
-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/11/2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kargı İlçesi, Akkaya Köyü, 136 ada, 2, 5, 29 ve 32 nolu 

parsellerde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı”, “Yol ve Geri 

Dönüş Kurbu” ve “Teknik Altyapı Alanı” olarak işaretlenen taşınmazlar üzerinde imar planı 

değişikliği yapılmasına 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 değişikliği 

teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif plan değişikliğinin Kargı İlçesi, Akkaya 

Köyü, 136 ada, 2-5-29-32 parselleri kapsadığı, 136 ada 32 ve 29 ve 5 parsel üzerinde İl Genel 

Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında yol ve geri 

dönüş kurbunun kaldırıldığı, 136 ada, 2 parselin kuzeyindeki kadastro yolunun ise 10 metre 

taşıt yolu olarak planlandığı görülmüştür. 

 Konuyla ilgili  daha önceki imar planı teklifine ilişkin olarak, İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğümüzce 136 ada, 29-32 parsele ilişkin 05/05/2016 tarih ve 4661 sayı ile 

MİGM, YEGM, TEDAŞ, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı 

Müdürlüğü, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 54.Şube 

Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır. Diğer taraftan İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğümüzce, 136 ada, 2-5 parsel, 137 ada, 29-30-31-32-34-36-37 parsel ile 140 ada, 9 

parsele ilişkin 02/08/2016 tarih ve 8052 sayılı yazı ile MİGM, YEGM, BOTAŞ, TEİAŞ, 

YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 54.Şube 

Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır. 

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmalara ait bağlantı anlaşmalarının 

09/02/2017 tarih ve 21190201191-192-193-194 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 10/01/2017 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 10/03/2017 tarih ve 2952 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

plan hükmü gereği,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne 

gönderildiği, 15/03/2017 tarih ve 10054246 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  

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/11/2017 tarih ve 330 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Örübağ köyü, 393 ve 394 parsel nolu 

taşınmazlar üzerinde yapılacak güneş enerjisi santraline ilişkin 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 İskilip İlçesi, Örübağ Köyü, 393 ve 394 nolu 

parsellerin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" ve “Yol” 

olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 393 ve 394 nolu 

parsellere ilişkin 26.07.2016 tarih ve 7801 sayı ile MİGM, YEGM, TEDAŞ, BOTAŞ, TEİAŞ, 

YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre 

ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden uygun 

görüşler alınmıştır. Diğer taraftan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 25.09.2017 

tarih ve 15219 sayılı yazısı ile Çorum Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş 

alınmıştır. 

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

11/08/2017 tarih ve 21190201-255 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 04.10.2017 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 11/10/2017 tarih ve 12316 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 17/10/2017 tarih ve 118024 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  

 
 
 
 
 



-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/11/2017 tarih ve 332 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Ulukavak 

mahallesi, Null mevkiinde bulunan 4287 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 3.075,87 m² yüzölçüme 

sahip taşınmaz üzerindeki Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu binası yıkılmış, yerine 

2017 yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programında yer alan 16 derslikli Yıldırım Beyazıt 

İmam Hatip Ortaokulu 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 Ulukavak mahallesi, Null mevkiinde 

bulunan, 4287 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 3.075,87 m² yüzölçüme sahip,  “Şehir İmar 

Planında İlköğretim okul yeri işaretli” ilkokul arsası vasıflı taşınmazın, Yıldırım Beyazıt 

İmam Hatip Ortaokulu binası 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 09/11/2017 tarih ve 339 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen,  İlimiz Osmancık İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 573 ada, 39 nolu 

parselde kayıtlı 4.128,37 m² yüzölçüme sahip “ahşap ev ve kargir İmam Hatip Lisesi ve 

Kuran Kursu binası ve arsası” vasıflı taşınmazdaki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hissenin, 

2017 yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında İmam Hatip Ortaokulu 

yapılması için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesine istinaden, Milli Eğitim 

