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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz Merkez İlçe, Aksungur Köyü, 124 ada, 8-16-17-18-19-

20-21 parsel ile 125 ada 5-6-7-10-13 parsel nolu taşınmazların Güneş Enerjisinden Elektrik 

üretmek amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” ve “Servis 

Yolu” 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 olarak İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Aksungur Köyü, 124 ada 16-17-18-

19-20-21, 125 ada 5-6-7 parsellerin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji 

Üretim Alanı" olarak işaretlendiği, 124 ada 8, 125 ada 7-10-13 parsellerin ise servis yolu ve 

geri dönüş kurbu olarak işaretlendiği, imar planı onama sınırı içerisinde kalan alanın toplam 

yaklaşık 9,91 ha (99.173,54 m²) olduğu görülmüştür. 

 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce 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, Milli Emlak Müdürlüğü'nden plana ilişkin uygun kurum görüşleri aldığı, 

ilgilisinin 20/09/2017 tarih ve 17026 sayılı dilekçe ve eki Samsun Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nın 2017/12234 soruşturma numaralı "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair 

Karar"ın bulunduğu ve aynı kararın kesinleştirme şerhinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

 125 ada 5-6-7 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulacak Güneş Enerjisi Santraline 

ulaşımı sağlamak amacıyla 125 ada 10 ve 13 parsel nolu tarla vasıflı taşınmazların 

maliklerinin muvafakatlarının alındığı ve 7 metre genişliğinde servis yolu planlanması 

konusunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 30/11/2017 tarih ve 3005454 sayılı 

yazısı ile tarım dışı kullanım iznin alındığı tespit edilmiştir. 125 ada 16-17-18-19-20-21 parsel 

nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak Güneş Enerjisi Santraline ulaşımı sağlamak amacıyla 125 

ada 8 parsel nolu Hazine taşınmazı üzerinde 7 metre genişliğinde servis yolu planlanmasına 

ilişkin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 01/09/2016 tarih ve 10170 sayılı yazısı 

ile uygun görüş alındığı, Milli Emlak Müdürlüğü'nün 10/02/2017 tarih ve 1120 sayılı yazısı 

ile yol olarak terk edilen kısım kadar proje alanında müstakil parsel oluşturulması şartıyla 

uygun görüş verildiği tespit edilmiştir. 

 

 Diğer taraftan taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmalara ait bağlantı 

anlaşmalarının 02/06/2016 tarih ve 2982-2986-2985-2984-2983-2980-2987 sayı ile YEDAŞ 

Genel Müdürlüğünce yapıldığı sürelerinin ilgili mevzuat gereği 02/06/2018 tarihinde dolacağı 

tespit edilmiştir. 

 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 11/08/2016 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 30/10/2017 tarih ve 13185 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

plan hükmü gereği,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne 
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gönderildiği, 10/11/2017 tarih ve 19390 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 Meclisine verilmiştir.  

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Sarmaşa Köyünde mülkiyeti hazineye ait 130 

ada, 67-68 parsel nolu “ham toprak” vasıflı taşınmazlar üzerinde, plan müellifince hazırlanan 

imar plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Merkez İlçesi, Sarmaşa Köyünde 

mülkiyeti hazineye ait 130 ada, 67-68 parsel nolu "ham toprak" vasıflı taşınmazlar üzerinde, 

Valilik Makamı'nın 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı Talimat yazıları ile Çorum Defterdarlığı 

Milli Emlak Müdürlüğü'nün 22/06/2017 tarih ve 4670 sayılı talep yazısı gereği plan 

müellifince hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin 06/09/2017 tarih ve 280 sayılı kararı ile 

onaylanan uygulama imar planında yer alan yapılaşma koşullarında açık olmayan kısımlar ile 

belirtilmeyen hususların netleştirilmesi, İlimiz genelindeki tarımsal rekreasyon alanı (hobi 

bahçesi) olarak işaretlenen bölgelerde uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla teklif 

plan değişikliği hazırlanmıştır. 

 

 Komisyonumuzca yapılan incelemede, yürürlükteki uygulama imar planının; 

1- 23 nolu plan hükmünün, "bu alanlarda yapılacak yapılar; çevre düzeni planının 

1.5.17.1.9 nolu plan hükmü (5403 sayılı Kanun’un Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri 

kapsamında değerlendirilen alanlarda ve 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı 

kullanım izni verilen tarım alanlarında, bu planın genel arazi kullanım kararlarına 

aykırı olmamak üzere, bu planın Marjinal Tarım Alanları’na ilişkin hükümleri 

uygulanır.) gereği çevre düzeni planının marjinal tarım alanları başlıklı plan hükümleri 

kapsamında değerlendirilecektir. 23.2. bu alanlardaki tarımsal rekreatif faaliyetler için 

yapılacak yapılara (Tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan depolar, 

üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli 

boyut ve hacimde depolar vb.) ilişkin belirlenen emsal (kaks)=0.30'dur. Konut yapıları 

için; inşaat alanı 150 m2'yi yüksekliği 6,50 metreyi geçmeyecek şekilde yapılaşmaya 

gidilecektir. Konut yapıları, yukarıda belirtilen tarımsal rekreatif faaliyetler için 

belirlenmiş emsale dahildir." şeklinde değiştirildiği, 

 

2-  27 nolu plan hükmünün, "bu alanlarda yapılacak yapılara verilen yapılaşma 

koşullarına dahil olmak kaydıyla konut binalarıyla birlikte kümes, garaj, odunluk vb. 

müştemilatlar da yapılabilir. Büyük ve küçükbaş hayvancılığa yönelik ahır mandıra 

ağıl vb. yapılar yapılamaz." şeklinde değiştirildiği,  

 

3- 30 nolu plan hükmünün, "çatı arasında bağımsız birim oluşturulamaz ve çekme kat 

yapılamaz ancak, çatı arasında son kotla bağlantılı piyesler yapılabilir. Bu şekilde 

oluşturulan piyesler emsale (KAKS) (Konut Amaçlı Yapılar İçin İnşaat Alanına) dâhil 

değildir." şeklinde değiştirildiği,  
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4- 31 nolu plan hükmünün (yapılar parsel köşe noktalarının ortalaması üzerinden kot 

alacaklardır.) kaldırılarak, "eğimli parsellerde kot farkından dolayı en fazla 1 (bir) kat 

kazanılabilir, kot farkından dolayı kazanılan iskan ve depo amaçlı kullanımlar emsale 

(KAKS) (Konut Amaçlı Yapılar İçin İnşaat Alanına) dahil olup; garaj, kömürlük, ısı 

odası, müştemilat vb. kullanımlar emsale (KAKS) (Konut Amaçlı Yapılar İçin İnşaat 

Alanına) dâhil değildir." şeklinde değiştirildiği,  
 

5- 34 nolu plan hükmünün (bahçe duvarı yüksekliği 1,5 m'yi geçemez.) kaldırıldığı 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 Meclisine verilmiştir. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar 

doğrultusunda söz konusu plan teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Kazıklıkaya Köyünde mülkiyeti hazineye ait 

59 parsel nolu “ham toprak” vasıflı taşınmazlar üzerinde, plan müellifince hazırlanan imar 

plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Merkez İlçesi, Kazıklıkaya Köyünde 

mülkiyeti hazineye ait, 59 parsel nolu "ham toprak" vasıflı taşınmazlar üzerinde, Valilik 

Makamı'nın 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı Talimat yazıları ile Çorum Defterdarlığı Milli 

Emlak Müdürlüğü'nün 23/06/2017 tarih ve 4709 sayılı talep yazısı gereği plan müellifince 

hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin 06/09/2017 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan uygulama 

imar planında yer alan yapılaşma koşullarında açık olmayan kısımlar ile belirtilmeyen 

hususların netleştirilmesi, İlimiz genelindeki tarımsal rekreasyon alanı (hobi bahçesi) olarak 

işaretlenen bölgelerde uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla teklif plan değişikliği 

hazırlanmıştır. 

