi 
5 150 400 

 

Yonca (sulu) 60 
TL 

/dekar/yıl 

Yarı bodur meyve fidan 

türleri ile bahçe tesisi 
5 150 350 

 

Yonca (kuru) 35 
TL 

/dekar/yıl 

Bağ ve diğer meyve 

fidanları ile bahçe tesisi 
5 100 280 

 

Korunga 45 
TL 

/dekar/yıl 

Zeytinde yağlık çeşitler 

ile bahçe tesisi 
  50 150 

 

Tek yıllıklar 40 TL /dekar 

Aşılama ile çeşit 

değiştirme 
  - 250 

 

Silajlık tek yıllıklar 55 TL /dekar 

Virüsten ari fidanlara 

ilave olarak 
  50 100 

 

Silajlık mısır (sulu) 90 TL /dekar 

Sertifikalı Çilek fidesi 

desteği 
3 - 350 

 

Silajlık mısır (kuru) 45 TL /dekar 

Antep fıstığı anacı ile 

meyve bahçesi tesisi 
  100 280 

 

Yapay çayır-mera 150 TL /dekar 

        



 

F A R K      Ö D E M E        (Krş / kg)     

Ürün FÖ 
Sözleşme 

ilavesi 

 

Ürün FÖ 
Sözleşme 

ilavesi 

Yağlık ayçiçeği 40 6 

 

Çeltik 10 - 

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, 

tritikale 
5 - 

 

Dane mısır 2 - 

 

Aspir 55 9 

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5 - 

 

Kanola 50 4 

Kurufasulye, Nohut, Mercimek 30 - 

 

Soya fasulyesi 60 3 

     
   

MAZOT - GÜBRE  DESTEĞİ 11 TL/dekar MAZOT - GÜBRE  DESTEĞİ 

        İyi Tarım 

 

Organik Tarım 

Meyve, sebze 50 TL/da 

 

1. Kategori Üretim 100 TL/da 

Örtüaltı 150 TL/da 

 

2. Kategori Üretim 70 TL/da 

Süs bitkileri, Tıbbi aromatik 

bitkiler 
100 TL/da 

 

3. Kategori Üretim 30 TL/da 

4. Kategori Üretim 10 TL/da 

 

4. Kategori Üretim 10 TL/da 

 

 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

               Ömer ÇATALPELİT              Hacı Mustafa ŞİMŞEK          Ekrem YILDIRIM   

                  Komisyon Bşk                          Komisyon Bşk. V.                       Üye 

 

 

 

                                     İsmail VURAL                           Dilaver YILDIRIM   

                                              Üye                                                 Üye  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR- 

(Gençlik ve Spor Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/02/2017 tarihinde Gençlik ve Spor Komisyonuna 

havale edilen, Gençlerin uğradıkları yerlerin başında internet cafeleri gelmektedir. İnternet 

cafelerin inceleme denetimleri ne sıklıkta yapılmakta? Kamera zorunluluğu var mı? 

Uygulanıyor mu? Bilişim suçları amirliği bu konuda ne gibi önlemler alıyor? Bu konuların 

araştırılarak meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

İnternet salonlarında bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka 

geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı 

dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için 

bilgisayarların bu tür yayınları yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak güncel filtre 

yazılımlarının kullanımı zorunludur. 11/04/2013 tarih ve 2013/06 sayılı Valilik Çorum ili 

sınırları içerisinde kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerine kamera takılmasına dair kararı neticesinde internet kafelerde de 

suçun önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla kamera takılması zorunludur ve bu karara riayet 

etmeyenlere 5326 sayılı kabahatler kanununun 32 nci maddesinde öngörülen idari para cezası 

uygulanır. 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun madde 8 (değişik: 24/11/2004-

5259/3 md.) Polisçe kati delil elde edilmesi) devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne, anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun 

oynatılan, temsil verilen, film ve video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan 

yayınlara izin verilen yerler, mahallin en büyük mülki amiri tarafından otuz günü geçmemek 

üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir. Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle 1 yıl içinde üç 

defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde işyeri açma ve 

çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülki amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel 

idaresi tarafından 5 iş günü içinde iptal edilir. Denetimler, Valilik Bilgi İşlem, Emniyet ve 

Belediye personeli tarafından haftanın bir günü olmak üzere her hafta yapılmaktadır. 