Bakanlığı Din Öğretimi 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 Osmancık İlçesi, Cumhuriyet mahallesi 573 

ada, 39 nolu parselde kayıtlı, 4.128,37 m² yüzölçüme sahip “ahşap ev ve kargir İmam Hatip 

Lisesi ve Kuran Kursu binası ve arsası” vasıflı, “Şehir İmar Planında okul yeri işaretli” 

taşınmazdaki (64615/456037-584,94 m²) hissenin, 2017 yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım 

Programı kapsamında İmam Hatip Ortaokulu yapılmak üzere,  Milli Eğitim Bakanlığı Din 

Öğretimi 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 10/11/2017 tarih ve 343 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Bahçelievler 

mahallesindeki 4716 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 4.402,54 m² yüzölçüme sahip taşınmazdaki 

hissenin, 2017 yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programında yer alan 18 derslikli Salim 

Akaydın Ortaokulu ek 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 Bahçelievler mahallesinde bulunan 

4716 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 4.402,54 m² yüzölçüme sahip,  “Şehir İmar Planında okul 

yeri işaretli” arsa vasıflı taşınmazdaki 21976/220127 (439,52 m²) hissenin, Salim Akaydın 

Ortaokulu ek binası 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 18/11/2017 tarih ve 350 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi 

gereğince, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden 2018 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak, 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, gayrisıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseler ile umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat harçları ile ilgili olarak İl Genel Meclisimizin 2017 

yılında belirlediği ücret tarifelerine, 2018 yılı için yeniden değerleme oranında %14,47 

artırılmıştır. 

 

a) 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için (Tüp Dolum Tesisi, Mezbaha, Şeker Fab. v.b.) 

İşlemler                   :    2017 Yılı Ücreti   :       Artış Oranı :           2018 Yılı Teklifi:  

Ruhsat Ücreti        2.570,80 TL           % 14,47                    2.942,79 TL  

m
2
 Ücreti             26,34 TL                   % 14,47                          30,15 TL   

        

b) 2. Sınıf   Gayri Sıhhi Müesseseler için; (Akaryakıt İst., LPG Otogaz İst., Ekmek 

Fab. v.b.) 

İşlemler                   :    2017 Yılı Ücreti   :       Artış Oranı :          2018 Yılı Teklifi:   

Ruhsat Ücreti                    1.459,66 TL           % 14,47                    1.670,87 TL         

m
2
 Ücreti              14,96 TL                   % 14,47                        17,12 TL 

       

c) 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için; (Ekmek Fırını, Pastane, Marangoz v.b.) 

İşlemler                   :    2017 Yılı Ücreti   :       Artış Oranı :          2018 Yılı Teklifi: 

Ruhsat Ücreti           601,92 TL             % 14,47                     689,01 TL 

m
2
 Ücreti               4,88 TL                   % 14,47                        5,58 TL   

                    

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için; (Kahvehane v.b.) 

İşlemler                   :    2017 Yılı Ücreti   :       Artış Oranı :           2018 Yılı Teklifi: 

m
2
 Ücreti                          7,40 TL                   % 14,47                        8,47 TL 

 

            e)  Sıhhi müesseseler için; (Bakkal, Market, Lokanta v.b.)  

İşlemler                   :    2017 Yılı Ücreti   :       Artış Oranı :           2018 Yılı Teklifi: 

m
2
 Ücreti              7,77 TL                    % 14,47                        8,89 TL 

 

f) İçkili yerlere verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları için; (İçkili lokanta v.b.) 