 

 Komisyonumuzca yapılan incelemede, yürürlükteki uygulama imar planının; 

1- 22 nolu plan hükmünün, “tarımsal rekreasyon alanı olarak belirlenen alanlarda yapı 

yaklaşma mesafesi yoldan ve komşu parselerden 3 metredir.” şeklinde değiştirildiği, 

 

2- 23 nolu plan hükmünün, "bu alanlarda yapılacak yapılar; çevre düzeni planının 

1.5.17.1.9 nolu plan hükmü (5403 sayılı Kanun’un Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri 

kapsamında değerlendirilen alanlarda ve 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı 

kullanım izni verilen tarım alanlarında, bu planın genel arazi kullanım kararlarına 

aykırı olmamak üzere, bu planın Marjinal Tarım Alanları’na ilişkin hükümleri 

uygulanır.) gereği çevre düzeni planının marjinal tarım alanları başlıklı plan hükümleri 

kapsamında değerlendirilecektir. 23.2. bu alanlardaki tarımsal rekreatif faaliyetler için 

yapılacak yapılara (Tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan depolar, 

üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli 

boyut ve hacimde depolar vb.) ilişkin belirlenen emsal (kaks)=0.30'dur. konut yapıları 

için; inşaat alanı 150 m2'yi yüksekliği 6,50 metreyi geçmeyecek şekilde yapılaşmaya 

gidilecektir. Konut yapıları, yukarıda belirtilen tarımsal rekreatif faaliyetler için 

belirlenmiş emsale dahildir." şeklinde değiştirildiği, 

 

3- 27 nolu plan hükmünün, "bu alanlarda yapılacak yapılara verilen yapılaşma 

koşullarına dahil olmak kaydıyla konut binalarıyla birlikte kümes, garaj, odunluk vb. 

müştemilatlar da yapılabilir. Büyük ve küçükbaş hayvancılığa yönelik ahır mandıra 

ağıl vb. yapılar yapılamaz." şeklinde değiştirildiği,  

 

4- 30 nolu plan hükmünün, "çatı arasında bağımsız birim oluşturulamaz ve çekme kat 

yapılamaz ancak, çatı arasında son kotla bağlantılı piyesler yapılabilir. Bu şekilde 

oluşturulan piyesler emsale (KAKS) (Konut Amaçlı Yapılar İçin İnşaat Alanına) dâhil 

değildir." şeklinde değiştirildiği,  
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5- 31 nolu plan hükmünün (yapılar parsel köşe noktalarının ortalaması üzerinden kot 

alacaklardır.) kaldırılarak, "eğimli parsellerde kot farkından dolayı en fazla 1 (bir) kat 

kazanılabilir, kot farkından dolayı kazanılan iskan ve depo amaçlı kullanımlar emsale 

(KAKS) (Konut Amaçlı Yapılar İçin İnşaat Alanına) dahil olup; garaj, kömürlük, ısı 

odası, müştemilat vb. kullanımlar emsale (KAKS) (Konut Amaçlı Yapılar İçin İnşaat 

Alanına) dâhil değildir." şeklinde değiştirildiği  

 

6- 34 nolu plan hükmünün (bahçe duvarı yüksekliği 1,5 m'yi geçemez.)  kaldırıldığı 

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 Meclisine verilmiştir. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar 

doğrultusunda söz konusu plan teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

  

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz Merkez İlçe, Altınbaş köyünde mülkiyeti hazineye ait 

202 ada, 1 parsel nolu “ham toprak” vasıflı taşınmaz üzerinde, plan müellifince hazırlanan 

imar planları ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği bildirildiği tespit edilmiştir. 

 

 Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 13/06/2017 tarih ve 4354 sayılı yazı 

ile yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 

tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Altınbaş Köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 202 ada 1 

parsel nolu taşınmazın, İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının 

talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden konuya ilişkin 

Müdürlüğümüzce 15/06/2017 tarih ve 7488 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlara görüş 

sorulmuştur.  

 

 BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ankara 2 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Orman İşletme 

Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Mülga İl Halk 

Sağlığı Müdürlüğü'nden uygun kurum görüşlerinin alındığı tespit edilmiştir. 

 

 Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 15/08/2017 tarih ve 424721 sayılı yazısında söz 

konusu taşınmaz üzerinde II (a) Grubu Hammadde Üretim İzin Belgesi alınmış, Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğüne ait maden sahasının (taş ocağı) bulunduğu bildirilmiştir. Söz konusu 
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hammadde üretim izin belgesinde yer alan koordinatlar üzerinden yapılan incelemede, 

planlama sahasının yatayda 60 metre mesafe sonrası başladığı görülmüştür.  

 

 İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğünce 31/01/2018 tarihinde onaylandığı 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 Meclisine verilmiştir.  

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz Merkez İlçe, Burun Köyü 106 ada, 1 parsel nolu 

mülkiyeti hazineye ait “ham toprak” vasıflı taşınmaz üzerinde, plan müellifince hazırlanan 

imar planları ve ekleri ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği bildirildiği tespit edilmiştir. 

 

 Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 14/12/2017 tarih ve 8899 sayılı 

yazısı ile yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme 

sonucunda tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Burun Köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 

106 ada 1 parsel nolu taşınmazın, İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının 

talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden konuya ilişkin İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü’nce 19/12/2017 tarih ve 15414 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulduğu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ankara 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden uygun kurum görüşlerinin alındığı, İmar Planına Esas 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 04/01/2018 tarihinde 

onaylandığı tespit edilmiştir.  
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 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il 

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisine verilmiştir.  

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Soğuksu Köyü 114 ada, 534 parsel ile 

Sarmaşa köyü 203 ada, 4 parsel nolu mülkiyeti Hazineye ait “ham toprak” vasıflı taşınmazlar 

üzerinde, plan müellifince hazırlanan imar planları ve ekleri ile ilgili olarak İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceğinin bildirildiği tespit 

edilmiştir. 

 

 Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 14/12/2017 tarih ve 8898-8925 sayılı 

yazıları ile yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme 

sonucunda tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Sarmaşa Köyü 103 ada 4 parsel nolu taşınmaz ile 

Merkez İlçe Soğuksu Köyü 114 ada 534 parsel nolu taşınmazların İlimizdeki hobi bahçesi ve 

bağ parseli ihtiyaç ve talebinin karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp 

parçalanmasının ve tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi ve hazine 

taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ 

parseli olarak imar planı hazırlanmasının talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden konuya ilişkin İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğünce 15/12/2017 tarih ve 15321 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulmuş, BOTAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge 

Müdürlüğü,  Ankara 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, TEİAŞ ve 

YEDAŞ ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden uygun kurum görüşlerinin bulunduğu, İmar 
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Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 

25/01/2018 tarihinde onaylandığı 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 Meclisine verilmiştir.  

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Türkler Köyü 126 ada, 77 parsel ile 125 ada, 

24 parsel nolu mülkiyeti hazineye ait “ham toprak” vasıflı taşınmazlar üzerinde, plan 

müellifince hazırlanan imar planları ve ekleri ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği bildirildiği tespit edilmiştir. 

 

 Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 14/12/2017 tarih ve 8893-8894 sayılı 

yazıları ile yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme 

sonucunda tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Türkler Köyü 126 ada 77 parsel ile 125 ada, 24 

parsel nolu taşınmazların İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının 

talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden konuya ilişkin İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü’nce 19/12/2017 tarih ve 15417 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulmuş, BOTAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman İşletme 

Müdürlüğü, Ankara 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, TEİAŞ ve 

YEDAŞ'ın uygun kurum görüşlerinin alındığı, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 25/01/2018 tarihinde onaylandığı tespit 

edilmiştir.  
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5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (c) bendinde, (Belediye sınırları il 

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisine verilmiştir.  

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

  

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2018 tarih ve 20 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (e) bendi ile aynı 

kanunun 52. maddesi gereğince 50.000,00 TL sermaye ile ana sözleşmesinde yer alan faaliyet 

alanlarında hizmet vermek üzere, İl Özel İdaresi tarafından şirket kurulması ile ilgili olarak, 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarda 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında İdaremizde 

çalıştırılmakta olan işçilerin,  696 sayılı KHK’nın Ek 20. Maddesinde yer alan “İl Özel 

idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare 

birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle 

birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu 

kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir 

şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” 

hükmü gereğince, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek 

hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılan personellerin şirket üzerinden çalıştırılmaya 

devam edilmesi gerekmektedir.   

Ancak İlimiz Özel İdaresinin 696 Sayılı KHK da belirtilen şartlarda bir şirketi 

bulunmadığından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütülmek üzere bu amaç 

doğrultusunda faaliyet yürütecek bir şirketin kurulması gerekmektedir.  