 

1-İŞYERİNE İLİŞKİN KONTROLLER 

  a.9207 Sayılı İş Yeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun iş yeri 

açma ve çalışma ruhsatının bulunup bulunmadığı,  

    b.Mülki İdare Amirinden izin belgesi alınıp alınmadığı, 

 c.Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler alınıp alınmadığı,  

 d.İş yeri tüzel kişi ise sorumlu müdür atanıp atanmadığı, 

 e.Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uyup uymadığı, 

 f.İşyerinde elektronik oyun alet ve makineleri bulunup bulunmadığı, 

 g.Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde sürecinden once açılıp açılmadığı, 

 



 

 

 

 

 

2—KAMERA KAYIT İSİTEMİNE İLŞKİN KONTROLLER 
 a.İş yerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera sisteminin kurulup 

kurulmadığı, 

 b.kamera kayıt sistemi aracılığıyla elde edilen kayıtların yedi gün süreyle saklanacak 

şekilde kayıt ünitesinin bulunup bulunmadığı, 

 

3-KULLANICILARA İLİŞKİN KONTROLLER 

 a.Yanlarında veli veya vasileri olmadan 12 yaşından küçüklerin iş yerinde bulunup 

bulunmadığı, 

 b. Yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20:00’den sonra iş yerinde 15 yaşından 

küçüklerin bulunup bulunmadığı, 

 

4-SİGARA VE ALKOL KULLANIMINA İLİŞKİN KONTROLLER 

 a.İşyerinde tütün ve tütün mamullerinin içilip içilmediği, 

b.İşletmede sigara içilme kesin yasak olduğunu belirten levha veya yazıların herkesin 

okuyabileceği şekilde yazılıp duvara asılıp asılmadığı, 

 c.İşyerinde 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi 

gereğince alkollü içecek satılıp satılmadığı, bulundurulup bulundurulmadığı, sunulup 

sunulmadığı,  

 

5-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER:  
 a.BTK tarafından onaylı içerik filtreleme yazılımı kullanıp kullanılmadığı, 

 b.Filtre programının ana bilgisayarda ve diğer bilgisayarlarda aktif halde çalışıp 

çalışmadığı, 

 c.Erişim sağlayıcılardan sabit IP alınarak kullanılıp kullanılmadığı, 

 d.İç IP loglarının elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedilip kaydedilmediği, 

 e.Sisteme kaydedilen bu bilgiler bir yıl sure ile saklanıp saklanmadığı, 

f.BTK İnternet sitesinden ücretsiz indirilebilen IP Log imzalayıcı programın ana 

bilgisayarda yüklü olup olmadığı, 

 g.İş yerinde bulunan bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, 

intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü 

alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine 

olumsuz etkisi olabilecek oyunların oynatılıp oynatılmadığı,  

             h.Müşterileri ücret karşılığında yasak sitelere grime konusunda özendiriliyor mu?  

Veya göz yumuluyor mu? 

 

6-HUKUKİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN KONTROLLERİ 
 a.İş yerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı 

hakaret edilip edilmediği,   

          b.İş yerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların 

ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınıp alınmadığı.  

 

 

 

 

 



 

     Sonuç olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde internet cafelerde kamera 

sistemleri zorunlu olduğunu ve kameraların var olduğunu yerinde gördük yalnız hijyenik 

ortamlara pek dikkat edilmediği yukarıdaki saymış olduğumuz maddelere kısmen uyulduğu 

bazı internet salonlarında bulunan kabinler yüksek olması ve insanların görünmemesi 

dikkatimizi çekmiştir komisyonumuz çocuklarımızın nezih bir ortamda olmaları ve yukarıda 

saymış olduğumuz maddelere uyulması için internet cafelerin daha sık denetlenmesinin uygun 

olacağını düşünmektedir. 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.  

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

           Ahmet TUNA                  Mustafa YILDIZ               Mesut TUĞREL   

       Komisyon Başkanı   Komisyon Başkan V.            Üye 

 

 

                                  Erhan AKAR                   Dilaver YILDIRIM  

                   Üye                 Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde YİBO’larda eğitim gören öğrencilerimizin ne 

gibi sorunları vardır? YİBO’ların fiziki şartları yeterli midir? Öğretmenlerin karşılaştıkları 

sorunlar var mıdır? Katıldıkları sosyal etkinlik ve projeler var mıdır? Ne gibi katkı 

sağlayabiliriz? Bu konuların araştırılması ve meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz 

ve ilçelerinde toplam 6 tane YİBO vardır. Bu okullarımızda toplam 1021 öğrenci vardır. 

Bunlardan yatılı öğrenci sayısı 404, gündüzlü öğrenci sayısı 616dır. Okullarımızdaki öğrenci 

sayıları ayrıntılı olarak aşağıdaki şekildedir. 

YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI ÖĞRENCİ SAYILARI 

 
İLÇE 

 

OKULUN 

ADI 

 

YATILI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

YATILI ÖĞRENCİ 

SAYILARI 

GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİ 

SAYILARI 

GENEL 

TOPLAM 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

KIZ ERKE

K 

TOPLA

M 

KIZ ERKEK TOPLA

M 

 

MER

KEZ 
YATILI 

BÖLGE 

ORTAOKULU 

267 40 45 85 61 84 145 230 

ALA

CA 
DENİZHAN 

YATILI 

BÖLGE 

ORTAOKULU 

144 22 29 51 36 55 91 142 

KAR

GI 
CUMHURİYET 

YATILI 

BÖLGE 

ORTAOKULU 

288 13 28 41 68 55 123 164 

ME 

CİT 

ÖZÜ 

MECİTÖZÜ 

YATILI 

BÖLGE 

ORTAOKULU  

180 56 41 97 65 59 124 221 

OS 

MAN 

CIK 

ORGENERAL 

AHMET 

ÇÖREKÇİ 

YATILI 

BÖLGE 

ORTAOKULU 

144 29 46 75 45 43 88 163 

SUN

GUR

LU 

KALEDERE 

ŞEHİT 

BAYRAM 

KESEKLER 

YATILI 

BÖLGE 

ORTAOKULU 

224 21 34 55 24 21 45 100 

 

 

TOPLAM 1.247 181 223 404 299 317 616 1.021 

 

 



 

 

Bu okullarımızda ikamet ettiği yerde okul bulunmayan ve taşımalı sistemle 

taşınamayan öğrencilerimiz kalmaktadır. Okullarımızda 5-6-7-8 sınıf öğrencileri yatılı olarak 

kalmaktadır. Bu öğrencilerimizin yemeleri, içmeleri, yatmaları, giyinmeleri tamamen devlet 

tarafından karşılanmaktadır. YİBO’larda bir yatılı binası, bir okul binası ve lojmandan 

oluşmaktadır. 

Okullarımızdaki başlıca sorunlar; Öğrencilerimizin uzak köylerden geldikleri ve bazı 

öğrencilerimizin parçalanmış ailelerin çocuklarının kalması sebebiyle velilerin öğrencilere 

ilgisi yetersizdir.  

Okullarımızın fiziki durumu genellikle yeterlidir. Ancak YİBO hariç, diğer 

YİBO’larda spor salonlarına ihtiyaç vardır. 

Okullarımızda personel yetersizliği vardır. Öncelikle gece bekçisi ve güvenlik 

görevlisine ihtiyaç vardır. Geceleri nöbetçi öğretmenden başka kimse bulunmamaktadır. 

Personel genellikle hizmet alımı şeklinde karşılanmaktadır. Bu ehil aşçıç ve personel bulma 

işini zorlaştırmaktadır. YİBO’larda geceleri belletmen öğretmen kalmaktadır. Ancak özellikle 

bayan öğretmen bulmakta güçlük çekilmektedir. Bunun için kadrolu belletmen alınması 

istenmektedir. 

Ayrıca bazı okullarımızda kütüphane, çocuk parkı bilgisayar, kitap gibi eksiklikler 

bulunmaktadır. 

Bu okullarımız okullar arası kültürel ve sportif bütün yarışmalara katılmakta ve 

dereceler alınmaktadır. Ayrıca okul içinde seminer ve eğitimler yapılmaktadır. 

Okulların eksik ve istekleri; 

1-Kapalı spor salonunun yapılması. 

2-Spor malzemelerinin verilmesi. 

3-Bazı okullara çocuk bahçesi yapılması. 

4-Yarışmalara gitmeleri için araç ve maddi imkan sağlanması. 

5-Okul içinde kütüphanelerin oluşturulması ve kitap temini. 

6-Okul öğrencilerine yönelik kültürel ve turistik geziler düzenlenmesi. 

7-Öğrenciler aile özlemi içinde olduklarından onlara moral vermek ve motivasyon için 

şehrin ileri gelenlerinin ve İl Genel Meclisi üyelerinin ziyaret ederek onlarla ilgilenmesi. 