İşlemler                   :    2017 Yılı  Ücreti  :         Artış Oranı :           2018 Yılı Teklifi: 

Ruhsat Ücreti          619,95 TL                % 14,47            709,65 TL 

m
2
 Ücreti            10,33 TL                       % 14,47         11,82 TL 

 



g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrasına göre, 

yetki sınırlarımız içerisinde organize sanayi bölgelerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

verilen işyerleri için; 

    İşlemler                   :    2017 Yılı  Ücreti  :        Artış Oranı :           2018 Yılı Teklifi: 

      m
2
 Ücreti                          1,50 TL                 %  14,47                       1,71 TL 

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gayrisıhhi 

müessese kapsamındaki işyerlerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat ücreti ve m
2 

ücretlerinin 

alınması, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden m² ücreti 

alınması, ruhsatlı olarak faaliyet gösteren işyerlerinin, ruhsatlarının kayıp, yenilenme veya 

devredilmesi halinde, gayrisıhhi müesseselerin sınıflarına göre sadece ruhsat ücretinin yarısı 

oranında, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden m
2 

ücretinin yarısı 

oranında ücret alınması, içkili yerlerin açılması halinde ruhsat ve m
2
 ücreti alınması, içkili 

yerlerin ruhsatlarının kayıp, yenileme veya devredilmesi halinde sadece m
2 

ücretinin yarısı 

oranında ücret alınması, m
2
 ücretinin işyerlerinin sadece 500 m² ye kadar olan alanlardan 

alınması,   

Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari amaç taşımayan işlerde, ruhsat ve m
2
 ücretinden 

muaf tutulması, 

24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 

madencilik faaliyetleri kapsamındaki gayrisıhhi müesseselere ait işyerlerinden 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı 

oranında İl Özel İdaresince tahsil edilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.                                    

 İl Genel Meclisinin 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 18/11/2017 tarih ve 351 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bazı taşınmazların, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede,  

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez Binevler Mahallesinde bulunan Vali 

Yardımcılarının kullandığı lojmanların, İlimize gelen mülki idari amirlerinin görevleri 

boyunca kullandıkları için satılmaması, 

 

Çorum Merkez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, tapu kayıtlarında Gülabibey 

Mahallesi 1240 ada, 1 nolu parsel, 1.716,00 m²’lik Sağlık Ocağı Arsası vasıflı taşınmaz olarak 

gözüken Aile Sağlığı Merkezi binasının, sağlık hizmetlerinde kullanılmasından dolayı 

satılmaması, 

 

Boğazkale İlçesi Merkez köyü köyiçi mevkii 2769 nolu parseldeki, 1.761,42 m² arsa 

vasıflı taşınmaz üzerindeki 20 adet memur lojmanı bulunan binanın, İlçede görev yapan kamu 

görevlilerinin oturacağı binaların bulunmaması nedeniyle satılmaması, 

 

Bayat İlçesi Yatukçu Mahallesi, İğdeli mevkii, 569 ada, 49 nolu parseldeki 50.775,00 

m² tarlanın, Bayat Belediyesi tarafından taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali yapma planı 

olduğundan satılmaması, 

 

Kargı İlçesi Hacıhamza köy tüzel kişiliği ve Çorum İl Özel İdaresi adına hisseli 

(31999/143998) 639,98 m² hisse oranlı, 2066 parselde kayıtlı 2.879,96 m² yüzölçüme sahip 

üzerinde dükkan olan, arsa vasıflı taşınmazın, Hacıhamza köyü Değirmendere kovanlık mevki 

101 ada 219 nolu parseldeki 568,36 m
2
 tarla, 1919 nolu parseldeki 2.603,00 m

2
 arsa ve 1920 

nolu parseldeki 173,00 m
2
 arsanın satılmaması, 

 

Oğuzlar İlçesi Gölbaşı Mahallesi, Çeşme mevkiindeki, 215 ada, 50 nolu parseldeki 

656,55 m² yüzölçüme sahip arsa üzerinde bulunan binanın 1. katındaki 7 ve 8 nolu lojman 

dairelerinin kamu görevlileri tarafından kullanıldığından satılmaması, 

 