Bu konuda İdare, 50.000,00 TL sermayeli Anonim Şirket kurulması yönünde İl Genel 

Meclisimize teklifte bulunmuşsa da, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 

Valiliklere göndermiş olduğu 11/01/2018 tarih ve 1075 sayılı   “696 sayılı KHK kapsamında 

şirket bilgileri ve yeni kurulacak şirketler” konulu yazılarının 3. maddesinde “Yeni şirket 

kuracak olan il özel idarelerinin anonim veya limited şirket kurabilecekleri” konusunda 

tercih sunulduğundan, kurulacak şirketin de sadece personel çalıştırılmasına dayalı bir şirket 

olacağı hususu göz önünde bulundurularak, kurulacak şirketin 10.000,00 TL sermayeli 

Limited Şirketi şeklinde kurulması komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

    

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2018 tarih ve 21 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz Merkez Gülabibey mahallesinde bulunan, 2933 ada, 3 nolu parselde 

kayıtlı, şehir imar planında ilköğretim okulu yeri olarak işaretli bulunan, 4.322,03 m² 

yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine, 2017 yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programında 

yer alan ilkokul binası yapılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesine 

istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile 

ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 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 ile İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 20. maddenin (f) 

bendinde yer alan “… Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” hükmü 

gereğince, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Gülabibey mahallesinde bulunan, 

2933 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 4.322,03 m² yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine ilkokul 

yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi 

Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 
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- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 6 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Çorum çayı bildiğimiz üzere Derin çay ile birleşen Yeşilırmak’a 

dökülen Bafra Ovasını, Çarşamba Ovasını, Amasya Ovasını ve yol üzerindekini köylerin 

tarım arazilerini sulayan içinde pek çok canlının yaşadığı bir çaydır. Tarım ürünlerimizi 

besleyen bu suya kimyasallar karışmış durumdadır ve kimyasalların etkisiyle çay üzerinde 

köpükler oluşmuştur. 

Bu kimyasalların fabrika atıklarıyla suya karıştığı iddia ediliyor. Tüm köyleri ve 

köylülerin yetiştirdiği ürünlerin pazarda satıldığını düşündüğümüzde Çorum çayının 

Karadeniz’e karıştığı göz önüne alındığında büyük bir bölgeyi etkileyen bu çay hem insan 

sağlığını olumsuz etkilemekte hem de bu suda yaşayan tüm canlıları ve bitkileri 

zehirlemektedir. Bunu önlemek ve çaya atık bırakan fabrikaların ihbarı açısından meclis 

tarafından bölgede yapılacak bir inceleme büyük önem taşımaktadır aksi halde bu çay büyük 

sağlık sorunlarını beraberinde getirecektir bu sebeple bu çaydan numune alınarak içindeki 

kimyasalların araştırılması bu tehlikeye karşı çorumun aydınlatılması ve yetkililerin harekete 

geçirilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen bu hususlar doğrultusunda; 

            5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, bu konuların araştırılması ile ilgili sözlü önerge,  

incelenmek ve değerlendirmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmiştir.   

Verilen bu sözlü önerge üzerine konuları araştırmak üzere Çevre ve Sağlık 

Komisyonumuz toplandı. 

Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak detaylı bir araştırma yaptık ve yapmış olduğumuz 

araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Konu ilimiz merkezinden geçen ve devamında Çorum Çayı adını alan Derin çay isimli 

yüzeysel su kaynağı üzerinde oluşan söz konusu köpükleşme ve balık ölümü iddiaları 

hakkındadır. 

Çorum Ankara yolu Derin Çay köprüsünden ilimiz sınırlarını terk ettiği noktaya kadar 

yapılan incelemelerde,  

1-Derin Çayın kaynak debisinin mevsim itibarı ile oldukça azaldığı.  

2-Derin Çayın akarsu rejiminin yer yer durgun yer yer ise türbülanslı (set ve benzeri 

üzerinden düşey akış) olduğu.  

3-Özellikle debisi az olan (yaklaşık 30.000 m3/gün) Derin Çaya Çorum Şeker 

Fabrikasının arıtma tesisinden (yaklaşık 4500 m3/ gün) Çorum Belediyesi arıtma tesisinden 

(yaklaşık 60.000m3/gün) atık suyun arıtılarak deşarj edildiği. 

4-Derin Çayın oluştuğu membaa kısmından itibaren deşarjların yapıldığı bölüme kadar 

akarsuyun oldukça berrak ve temiz olduğu. 

5-Arıtma tesislerinden deşarjların tamamlandığı noktadan itibaren Derin Çayın 

debisinin yaklaşık 3 katına çıktığı fiziksel olarak bulanıklık oluştuğu, düşük olan yerlerde 

oluşan türbülans sonucu köpükleşmenin oluştuğu oluşan köpüklerin sönmeyerek akarsu 

yatağında mansap yönüne (aşağı yönlü) taşındığı görülmüştür  

Derin Çay kenarında faaliyet gösteren ve müstakil arıtma tesisi bulunan 8 adet sanayi 

tesisi bulunmaktadır bunlar şöyledir,  

1-T.Ş.F.A.Ş.Çorum Şeker Fabrikası. 

2-Çorum Belediyesi atık su arıtma tesisi. 

3-Hayat Kağıt ve Enerji San. Tic. A.Ş. (Çalışmıyor). 



18 
 

4-Olmuksan Kağıt ve Oluklu Mukavva Kutu San. A.Ş. (Kağıt üretimine son verildi). 

5-Yuva Viol Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kesikli deşarj). 

6-Yenidoğan Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.(Çalışmıyor). 

7-Hayat Tıbbi Aletler ve Oluklu Mukavva San. Tic. A.Ş. (Çalışmıyor) 

8-Özuslu Tavukçuluk Tic. San. A.Ş. (Çalışmıyor ). 

ve yukarıda belirtilen atık su oluşturan tesislerden en önemlilerinden iki tanesi 

şunlardır.  

Çorum Belediyesi Kentsel AAT: Tesisin Atıksı deşarjı konulu çevre izni 

bulunmaktadır. Yaklaşık olarak günlük 60.000 m3 debisi bulunan arıtma tesisinden iç izleme 

kapsamında alınan atık su numune analiz sonuçlarının standart değerlere uygun olduğu, 

yerinde yapılan incelemelerde çıkış suyunda bulanıklık ve koku olduğu görülmüştür. 

Çorum kent merkezinden kaynaklı evsel atık sularda bulunan yağ ve deterjan atıkları 

atık suyun içerisindeki yüzey aktif maddeler ve organik madde miktarını artırmaktadır. 

Çorum Belediyesi tarafından 2001 yılından beri işletilmekte olan kentsel atık su arıtma 

tesisinde azot ve fosfor giderimi bulunmamaktadır. Atık su ile gelen bu tip bileşenler 

tamamen arıtılmadan deşarj edilmektedir. Bu da atık suyun kirlilik yükünü artırmaktadır. 

Çorum Belediyesi kentsel atık su arıtma tesisinin modernize edilmesi kapsamında çalışmalara 

başlamış olup, ileri arıtma prosesini de içerecek şekilde planlanan arıtma tesisinin Çevresel 

Etki Değerlendirmesi süreci ÇED olumlu kararı alınarak bitirilmiş, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na sunulan arıtma tesisi projesi uygun bulunarak proje onayı yapılmış olup, Çorum 

Belediye Başkanlığı tarafından ihale çalışmalarına başlandığı bildirilmiştir. 

 

Çorum Şeker Fabrikası: Tesisin emisyon ve atık su deşarjı konulu çevre izni 

bulunmaktadır. Atık su arıtma tesisi mevcut olup, yaklaşık 5000m3/gün debisi bulunmaktadır. 

Şeker üretim kampanyasına başlanmasına müteakip atık sular arıtıldıktan sonra tesis alanı 

içinde beton kanal ile taşınarak Derin Çaya deşarj edilmektedir. 

Özellikle pancarın yetişmesinde kullanılan azotlu ve fosforlu gübrelerden dolayı 

pancarın işlenmesi sonucu oluşan atık sularda oksidasyon sonucu köpükler meydana 

gelmektedir. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 05.06.2017 tarihinde yapılan tespit ile 

melas tanklarının temizlenmesi sırasında oluşan özelliğini yitirmiş melas atıklarının alıcı 

ortama arıtılmadan verilmesi sebebiyle 07.06.2017 tarih ve 19.00.17.10 karar numaralı idari 

yaptırım kararı ile 50.975,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.  

29/11/2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yapılan birleşik denetim 

sırasında atık su arıtma tesisi deşarj noktasından alınan atık su numunesi Bakanlığımız Çevre 

Referans Laboratuarına gönderilmiş olup, sonuçlar 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5.11.a’da 

değerlendirilmiş olup analiz sonuçlarının tablo değerlerinde verilen standartlar içerisinde 

kaldığı görülmüştür. 

 

Derin Çay’da oluşan köpükleşmenin nedeni: 

Derin çayda meydana gelen köpükleşme herhangi bir kimyasal veya tehlikeli atığın 

suya deşarj edilmesi ile oluşmamaktadır. Havaların soğuması ile birlikte özelikle biyolojik 

arıtma tesislerinde arıtma işlemini gerçekleştiren mikroorganizma (bakteri) faaliyetlerinin 

yavaşlaması sonucunda atık su içerisindeki organik maddede bir miktar artış oluşmakta, 

bunun yanında akarsu yatağı ve çevresinde bulunan bitkilerin çürümesi sonucu ortaya çıkan 

organik madde de suya karışmakta, bu organik maddeler parçalandıklarında deterjanlarda 

kullanılanlara benzer özellikte, suyun yüzey gerilimini düşüren aktif maddeler oluşmaktadır. 