Meclisin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Mustafa ÇATAR             Alaaddin COŞKUN      

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.      Üye            

 

                         

 

            Hacı Mustafa ŞİMŞEK                   Satılmış KÖKCÜ         

                         Üye                    Üye         

  

                



 

- RAPOR-  

( Sanayi ve Ticaret Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde Sanayi ve Ticaret Komisyonuna 

havale edilen, İlimizde 2016 yılı ihracat ve ithalat ne durumdadır? İlimizin belli başlı ithalat 

ve ihracat ürünleri nelerdir? Yurt içinde hangi illerde alım satım yapıyoruz? Belli başlı ürünler 

nelerdir? İthalat ve ihracatta hangi ülkelere satıp alıyoruz? Çorumlu ihracatçılarımıza ne gibi 

destekler sağlanıyor? Bu konuların araştırılması ve meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili 

olarak Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

       TÜİK (Türkiye istatistik kurumu) verilerinden aldığımız verilere göre İlimizde 2016 

yılı itibarı ile yerli üretimle yaptığımız toplam ihracat rakamı 201.073.000.00 dolar olduğu 

görülmüştür.  

     Bu ihracat kalemlerimiz makine ve ekipmanları, gıda ürünleri, yumurta, demir çelik, 

otomotiv yan sanayi, altın, gübre ve kimyevi madde, tekstil, ayakkabı  gibi ürünler başta 

olmak üzere  İhracat yapılan belli başlı ürünler şunlardır. 

1- Makine ve ekipmanları ………………………………………… 53.371.242.00 dolar 

2- Demir çelik ve ürünleri…………………………………………. 58.457.867.00 dolar 

3- Tarım ve gıda ürünleri………………………………………….. 26.556.581.00 dolar 

4- Yapı sanayi……………………………………………………… 16.408.806.00 dolar 

5- Otomotiv yan sanayi…………………………………………….    7.578.773.00 dolar 

6- Kuyumculuk altın işleme………………………..………………    7.656.454.00 dolar 

7- Gübre ve kimyevi madde……………………………………….     6.269.830.00 dolar 

İhracat yapılan ülkeler ise şu şekilde sıralanabilir. Almanya, İspanya, İtalya, Belçika, 

Birleşik Arap Emirliği, Irak, Rusya, Gürcistan, Ukranya, Sudan, Cezayir, Lübnan, Bulgaristan 

gibi toplamda 137 ülkeye ihracat yapılmaktadır. 

İlimiz 2016 yılı İthalatı ise 203.683.000.00 dolar olarak gerçekleşmiş olup ithal edilen 

belli başlı ürünler ise şunlardır.  

1- Tahıl ürünleri………………………………………………….  65.522.657.00 dolar 

2- Demir çelik ürünleri………………………………………….   65.042.360.00 dolar 

3- Elektronik eşya …………………….………………………..   16.620.779.00 dolar  

4- Makine takım tezgah………………..……………………….      3.314.121.00 dolar 

Gibi ürünler alınmıştır. İthalat yapılan ülkeler ise Rusya, Çin, Almanya, Afrika, 

Azerbeycan gibi ülkelerden gerçekleşmiştir. 

Ayrıca özellikle de bölge illerimiz içerisinde ilimiz sanayisi gelişmiş durumda olup,  

yurt içinde de birçok ilimiz ile de ticari bağlantıları vardır birçok ürününde ticareti 

yapılmaktadır.   

İhracat ve ithalatçılarımıza Ekonomi Bakanlığımız tarafından bazı destekler 

sağlanmaktadır.  

1- Pazar araştırması desteği 

2- Pazara giriş desteği, 

3- E ticaret sitelerine üyelik desteği 

4- Rapor ve danışmanlık desteği, 

5- Sektörel heyetleri ziyaret desteği, 

6- Fuarlara katılım desteği, 

7- Yurt dışı marka tanıtım desteği, 



 

8- Tasarım ve yazılım desteği, 

9- Tarımsal ürünlerde iade desteği,  

10- Ürün geliştirme desteği, 

Gibi destekler sağlanarak ilimiz ekonomisine katkı sağlayan ihracatçı ve ithalatçı 

firmalarımıza katkı sağlamaktadır. ilimizde TSO öncülüğünde başta makine ekipman ve 

toprak sanayi sektöründe olmak üzere UR-GE projesi yürütülmekte bu sayede teknolojiye 

dayalı üretim modeline geçilerek hem üretim kalitesini hem üretim hızını artırarak  

üreticilerimiz yani pazarlara girebilmekte bu sayede üreticilerimiz küresel rakipleri ile 

rekabeti artırabilmektedir.  

           Ayrıca Ulaştırma Bakanlığımız yatırım programında yer alan Ankara- Çorum- Samsun 

Demiryolu projesinin hayata geçmesiyle çorumdaki üreticilerin dış pazara daha ucuz 

ulaşabilme imkanı ile ihracat rekabeti artırarak dış ticaret hacminin artması sağlanacaktır. 