Ortaköy İlçesi Suyolu mahallesi, Öllükçül mevkii, 90 ada, 274 nolu parseldeki 890,56 

m² yüzölçümlü bağ vasıflı taşınmazın mevcut şartlarda değerinin düşük olması nedeniyle 

satılmaması, 

 

Uğurludağ İlçesi Yenicamii mahallesi, köyiçi mevkii, 86 ada, 14 parse 600,79 m² 

yüzölçüme sahip arsa üzerinde 5 adet işyeri ve 7 adet lojmandan oluşan toplam 12 bağımsız 

bölümlü, İlçe Özel İdare Hizmet binasının, İlçede görev yapan kamu görevlilerinin oturacağı 

binaların bulunmaması nedeniyle satılmaması,  

 

 

Sungurlu İlçesi Akpınar köyü, Seki mevkii, 120 ada, 19 nolu parseldeki 5.121,46 m² 

ham toprak vasıflı taşınmaz, 120 ada, 14 nolu parseldeki 75.297,97 m² ham toprak vasıflı 

taşınmaz ve 120 ada, 102 nolu parseldeki 14.705,71 m² ham toprak vasıflı taşınmazın 

satılmaması, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, 

 

Çorum Merkez Ayarık Mahallesindeki, 88 ada, 555-556-557-558 nolu parseller, 4526 

ada, 1-2-3-4-5-6 nolu parseller ve 4552 ada, 559-560-561-562 nolu parseller olmak üzere 14 

adet arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına izin verilmesi, 

 

Bayat İlçesi Yatukçu Mahallesi, İğdeli mevkii, 569 ada, 144 nolu parseldeki 2.077,35 

m² arsa ve 569 ada, 145 nolu parseldeki 9.857,00 m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının 

yapılmasına izin verilmesi, 

 

Osmancık İlçesi Kamil köyü, Çaylı Mahallesi mevkii, 178 ada, 26 nolu parseldeki 

bahçe vasıflı taşınmaz, 179 ada, 1 parseldeki köy bahçesi vasıflı taşınmaz, Çaylı Civarı 

mevkii 179 ada, 5 parseldeki köy bahçesi vasıflı taşınmaz ve 180 ada, 5 nolu parseldeki bahçe 

vasıflı taşınmazın satışlarının yapılmasına izin verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca 

uygun bulunmuştur.  

                                   

 İl Genel Meclisinin 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 

 

 



 

 

-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 04/11/2017 tarih ve 328 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Köylerimizde yeni konut ve müştemilat yapımlarında arsa 

sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunun giderilebilmesi için, İl Özel İdaresi tarafından 

köylerimizde köy yerleşik alanı ve civarlarının imarlı alanlara dönüştürmesi çalışmalarıyla 

ilgili neler yapılmaktadır? Bu konuda neler yapılabilir? Bu konular ile ilgili olarak Araştırma 

ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Sorun: 

Köylerimizin konutlarının büyük çoğunluğunun hala kamuya ait anlarda veya üçüncü kişilere 

ait mülklere yerleşik olduğu ve mevcut mevzuata göre yeni yapılara izin verilmediğidir. 

Çözüm Önerisi: Yukarıdaki sorunun öncelikle sorunlu olan köylerimizden başlanmak 

üzere köy yerleşik alanları ve civarının imarlı alanlara dönüştürülmesidir. 

Mevzuata Bakış: Köylerimizdeki yapılaşmalar,31094 sayılı İmar Kanununun 27’inci 

maddesi gereği,İl Özel İdaresince yapının fen sanat sağlık kuralları kapsamında projeleri 

incelenerek, Köy Muhtarlığınca yapı izinleri verilmektedir. 