Bir tarafı suyu iterken diğer taraf su moleküllerini çeken bu tür kimyasal maddeler genellikle 
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suyun yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplar ve türbülans veya çalkalanmanın meydana 

geldiği durumlarda köpüklerin oluşmasına neden olur.  

 

İlimiz sınırları içerinde Derin Çay ve devamında Alaca Çayı ile birleşerek Çorum 

Çayı adını alan akarsu boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.01.2018 

ve 08.01.2018 tarihlerinde yapılan denetim ve takiplerde kesinlikle herhangi bir balık 

ölümüne rastlanılmamış olup, bu yönde de İl Müdürlüğümüzce herhangi bir şikayet ve 

ihbar iletilmemiştir. 

 

Sonuç olarak; İlimizde bulunan ve Derin Çay’a atık su deşarj eden tesislerin 

tamamının atık su arıtma tesislerinin deşarj noktalarından mevzuat kapsamında alınan 

periyodik numunelerinin yapılan analizleri sonuçlarının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne 

uygun olduğu, deşarj standartlarını sağladığı tespit edilmiştir.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN          Ekrem YILDIRIM              

                  Başkan             Başkan V.        Üye 

                                    

 - RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2018 tarih ve 17 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde kadın sığınma evleri var mıdır? Yararlanan kadınlarımız 

var mıdır? Kadın sığınma evlerindeki kadınların sosyal hayata kazandırılmaları için ne gibi 

çalışmalar yapılmaktadır? Kadın sığınma evlerine kabul edilmenin yasal yükümlülükleri 

nelerdir? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin 

katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Çorum Kadın 

Konukevi Müdürlüğü,  5 Ocak 2013 tarihli ve 28519 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Kadın 

Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde hizmet vermek 

amacıyla açılmıştır. Bahçelievler Mahallesinde 526.84 metrekarelik alana kurulan bina, zemin 

artı dört kattan oluşmaktadır. Kuruluş binası; 2007 yılında kız yetiştirme yurdu olarak 

kullanılmak üzere İlimiz Defterdarlığı tarafından süresiz İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup,  

2007-2011 yılları arasında kız yetiştirme yurdu olarak faaliyet göstermiştir. Kız yetiştirme 

yurdunun İlimizde inşası tamamlanan yeni yerleşkesine taşınması ile birlikte boşalan binaya 

gerekli bakım-onarım yapılmış ve 2014 yılı Nisan ayı itibariyle 20 kişilik kapasitede kadın 

konukevi faaliyetine geçmiştir. Kuruluş adres ve telefon numarasının gizli olması nedeniyle 

iletişim Çorum Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (0364) 777 00 87 telefon 

numarası ile sağlanmaktadır. 

 

Mevzuat hükümleri uyarınca Kuruluşumuzun adres ve iletişim bilgilerinin gizli 

tutulması gerekmektedir. Bu nedenle de kuruluşa kabul işlemleri 08:00-17:00 saatleri arasında 
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İlimiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezi Müdürlüğünce, 17:00 saatinden sonraki başvurular ise İlimiz Atıl Uzelgün Huzurevi 

Müdürlüğünce yapılmaktadır. Kabul işlemleri yapılan kadınlar derhal kuruluşumuza teslim 

edilmektedir. Kuruluşumuza yerleştirilen kadın ve çocuklarına, öncelikle güvenli ve huzurlu 

bir ortamda barınma ihtiyacı sağlanmaktadır. Kadının ihtiyaç duyduğu sağlık, adli, eğitim vb. 

alanlarda hizmet alabilmesi için gerekli rehberlik-yönlendirme işlemleri ve takibi 

yapılmaktadır. Kadının geçici olarak kuruluşumuzda kaldığı süre içerisinde yürütülen 

çalışmalardaki temel amaç, psiko-sosyal açıdan güçlenmesini ve sosyal yaşamına en hızlı 

şekilde dönmesini sağlamaktır. Güçlendirilebilmesi için gerekli olan ekonomik destek, 

herhangi bir yerden düzenli bir geliri olmaması halinde kuruluşumuz bütçesinden 

karşılanarak, kadına harçlık olarak verilmektedir. Acil durumlarda ise İlimiz Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yapılan ekonomik destek ile 

sağlanmaktadır. 

 

Kuruluş içerisinde kadınlara yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmekte olup, Halk 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünden görevlendirilen el sanatları öğreticisi, spor öğreticisi gibi 

öğreticilerle desteklenerek profesyonel hizmet sunulmaktadır.  

 

Kuruluşta kalan ve yüksek can güvenliği tehlikesi bulunan kadın ve beraberindeki 

çocukları için 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun Kapsamında Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Alınarak (Gizlilik Kararı, T.C. 

Değişikliği, Uzaklaştırma…) güvenlikleri sağlanmaya çalışılmaktadır. İlimiz sınırları 

içerisinde can güvenliği tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocukları için 6284 Sayılı 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tedbirler 

talep edildikten sonra kadının talebi üzerine, varsa berindeki çocukları ile Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü başka bir kadın konukevine nakil edilerek kadının 

hayata tutunması ve yerleşik bir düzen kurması konusunda destek sağlanmaktadır. Aynı 

şekilde yüksek can güvenliği tehlikesi ile ilimize nakli uygun görülen kadın için gizlilik ve 

güvenlikle ilgili iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra talebi üzerine iş bulma ve ev kurma 

konusunda destek sağlanmaktadır. 

 

Kadın konukevine şiddet mağduru ve barınma ihtiyacı olan tüm 18 yaş üstü kadınlar 

müracaat edebilir. Yaş aralığı bulunmamaktadır. 18 yaş altı gebe çocuklar ve çocuk 

annelerinde kabulü yapılmaktadır. Aynı zamanda şiddet mağduru ve barınmaya ihtiyacı olan 

göçmenlere de kısa süreli hizmet vermektedir. Faaliyetlerini halen devam ettirmektedir.     

                              

 Kadın odaklı yaklaşım esas alınarak; kadının öz güvenini artırıcı danışmanlık hizmeti, 

çeşitli alanlarda (sağlık, iletişim teknikleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, kadın hakları v.b.)  

eğitim hizmeti, ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği alanlarda meslek edindirme kurslarına 

yönlendirme, boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla 

tiyatro/sinema/gezi/piknik faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen bütün hizmetler, barınma 

hizmeti de dahil olmak üzere hizmet alan kadının gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu 

doğrultuda da ayrılmak isteyen kadın, dilekçe vermek suretiyle kuruluştan ilişiği 

kesilebilmektedir.  
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Açıldığı tarih itibariyle Aralık 2017 tarihine kadar toplam 710 kadın ve 393 çocuğa 

barınma, yemek, güvenlik, danışmanlık, sağlık vb. hizmetler verilmiştir.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                       Ömer ÇATALPELİT          Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.            Üye 
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- RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 15 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, zanaat ve el sanatlarını canlandırmak için Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programları uygulamaktadır. İlimizde kaybolmaya yüz 

tutmuş olan bu meslek dallarını canlandırıp, yeni nesillere tanıtmak için neler yapılabilir? Bu 

konuların araştırılıp meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Araştırma 

ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, 

Zanaatkarlık işleri şöyledir; 

Ahşap İşi: Ahşap işi mimariyle ilişkili olarak ahşap işi iki gruba ayrılır. Ahşap, sehpa, 

çekmeceler, sandıklar, kaşıklar, bastonlar, kürsüler, kuran muhafazaları, beşik, sedir gibi ev 

eşyaları ve minberler ve cami işlemeleri, tavanlar, sütun başları, pencereler, kapılar, konsollar, 

kirişler,  gibi mimari parçalar için kullanılır. Ceviz elma, sedir, abanoz ve gül ağacı, boyama, 

kabartma, oyma, dekorlama gibi farklı tekniklerle işlendiğinde özellikle popüler olmaktadır. 

Metal İşi: Metal işi farklı alet ve gereçlerle ham metali işlenmiş metal yapmaktadır. 

Atölyenin koşulları ve uygulanan teknik, metalin sertliğine ve ürün tipine göre değişmektedir. 

Altın işleri altına şekil verme çalışmasıdır. Özellikle değerli ve yarı değerli taşlarla 

takımlar için farklı teknikler kullanılmaktadır. 

Bakır, Anadolu sanatında önemli bir yer tutar ve kolayca elde edilir. Bakır kapıları 

dekora etmek için ve kapı tokmakları, başlıklar, mücevher, kaplar için günlük yaşamda 

kullanılır. 