        Bu vesile ile İlimiz sanayi sektörlerinden olan ve uluslararası Ekonomist world class 

dergisinin 26 Şubat 2017 sayısında yayınlanan, makine üretiminde Dünya ikincisi olan 

Alapala Makine ülke ve ilimiz ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve tebrik 

ediyoruz.                                                                  

     Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU 

 

 

            Mesut TUĞREL                       Mustafa ÇATAR                    Mehmet YÜCEL    

            Komisyon Bşk.                        Komisyon Bşk. V.                              Üye              

 

 

 Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Satılmış KÖKCÜ   
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- RAPOR-  

( Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/02/2017 tarihinde Hukuk ve İnsan Hakları 

Komisyonu’na havale edilen, Hukukta arabuluculuk ne demektir? Arabulucu kimdir? Kimler 

arabuluculuk yapabilir? Arabulucu olma şartları nedir? Bu konuların araştırılması, 

meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili Hukuk ve İnsan Hakları komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Arabuluculuk ne demektir? Arabulucu kimdir? Kimler arabuluculuk yapabilir? 

Arabulucu olma şartları nelerdir?  

Bu konuların araştırılıp kamuoyunun ve meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili 

önergenin komisyonumuza havale edilmesi üzerine, komisyonumuz başkan ve üyelerin 

katılımı ile toplandı;  

           Yapılan araştırmalar neticesinde; 

           Arabuluculuk nedir ?  

Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi 

bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir. 

Gelişmiş demokratik hukuk sistemlerinde geniş uygulama alanı bulan ve 

uyuşmazlıkların çözümünde taraflar, toplum ve adalet sistemi bakımdan çok olumlu katkılar 

sağlayan Arabuluculuk; 6325 sayılı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 

hukukumuzda yerini almıştır. 

Kanunun 2. Maddesinde Arabuluculuk şöyle tanımlanmıştır: “ Sistematik teknikler 

uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, 

onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak 

için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan 

tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık 

çözüm yöntemi” dir. Bu bağlamda Arabulucu da; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve 

Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kayıtlı olan gerçek kişidir. Önemle belirtmeliyiz 

ki, Arabuluculuk; Hâkimlik veya Hakemlik değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık 

konusunda süreç sonunda bir karar vermez; tarafların birlikte bir karara varmalarına yardımcı 

olur. 

Tarafların, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden kaynaklanan 

özel hukuk uyuşmazlıkları Arabuluculuğa elverişlidir. Bu bağlamda İş Hukukuna, Ticaret 

Hukukuna, Kira Hukukuna, Tüketici Hukukuna vs. tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri; 

bir başka ifadeyle Kamu düzenine ilişkin olmayan uyuşmazlıklarda arabuluculuk 

mümkündür. Bu bağlamda; İşçi-İşveren, Kiracı-Kiralayan, Tacir-Tacir, Esnaf- Tacir, 



 

Tüketici- Esnaf vb. aralarındaki hukuki uyuşmazlığın çözümü için Arabulucuya 

başvurabilirler. 

Ancak aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar ile ceza hukuku bağlamındaki 

uyuşmazlıklarda Arabuluculuk mümkün değildir. Ceza hukukunda, ayrı bir Alternatif Çözüm 

Yolu olarak uzlaştırmacı söz konusu olabilir. 

Arabuluculuğa Başvuru Usulü 

Hukukumuzda Taraflar; arabuluculuğa, arabulucuya başvurmak, süreci devam 

ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Bu bağlamda; 

taraflar dava açılmadan önce veya dava devam ederken arabulucuya başvurma konusunda 

anlaşabilirler.  

Tarafların anlaşması 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir; 

anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. 

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma 

belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce 

arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl 

uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep 

edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise 

anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep 

edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. 

Arabulucu Kimdir? Kimler Arabuluculuk yapabilir? Arabulucu olma şartları 

nelerdir? 

Türkiye’de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunları 

arabuluculuk yapabilir. Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucu olabilmek için Bakanlıkça 

lisanslanan eğitim kurumlarından teorik ve pratik en az kırk sekiz saat eğitim alınması 

gerekir. Eğitimden sonra Bakanlığın açtığı yazılı ve uygulamalı sınavı geçip sicile 

kaydolanlar arabulucu unvanını kazanır. Türkiye’de arabulucular sicil ve denetim bakımından 

Adalet Bakanlığı’na bağlıdır. Arabulucular her yıl maliyeye aidat öderler. Arabuluculuk 

mesleğini yapanlar her yıl sekiz saat yenileme eğitimi almak zorundadır. 

Meclisimizin ve kamuoyunun taktirlerine arz olunur.  

HUKUK VE İNSAN HAKLARI  KOMİSYONU 
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