İlk olarak, köylerin gelişimi için işgalli alanlarda olmamak kaydıyla, 1987 yılında 

çıkan 442/3367 sayılı Köy Kanunu kapsamında köy tüzel kişiliği, hazine ve mümkün mertebe 

mera niteliğini kaybetmiş arazilerde köy gelişme alanları üretilmekte, köy nüfusuna kayıtlı ve 

köyde ikamet eden hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden satışları yapılmaktadır. Bugün 

itibariyle Merkez ilçede 48 adet tamamlanmış, 13 adet devam eden, diğer ilçelerde ise toplam 

38 adet tamamlanmış, 15 adet devam eden köy yerleşme planı çalışması bulunmaktadır. 

İkinci olarak, köylerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu 

kapsamında imar planı çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bugün itibariyle İl Özel İdaresince 

plansız herhangi bir köyün bütüncül imar planları hazırlanmamıştır. Nedenleri ise şu şekilde 

sıralanabilir. 

1-Yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu 27’inci maddesi kapsamında yapılıyor 

olması, 

2-İmar planlarının belirli bir kural içerisinde yapılması. Örneğin 7 metreden az yollar 

olamayacağı, nüfusa göre park yeri ve diğer donatı alanlarının oluşturulması gerektiği, 

3-Köyün çeperlerinde genellikle mera ve harman yeri gibi mera kanununa tabi araziler 

ile orman arazilerinin olması bu alanların imara açılamaması ve park yeri gibi kullanımların 

bu alanlarda gösterilememesi, mecburen bu donatı anlarının vatandaşlarının psellerinde 

işaretlenmesi, 

4-İmar planlarının hazırlanıp onaylanması sonrası, köylerimizin sosyal kültürel yapısı 

gereği imar uygulamasının (yola terk, ayırma birleştirme işlemleri) yapılmasında sorunlar 

yaşanılacağı. 

5-İmar uygulaması yapılsa bile, vatandaşların yeni yapacakları ev ve ahırlarının yapı 

izinlerinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 27’inci maddesi kapsamından çıkarak, yapı ruhsatı 

ve iskan ruhsatı alarak yapmaları gerektiği bu durumun masrafları artırdığı. Örneğin (plansız 

köylerde 27’inci maddeye göre idareden alınacak Tip Proje kullanılarak 2017 yılı için 132,15 

TL harç ödenerek izin alınabiliyorken, imar planı yapılması halinde Bakanlık Genelgesi 



gereği Tip Projeler uygulanamıyor ve zemin etüdü dahil 5 adet projenin özel mühendislik 

büroların hazırlanması gerekiyor, idarece onaylanması gerekiyor. Önce yapı ruhsatı alınması 

gerekiyor. Sonra Yapı Kullanma İzin Belgesi alınıyor) 

Ancak, özellikle Bayat, Sungurlu ve Uğurludağ ilçesinin Köylerinde (Örneğin, 

Üçdam, Eskiçeltek, Anbarcı, Çayköy, Sağpazar vb) hazine taşınmazlarına ve yola tecavüzlü, 

işgalli yapılar bulunmakta, mevcut kadastro parselleri yeni yapı yapılmak istenildiğinde 

ihtiyaca cevap verememekte, vatandaşlar tarafından yeni yapı yapılmak istenildiğinde bu 

yapılar tapulama harici alanlar üzerine yapılıp ilgili Malmüdürlükleri veya Milli Emlak 

Müdürlüğüne başvuruda bulunulup satın alma yoluna gidilmekte ve satın alınan parsellerin 

yolla cepheleri olmadığından inşaat izinleri verilemekte ve çeşitli mağduriyetler 

yaşanmaktadır. 

Yukarıda imarlı köy ile imarsız köy arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Her iki durumunda birbirlerine karşı olumlu ve olumsuz durumları bulunmaktadır. Özellikle 

kadastro durumları dikkate alındığında kontrolsüz ve çarpık bir büyüme yaşanılan nüfus 

olarak büyük köylerimiz tespit edilerek, Köy muhtarlığı ve vatandaşların katılımlarının 

sağlanarak köyün bütünü için imar planı çalışmalarına başlanılabileceği değerlendirilmiştir. 