Şekil vermek için gümüşle çalışma, özellikle takılar, süsler v.b. üretme için farklı 

teknikler kullanılır. 

Demir işleri (demir-çelik) bıçaklar, bahçe gereçleri (balta, kürek, keser, kazma v.b ) el 

aletleri ve kaplar, tencereler, setler, başlıklar ve kapılar için kullanılır. 

Cam Eşya: Ham madde olarak camı kullanarak mavi boncuk ve gaz lambası, lale 

vazosu, şeker kaseleri, mozaik cam panolar, kadehler gibi aksesuarlar ve aletlerin üretimi 

yapılmaktadır. 

Üflemeli cam eşya, kakmacılık, boyalı ve mozaik cam kullanılan tekniklerden 

bazılarıdır. 

Seramiklerin Üretimi: Seramik çeşitli araçlarla inorganik malzemelerin pişirilmesi 

ve oluşumu demektir. Seramiğin ana bileşeni, bir fırında pişirilen ve bir torna veya kalıpta 

şekil verilebilen kildir. 

Çanak Çömlek (toprak eşya, çömlek yapma): Toprak kaplar ve çömlekler kil ve 

suyu karıştırarak veya torna veya kalıpta şekillendirip bir fırında pişirerek yapılır. Pişirme 

aşamasından sonra, nesneler sertleşir ve şekil alırlar. 

 



23 
 

Çinicilik: Çini ana malzemesi kuvars olan nesne veya bir pişmiş bisküvi panelle 

kullanılır ve bir yanı dekorasyonda sırlanır. Çiniler mimaride kullanılıp kullanılmamalarına 

göre iki gruba ayrılır. 

Dokumacılık: Mendil, poşu, Trabzon giysisi, peştamal, el yazmalı başörtüsü, 

Vezirköprü giysisi gibi yün, pamuk ve ipek iplikleri kullanarak bir tezgahta kumaşın 

yaratılmasıdır. 

Hasır İşi: Saz ve mısır kapçığından kullanarak yapılır (Karadeniz bölgesi) Sazlar ve 

kapçıklar bir tezgahın üzerine yerleştirilir. Dokuma aynı malzemenin birbirine sarılmasıyla 

yapılır. Bu teknik duvar kaplaması, zemin kaplaması, tabanlık, seccase, kova olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde asıl olarak dekorasyon için kullanılmaktadır. 

Sepet Dokuma: Bir sepet, plastik malzemeler ve ince ağaç dalları, sazlardan yapılır ve 

farklı eşyaları taşımak için kullanılan el kabıdır. İnce sağlam sepetler bambu veya söğüt ağacı, 

kestane, ceviz, hasır, palmiye gibi farklı ham maddelerden üretilir. Nemli malzeme, sepetin 

istenen boyutunu yansıtan bir + şeklindeki zemine yerleştirilir. Aynı malzemenin farklı 

miktarları daha sonra eklenir ve örülür. 

Müzik Aletleri Yapımı: Bu aletler ahşap, bitkiler, hayvan bağırsağı hayvan kılı, 

kemik ve boynuz kullanarak yapılır. Nefesli perküsyon telli çalgılar olarak sınıflandırılır. 

Keçe Yapımı: Keçe, sabun, yağlar ve asitle ısı nem ve basınç altında özellikle yün 

gibi hayvansal dokuları katarak elde edilir. Keçe fabrikalarda veya baskı yöntemiyle üretilir. 

Kuzu yününün yanı sıra, tavşan, deve, tiftik ve keçi tüylerinin tümü kullanılır. Doğal renkler 

(siyah, beyaz, kahverengi) yüzey için kullanılır. Genelde sentetik boyalarla renklendirilen 

keçeli tasarımlar uygulanır. Tasarımların çoğu geometrik şekillere sahiptir. Ancak doğadan 

şekillerde görülebilir. 

Kilimcilik: Bu örgü yüzeyli dokumadır, örgü iplikleri, çözgü ipliği boyunca biri öne 

biri arkaya geçirilir ve çözgü iplikleri sıkılaştırılıp gizlenir. Tasarımın olduğu özel alanlardaki 

kilimlerde, renkli çözgü iplikleri, diğer tasarımın sınırına erişip dönene kadar devam eder. Bu 

şekilde tasarımlar aynı renkli örgüler çözgüler arasında gidip geliyor şeklinde görünür. Kilim, 

çanta, zemin örtüsü, seccade bu teknikle üretilen bazı ürün örnekleridir. 

Halıcılık: Yanyana pamuk, ipek, tiftik ve yün iplikleri yerleştirerek bir çözgü iskeleti 

oluşturulur. İskeletteki her çift iplik çeşitli teknikler aracılığıyla ipek veya floşla bağlanır ve 

çözgü ipliği ile sağlamlaştırılır. Halı üretiminde iki veya üç çözgü olabilir. Birkaç sırayı 

tamamladıktan sonra, dokuma halı makaslarının yardımı ile istenilen uzunlukta kesilir.  

Semer Yapımı: Eşek, katır veya beygirlere binme için kullanılan hayvanların sırtına 

yerleştirilen ahşap yastık semer olarak adlandırılır. Ahşap, metal, deri, hasır otu veya 

dokunmuş kumaştan yapılabilir. Güçlü ipler semeri bağlamak için kullanılır. 

Taş İşleme: Taş işleme sanatından kullanılan taş, oyma, rölyef ve kazıma gibi farklı 

inşaat tekniklerine göre sınıflandırılabilir. Süsleme unsurları genelde bitkiler, geometrik 

tasarımlar ve yazıdır. Geleneksel mimaride taş işleme iç ve dış duvarların inşaat ve 

dekorasyonunda önemli rol oynar. Diğer yaygın kullanım mezar taşları, el değirmeni ve 

mozaik taş sanatıdır. 

Kağıt Sanatları (hattatlık, kaligrafi, ebru sanatı, tezhip): Kaligrafi arap harfleri ile 

yapılan yazı sanatı türüdür. Bu sanat arap harflerinin ilerleme yaptığı dönemden sonra 6 ve 

10. Yüzyıllarda çıkmıştır. Kaligrafi, Arapça hat demektir. Ebru sanatı, renklerin ve çizimlerin 

birbirine girmeden yapılması ve bakışla seçilebilmesi demektir. Kağıt üzerine aktarılan bu 
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şekillerle yapılan resimler ve su içinde sıvı boya ile rastgele çıkan şekiller sanatıdır. Tezhip, 

altın kaplamayı kasteder. Altın ve boyanın kullanımı ile yapılan dekorasyon sanatıdır. 

Kitaplar, hat panoları, harfler, deri ve ahşap işleri üzerine yapılan geleneksel şekillerle yapılan 

dekorasyondur.  

Saraçlık: Saraçlık, kalın deri ve ince deri kullanarak koşum takımı, kemer, silah kılıfı, 

çanta, dekorasyon malzemeleri, ayakkabı gibi eşyaları üretme sanatıdır. Kürkçülük deri 

kullanan diğer bir tekniktir. 

Yorgancılık: Farklı dikiş teknikleri kullanarak farklı giysilerle yapılan kılıfa konan 

tüy veya yün, pamukla yapılan çitle dekorasyonudur.  

Kumaş Boyama: Boya ve fırça kullanarak bir kumaş üzerine her çeşit şekli 

aktarmadır. Genellikle ana malzemesi kumaş olan çeyiz malzemeleri, perdeler, giysiler, çanta 

ve diğer eşyalar için kullanılır. Örgü süveter, çorap, patik, eldiven, başörtüsü, başlık vb. de 

kullanılır. 

Süpürge Yapımı: Araziden toplanan süpürge otu süpürge yapmak için kesilir ve 

demet yapılıp sulanır. Sulanan süpürge otu kükürtle beyazlatılır. Beyazlatılan süpürge çıkrıkla 

temizlenir ve demetler olarak toplanır ve iple bağlanır ve süpürge yapılır. 

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programında, 65 yaş üstü proje 

hibe %55 olup, müracaat tarihleri 12 Şubat 12 Mart tarihleri arasındadır. 

Başvuru kriterler şöyledir: 

1-Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel 

kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa 

maksimum puan 15, 

2-Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyü ise maksimum puan 10, 

3-Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir 

kadınsa maksimum puan 15, 

4-Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması 

veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa maksimum 15 puan, 

5-Yatırım, kabul edilmiş bir yerel kalkınma stratejisine dayanıyor ve bu strateji 

üzerine inşa edilmişse maksimum 10 puan, 

Oymacılık, kakmacılık 2 

Hasır, sepet, süpürge yapımı 6 

Köşgerlik, saraçlık, sayacılık 8 

Tiftifçilik, yüncülük 3 

Kavaflık, köşgerlik 5 

İşlemecilik, nakışçılık, piko yapımı 3 

Yorgancılık, hallaçlık 2 

Dokumacılık 19 

Semercilik 1 

Halı, kilim, dokuma imal ve satıcılığı 25 

Bakırcılık, lehim, kalaycılık 36 

Soba banyo kazanı ve kazan yapımı 25 

Taş, mermer süsleme yapımı 3 

Saraçlık ve koşum yapımı 2 
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6-Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 

maksimum 20 puan, 

7-Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü ise maksimum 15 puan, 

Genel toplam maksimum puan 100’dür. 

31/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan habere göre, Halkbank Esnaf ve 

Kefalet Kooperatifi Kefaleti ile esnafımıza sıfır faizli ve %50 faizli kredi verecek. 2018 

yılından itibaren esnafımız Halkbank ve Kefalet Kooperatifine başvuruda bulunarak faizsiz 

kredi çekebilecek. 

2018 yılında küçük esnafa ve KOBİ’lere verilecek kredi ve desteklerin önü arkası 

kesilmiyor. Kefalet kooperatifi ve Halkbank aracılığı ile kefalet üyesi esnafa 30 bin lira 

faizsiz kredi için yeni bir bütçe ayrılırken, 2018 yılında Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB 

tarafından da 50 bin lire faizsiz kredi verileceği açıklandı. 3 yıl vadeli olacak kredi için üstelik 

12 ay boyunca ödeme yapılamayacak. Geri kalan aylarda ise 50 bin lire kredi 3 ayda bir 

olmak üzere 8 eşit taksitle 24 ayda ödenecek. 

30 bin lira faizsiz esnaf kredisi alabilmek için ertelenmiş taksitlendirilmiş tasfiye 

olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan ve yeniden yapılandırılmış kredi borcu bulunup 

da geri ödeme süresi devam eden esnaf ve sanatkarları borçlarının tamamı bankaya 

ödenmeden 30 bin lira faizsiz kredi verilmeyecek. Faizsiz kredi başvurusu yapan esnafların 

geriye dönük olarak bir yıllık sürede en fazla iki kez faiz indirimli kredi verilebilecek. 

Devletin diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hibe kredi veya sıfır faizli kredi kullanan 

esnaflar aynı işyeri için aynı proje kapsamında kredi kullanamayacak. Otuz bin lira faizsiz 

kredi teslim edilirken esnaflardan daha önce devlet destekli hibe kredi veya faizsiz kredi 

kullan olmadığına dair Taahhütname alınacak. 

Esnafa Faizsiz Kredi Veren Bankalar: 

30 bin lire faizsiz esnaf kredi kullanan esnaflar belirli zamanlarda taksitlerini ödemek 

zorundalar. Bu kredi için esnaflardan faiz alınmayacak. Ancak faizsiz esnaf kredisi kullanan 

kişilerin kredi taksitleri zamanında ödenmemesi durumunda vade tarihi taksit var ise 

tarihinden itibaren geciken tutarlar için faydalılık alınacak. KOSGEB anlaşmalı olarak ise 9 

banka halen 2018 yılı için finans olanaklarını sürdürmektedir. 

Faizsiz Esnaf Kredisi için anlaşmalı 9 banka şubesi şunlardır; 

Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Qnb Finans Bankası, Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat 

Bankası, İş Bankası, Deniz Bankası, Halk Bank A.Ş., Garanti Bankası. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ          Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 
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- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 14 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde sulu tarım yapılan arazi ne kadardır? Sulu tarım yapan 

çiftçilerimizin sorunları nelerdir? Sulama birlikleri var mıdır? Nasıl çalışıyorlar? Sulu tarıma 

geçen çiftçilerin ekonomik anlamda gelişmeleri nasıl olmuştur? Sulu tarım yapılabilmesi için 

hükümetimiz ve yerel yönetimlerin katkıları nelerdir? Neler yapabiliriz? Bu konuların 

araştırılması ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

ÇORUM İLİ, TARIMSAL SULAMA DURUMU 

Mevcut Durum: 

İlimiz 1.278.381 ha olan toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak % 42 si tarım alanını 

oluşturmakta ve bu tarım alanının %15,9 luk alanı olan 87.056 ha lık alan fiilen 

sulanmaktadır. Sulamaya açılabilecek alanlar dahil edildiğinde ise ilimizin 208.000 ha lık 

tarım alanı sulamaya elverişli alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İlimizde Sulamaya açılması 

beklenen 120.944 ha lık bir alan mevcuttur.  

Arazi Dağılımı 

Arazi Cinsi  
Alan  Oran 

(ha)  (%)  

Tarım Arazisi 534.224 42 

Tarıma Elverişli Kullanılmayan Arazi 12.825 1 

Orman 441.394 35 

Tarım Dışı Arazi 223.513 17 

Çayır Mer'a 66.425 5 

TOPLAM 1.278.381 100 

 

Sulama: 

Toplam Tarım Alanı 

(ha) 

Sulanabilir 

Alan 

 (ha) 

Sulanan Alan  

(ha) 

Sulanan alanın 

Sulanabilir Alana 

Oranı 

(%) 

547.049 208.000 87.056 42 

 

Fiilen Sulanan alan sulanabilir alanın %42’ini oluşturmaktadır. 

 

Su Kaynağı Miktarı 

(hm³/yıl) 

% 

Yer Üstü Suyu  4830,0    98 

Yer Altı Suyu  86,3 2 

TOPLAM 4916,3 100 
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Kurumların Sulama Çalışmaları 

Arazi Alanı  

(ha.) 

Tarım Alanına Oranı 

% 

DSİ 10.002 12 

İl Özel İdaresi 27.500 32 

Halk Sulaması 49.554 56 

Toplam  87.056 100 

 DSİ – İÖİ 

 

Başlıca Akarsularımız 

Akarsu Toplam 

Uzunluk 

(km) 

İldeki 

Uzunluğu 

(km) 

Toplam 

Uzunluğa 

Oranı 

(%) 

Debisi 

(m
3
/sn)ort. 

İldeki  

Başlangıç ve  

Bitiş Noktaları 

(Köy) 

Kolu 

Olduğu 

Akarsu 

Kızılırmak 1.355 182 13,4 137 Kula-Aydın   

Delice Çayı 305 71 23 23 Kuzucak-Kula Kızılırmak 

Devrez 

Çayı 

186 11 6 5 İnceçay-

Beygircioğlu 

Kızılırmak 

Alaca Çayı-

Çorum 

Çayı 

119 93 78 7 Çatalkaya-

Kertme  

Çekerek 

Çekerek 

Çayı 

256 16 6 26 İncesu-

Senemoğlu 

Yeşilırmak 

 

Sulu Tarım Yapan Çiftçilerimizin Karşılaştığı Sorunlar: 

 

- İlimizde genelde kanal tipi enerji harcamadan yapılan sulama çok az miktardadır. 

Çiftçimiz yaygın olarak ya akarsudan veya sulama göletlerinden pompajla yada derin 

kuyudan yeraltı suyu kullanımı olarak sulama yapmaktadır. Enerji kullanmadan 

sulama yapılan arazimiz oldukça azdır. Enerji maliyetleri de üretim girdilerini oldukça 

artırmaktadır.  

- Son yıllarda oluşan kuraklıkla yeraltı su seviyelerinin azalması sonucu verimli ve 

yeterli sulama yapılamamakta, ürün olgunlaşması aşamasındaki son sulamayı suyun 

kalmaması sonucu yapamayan çiftçilerimizde ise büyük oranda verim kayıpları 

yaşanmaktadır.  
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- Tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımında bilindiği üzere %50 indirim olmakla 

birlikte yeraltı suyu potansiyeli olup arazi başına elektrik direkleri ve trafo götürülmesi 

için çiftçiye yüklenen mali külfetin yüksekliği nedeniyle çiftçi enerjiye ulaşamamakta 

ve dolayısıyla sulama yapamamaktadır. Alternatif enerji olarak fosil yakıtlara yönelen 

çiftçi motorin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle aşırı ürün maliyetleri oluşmaktadır. 

Bu nedenle çiftçilerimiz sulu tarım yapmaktan kaçınmaktadır. 

 

Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri 

 

 

 

İLÇE ADI 

 

TOPLAM 

SULAMA KOOP. 

SAYISI 

 

AKTİF 

SULAMA KOOP. 

SAYISI 

Koop. Hizmet 

Verdiği Toplam 

Sulama Alanı 

(DA) 

Koop. 2017 

Yılında 

Suladığı 

Toplam 

Alan (DA) 

ALACA 1 1 2.500 170 

BOĞAZKALE 1 1 1.800 250 

DODURGA 2 1 7.400 4.400 

İSKİLİP 1 1 650 250 

KARGI 5 5 6.500 5.400 

MECİTÖZÜ 10 6 22.120 5.795 

MERKEZ 2 2 4.100 3.100 

OSMANCIK 12 6 26.100 7.600 

SUNGURLU 1 1 1.250 300 

TOPLAM 35 24 72.420 27.265 

 

İl genelindeki 9 ilçemizde toplam 35 adet sulama kooperatifi mevcuttur. Bu 

kooperatiflerin 2017 yılı itibariyle 24 adedi aktif faaliyet göstermektedir. Kooperatifler 72.420 

da alanda sulama hizmeti vermekte olup, 2017 yılında sulama kooperatifleri aracılığı ile 

27.265 da alan sulanmıştır.  

 

Sulama Birlikleri açısından ise; İlimizde Hatap Sulama Birliği ve Mecitözü Köprübaşı 

Sulama Birliği olmak üzere 2 adet sulama birliği bulunmaktadır. Birliklerin kuruluş ve işleyişi 

ile ilgili işlemler DSİ tarafından organize edilmekte, denetimi ise valilik tarafından kurulan 

komisyonca gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Sulu Tarım Yapan Çiftçilerimizin Ekonomik Anlamada Gelişme Durumu: 

 

- Sulu Tarıma geçen çiftçilerimiz alternatif ürün üretimi ile daha karlı bir üretim 

yapmaktadır. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere sulamada yaşanılan sorunlar ve enerji 

maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ilimizde sulu tarım yapılabilecek arazilerde sulu 

tarıma geçilmesi ile çiftçimizin gelir artışı olmuş ancak bu artış kanallarla yapılan 

devlet sulaması sonucu enerjisiz su kullanımına göre oldukça azdır. 

- Sulu Tarımda sebze üretimine geçen çiftçilerimizde karlılık oldukça artmaktadır. 

Ancak sebze üretimine çiftçimiz tarımsal işçi bulamakta sorun yaşamaktadır. 
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Sulama Projesi Desteklemeleri: 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Projesi kapsamında yapılan sulama yatırımlarının %50 hibe desteklemeleri ilimizde 2012 

yılından beri projeler ile desteklenmektedir. Bu bağlamda toplam 32 proje desteklenmiştir.  

 

Yıllar İtibarıyla Sulama Projesi Desteklemesi  

Yıllar 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 

TL 

Hibe Tutarı 

TL 

6.Etap  -2012   8 104.674 52.337 

8.Etap  -2014 8 263.144 122.395 

9.Etap  -2015 7 185.544 92.772 

2016  4 73.690 36.845 

2017  5 79.755 39.877 

TOPLAM 32 706.807 344.226 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

            Ömer ÇATALPELİT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 
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- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 5 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna havale 

edilen,  İlimizde tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması, turizm paydaşları ile gündemde 

tutulmasını sağlamak amacı ile tur operatörleri ve turizm ile ilgilenenlerin dikkatlerini 

Sungurlu İlçemize çekmek, Sungurlu İlçemize gelecek turist artışına katkıda bulunmak 

amacıyla, Meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili Turizm 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Sungurlu 

ilçemizin bulunduğu bölgede ilk yerleşim izleri M.Ö. 5000’li yıllara, kalkolitik döneme kadar 

gitmekte, daha sonraki çağlarda ise Hititler, Frigler, Galatlar ve Roma İmparatorluğunun 

izlerine rastlanmaktadır.  

 

Sungurlu İlçesi'nin kuzeybatısında, Yörüklü belde merkezinin 2 km. doğusunda yer 

alan Boyalı Höyük’te yapılan kazılarda burası ile birlikte Hüseyindede Höyüğü ve Fatmaören 

Höyüğü'nün M.Ö. III. binyılda Hatti Kültürü'nün çekirdek bölgesi olan birer Hitit yerleşimi 

olduğu görülmüştür. 

 

Öte yandan Yörüklü beldesinin 2,5 km. güneyinde yer alan Hüseyindede Tepesi olarak 

da bilinen bölgede yapılan kazılarda eski bir Hitit kültür merkezi ortaya çıkmıştır. Burada 

bulunan ve Hüseyindede olarak adlandırılan vazo, Çankırı İnandık Höyük kazılarında ele 

geçen vazo ile birlikte, şu an için dünyadaki bu tür sağlam iki vazo örneğinden sadece 

birisidir.  

 

Çorum Müzesi'nde sergilenen, yaklaşık 3600 yıla dayanan geçmişi olan Hüseyindede 

Vazo’sunda kabartma halinde bir Hitit dini ayininde (muhtemelen bahar ayininde), kullanılan 

çalgılar ve müzik eşliğinde yapılan dans betimlenmektedir. 

 

İlçe kırsalındaki bu örenyerleri dışında Sungurlu ilçe merkezinde de turizm açısından 

değerlendirilebilecek farklı yapılar mevcuttur. 1891 yılında kare planlı olarak farklı bir 

mimariyle 19 metre yüksekliğinde inşa edilen Sungurlu Saat Kulesi ile birlikte Sungurlu Ulu 

Camii’de ilçedeki görülmesi gereken yerler arasında sayılabilir. Mehmet Sungur Bey 

tarafından 1762 yılında yaptırılan Sungurlu Ulu Camii son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından 2015 yıllarında onarılmıştır. 

 

Osmanlı Dönemine tarihlenen ve Dip Çayı üzerinde yer alan Paşa Köprüsü, 

Sunguroğlu Mehmet Bey tarafından tek kubbeli ve kemerli olarak 1756 (H.1170) yılında 

yaptırılmış olan ve Osmanlı mimari özelliğini taşıyan hamam, yine Osmanlı Dönemine 

tarihlenen Yörüklü Ulu Cami ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce restoreleri yapılan Kavşut 

Camii ve Demirşeyh Türbesi’de ilçede gezilecek yerler arasındadır.  
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İlçenin maddî kültürel değerlerini tasvir eden giysi, süs eşyâsı, ev âletleri, avcılık, yapı 

maddeleri, tarım âletleri gibi etnoğrafik eserlerin sergileneceği bir etnoğrafya müzesi ilçeye 

gelen ziyaretçi sayısını arttırabilir. İlçenin tarımsal üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği 

bölgede ekoturizm faaliyetlerinin yapılmasına imkan tanıyabilir.  İlçenin önemli bir karayolu 

ulaşım ağı üzerinde olması nedeniyle de yapılacak alternatif turizm faaliyetleri için mevcut 

transit geçen yolcu potansiyelinden faydalanılabilir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL 

             Komisyon Bşk.                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 

 

 

 

- RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2018 tarih ve 18 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Yaygın Eğitim için (Hayat Boyu Eğitim) 2018 Yılı 

Eğitim Uygulama Programında hangi alanlarda kurslar düzenleyecektir? 2016-2017 yılında 

düzenlenen kurslardan kaç kişi belge almıştır? Bu kursların ilimiz ekonomisine ve iş gücüne 

katkısı ne kadardır? Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Merkezinin çalışmaları 

nelerdir? Bu konular ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Halk 

eğitim merkezleri her yıl eylül ayında alan atamaları yapılmakta ve hangi kurslar açılacağını 

tespit etmektedir. Sene içinde istekli 12 kişi olduğu taktirde istenilen meslekte kurs 

açılmaktadır bu kurslarda yaş sınırı yoktur  

Kursların düzenlenmesi ve kursa katılacakların sayısı  

Merkezlerce kurslar en az 12 kursiyerin katılmasıyla düzenlenir. Kurslar; program, aday 

kursiyer sayısı, öğretmen ve usta öğreticilerin çalışma saatleri ile benzeri bilgiler içeren 

teklifin millî eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır.  

Kurs açılma onayları, tek olarak alınabileceği gibi belirli dönemlerde toplu olarak da 

alınabilir. 

Kursiyer sayısının 8 in altına düşmesi durumunda, merkez müdürünün teklifi, millî 

eğitim müdürünün onayı ile eğitime devam edilebilir.  

Okuma yazma, özel eğitim gerektiren bireylere, koruma altındaki bireylere, sokakta 

çalışan veya yaşayan çocuklara, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanelerde yatan kişilere, 

tutuklu ve hükümlülere, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım 

Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında düzenlenen kurslar ile unutulmaya yüz 
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tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik ve döner sermaye işletmesi 

bünyesinde düzenlenecek kurslarda kursiyer sayısı dikkate alınmaz.  

Kurslarda programın özelliği ve katılımcının isteği, mevcut imkânlar ve benzeri hususlar 

dikkate alınarak eğitimin bireyselleştirilmesi yoluna da gidilebilir.  

Kursların herhangi bir nedenle kapatılması durumunda kursiyerler, istemeleri hâlinde 

aynı programı yürüten en yakın kurs merkezine nakledilebilir.  

Bir kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, yeni açılan aynı tür ve seviyedeki bir kursa 

katılabilirler. Ancak bu durumdaki kursiyerlerin sayısı, kursa katılanların sayısının 1/4 ünü 

aşamaz.  

 

İlimiz genelinde 2016/2017 öğretim yılında 50 dalda 2110 kurs açılmış ve toplam 38700 

kişi katılmıştır 2017/2018 öğretim yılında ise ilimiz merkezinde ve ilçelerinde açılan kurslar 

ve sayıları aşağıdaki şekildedir. 

 

 

 

 

 

MERKEZDEKİ KURSLAR 

1- Ahşap boyama teknolojisi  - 3  

2- Çocuk gelişimi ve eğitimi  - 9 

3- Yabancı diller – 11 

4- Bahçecilik – 2 

5- Yiyecek içecek hizmetleri – 6 

6- Spor (atletizm ) – 34 

7- Kişisel gelişim ve Eğitim – 14  

8- Müzik ve gösteri sanatları – 22  

9- El sanatları teknolojisi – 53  

10- Muhasebe ve Finansman  - 1 

11- Makine teknolojisi  -2 

12- Bilişim teknolojileri – 7 

13- Seramik ve Cam teknolojileri – 7 

14- Hasta ve Yaşlı hizmetleri – 4 

15- Güzellik ve saç bakım hizmetleri -  6 

16- Güvenlik hizmetleri  -  1 

17- Giyim üretim teknolojisi – 21 

18- Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme – 3 

19- Gıda teknolojisi – 2 

20- Pazarlama ve perakende – 1 

21- Grafik ve fotoğraf – 1 

22- Sağlık – 2 

23- Konaklama ve seyahat hizmetleri – 2 

24- Satan ve tasarım – 9 

25- Büro yönetimi ve sekreterlik – 1 

26- Çalışma hayatı – 1 

27- Tarım teknolojileri – 1 

28- Havacılık -  2 

29- Öğretmenlik ve öğretim – 3 
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30- Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri – 1 

31- Aile ve tüketici birimleri -  1  

32- Okuma ve yazma -  3 

33- Elektrik , elektronik teknolojisi – 1 

34- Denizcilik -  1 

35- Kuyumculuk teknolojisi -  1 

36- Ulaştırma hizmetleri – 1 

37- Madencilik ve maden çıkarma – 1 

38- İnşaat teknolojisi – 1 

39- Sosyal hizmetler ve danışmanlık – 1 

40- Makine teknolojiliği – 1  

 

İl Merkezimizde 10.094 kadın, 3910 erkek olmak üzere toplam 14.004 kursiyer 

katılmıştır. Ayrıca ilçelerimizdeki açılan kurslar ve kursiyer sayıları şunlardır; 

1-Alaca ilçemizde 37 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 639 kişi katılım 

sağlamıştır.  

2-Bayat ilçemizde 16 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 289 kişi katılım 

sağlamıştır. 

3-Boğazkale ilçemizde 12 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 193 kişi katılım sağlamıştır.  

4-Dodurga ilçemizde 10 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 149 kişi katılım sağlamıştır. 

5-İskilip ilçemizde 77 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 626 kişi katılım sağlamıştır. 

6-Kargı ilçemizde 15 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 214 kişi katılım sağlamıştır. 

7-Laçin ilçemizde 14 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 211 kişi katılım sağlamıştır.  

8-Mecitözü ilçemizde 20 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 324 kişi katılım sağlamıştır.  

9-Oğuzlar ilçemizde 13adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 189 kişi katılım sağlamıştır. 

10-Ortaköy ilçemizde 15 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 203 kişi katılım sağlamıştır.  

11-Osmancık ilçemizde 62 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 1501 kişi katılım 

sağlamıştır. 

12-Sungurlu ilçemizde 83 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 1455 kişi katılım sağlamıştır. 

13-Uğurludağ ilçemizde 10 adet kurs açılmış olup, açılan kurslara 86 kişi katılım sağlamıştır. 
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İlçelerimizde 2017/2018 öğretim yılında şu ana kadar 384 kurs açılmış, bu kurslara 

6179 kişi devam etmektedir bu kurslara katılan kursiyerler sertifika alarak iş edinmede ve iş 

kurmada gerekli yerlere müracaat ederek iş hayatına atılmaktadırlar. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPİRCİOĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                Üye            
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- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 6 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, “Mobil Gençlik Merkezi” projesi ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığınca sunulan hizmetlerden yararlanma imkanı bulamayan ya da yeterince 

yararlanamayan gençlere bu hizmetlerin yerinde sunulması amaçlandı. İlimizde bu proje 

uygulandı mı? Ulaşılabilen hedefler neler? Kitap dağıtımı, satranç turnuvası, sportif 

etkinlikler, önemli günlere ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi, sinema vb. çalışmalarda 

gençlerin yararlanma imkanı olabilir mi? Kırsal kesimde, köylerde yaşayan gençlere bu proje 

ile ulaşılır mı? Bu konuda Meclisimiz ne yapabilir? Bu konuların araştırılıp meclisimizin ve 

kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Mobil 

Gençlik Merkezi projeleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca sunulan hizmetlerden 

yararlanma imkânı bulamayan ya da yeterince yararlanamayan gençlere bu hizmetlerin 

yerinde sunulması amaçlandı. Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek Mobil Gençlik 

Merkezi Projeleri, gençlere sadece bir mobil aracın taşıyabilecekleri ile sınırlı bir takım 

hizmetlerin ulaştırılacağı projelerin ötesinde bir proje türü olarak tasarlandı. 

Mobil araç ile köy, ilçe ya da merkezdeki okullarda, sanayi bölgelerinde, yerleşim yeri 

meydanlarında, AVM’lerde ve benzeri mekânlarda bir takım etkinlikler (kitap dağıtımı, 

satranç turnuvası, sportif etkinlikler, önemli günlere ilişkin etkinlikler vb.) düzenlenmesi, 

uzak mahallerde ikamet eden özellikle dezavantajlı gençlerin katılacağı sportif, kültürel, 

eğitsel ve sanatsal etkinliklerin de düzenlenmesi ya da bu gençlerin gezi, kamp, sinema vb. 

etkinliklere katılımının sağlanması öngörüldü. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden, Gençlik Merkezlerinden 

faydalanamayan gençlerin ayağına Gençlik Merkezini taşıyor. 

Mobil Gençlik Merkezi, 14-29 yaş aralığındaki gençlik merkezlerinin faaliyetlerinden 

faydalanamayan gençlere ulaşmak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinin daha geniş 

kitleye ulaşmasına yardımcı olmak için gençlerin ayağına kadar gidiyor. 

Mobil Gençlik Merkezi'nin içerisinde futbol, basketbol, voleybol, bocce, badminton, 

dev satranç takımı, takı tasarım, jenga ve müziksel faaliyetlerin gerçekleştirileceği çeşitli 

malzemeler bulunuyor. 

İlimizde bu proje uygulanıyor, sırası ile ilçelerimize ve köylere hedeflenen kitleye 

proje kapsamında gidiliyor, bu projelerden; 

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi 2017 - 2018 yılı faaliyetler içerisinde; 

a) Mobil Gençlik Merkezi etkinliği olarak Dodurga, Laçin, Kargı ve Oğuzlar ilçe 

merkezi ile köylerinde etkinlikler yapıldı ve bu etkinlikler içerisinde öğrencilere gönüllü 

gençler tarafından toplanan kırtasiye ve giyim malzemesi öğrencilere dağıtımları yapıldı. 

b) Tarihi, Kültürel ve Dini Mekanlar Ziyaretleri olarak da Mecitözü/ Elvan Çelebi, 

İskilip İlçesi Kale, Müze ve Atıf Hoca, Şeyh Yavsi, Türbe ve Tarihi Camiler ziyaret edildi. 
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c) Tanınmış Simalar projesi kapsamında Çorum Merkez Sarimbey Köyü Halk Ozanı 

Borani (Halil Çimen) ziyaret edildi. 

d) 30 Gencimiz sinema ve tiyatrolara götürülüyor. 

Çalışmalar programlar çerçevesinde devam etmektedir. Kırsal kesim ve köylerde 

hedeflenen kitle genç fazla kalmadığı için buralara fazla gidilmiyor. Genç nüfus olan yerler 

bu projeden faydalanıyor. 

Bu konuda meclisimiz ne yapabilir, köy ve İlçelerde gençlerin aktivite faaliyetinde 

kullanabilecek yerlerin tamir bakım onarım ve mefruşatını tamamlayabilir. Malzeme alımı 

için nakit yardımı yapabilir. Ulaşım için araç temin edebilir.       

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                 Üye 

 

 