Söz konusu planların 1 hektar maliyeti yaklaşık 388,00 TL7dir. İmar problemi 

bulunan köylerin ortalama büyüklüğü dikkate alındığında 50 hektar büyüklüğündeki bir 

köyün planlama maliyeti yaklaşık 19.400,00 TL civarındadır. (belirtilen maliyet; köyün 

büyüklüğü, topografik koşullar, toplu planlama gibi durumlar değerlendirildiğinde minimum 

maliyetler olup, ayrı ayrı köy planlandığı takdirde fiyatlarda ciddi bazda değişimler olacaktır.) 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ          Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 335 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen;  İlimiz sınırları içerisinde Oğuzlar İlçesi Obruk baraj alanında 

avlanma yapılmaktadır. Oluşabilecek tehlikeyi önleme adına izni olmayan motor, kayık gibi 

araçlarla avlanma yapanların takibi nasıl yapılmaktadır? İzinler kimler tarafından 

verilmektedir? Hangi kriterleri taşıyan tüzel kişiler veya kooperatifler izin alabilir? İlimizdeki 

diğer avlanma alanlarında yapılan çalışmalar nelerdir? Bu konular ile ilgili Çevre ve Sağlık 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre;         

İlimiz sınırları içerisinde oğuzlar ilçesi obruk baraj alanında avlanma yapılmaktadır. 

oluşabilecek tehlikeyi önleme adına izni olmayan motor kayık gibi araçlarla avlanma 

yapanların takibi nasıl yapılmaktadır.  

İzinler kimler tarafından verilmektedir hangi kriterleri taşıyan tüzel kişiler veya 

kooperatifler izin alabilir ilimizdeki diğer avlanma alanlarında yapılan çalışmalar nelerdir. 

Bu konuların araştırılması ile ilgili yazılı önergenin 5302 sayılı il özel idaresi kanunun 

16.maddesi ve il genel meclisi çalışma yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince incelenmek ve 

değerlendirmek üzere çevre ve sağlık komisyonuna havale edilmiştir Verilen yazılı önerge 

üzere bu konuları araştırmak için çevre ve sağlık komisyonumuz toplandı.Yapmış olduğumuz 

araştırmalarımızda  obruk barajı kooperatif yetkililerini ziyaret ettik ve koparatif başkan 

yardımsısından almış olduğumuz bilgiler şöyle oluşmaktadır. 

 

Kaçak balıkcılar kendilerini olta balıkçısı olarak tanıtarak ağ ve çok iğneli barikat 

dediğimiz kaçak balık tekniği kullanmaktalar resmi olarak balıkcılık yapan koparatif 

üyelerine bu şekilde hem zarar vermekteler hemde koparatif üyelerinin ağlarını çalmaktalar 

oğuzlar halkına ait kıyı kesimlerdeki bağ ve bahçelerine zarar vermakteler yasak olmasına 

rağmen çadır kurup haftalarca kalarak bot ve kayıkla kıyı bölgesindeki ağaçları keserek hem 

doğaya hem de arazi sahiplerine zarar vermekteler jandarmanın suya girme yetkisi olmadığı 

için şikayet edildiğinde su içinde müdahale edilememektedirler. aynı zamanda bu bölgede 

bulunan halkımızı rahatsız  edilmektedirler. Bilgilerini aldık.   

 

 Çevre ve sağlık komisyonumuz yine yapmış olduğumuz araştırmalarımızda Gıda Ve 

Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgiler şöyle oluşmaktadır. 

SU ÜRÜNLERİ AVCILIK FAALİYETLERİ 

Madde 33-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile 

ilgili teşekküllerinde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen 

personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları 

mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi 

ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar 

heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun 

kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve 

elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile 

adli mercilere teslim etmek.ek madde 3’te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezaları 

kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. Denmektedir. 

İlimizde 2 büyük baraj bulunmakta olup; her iki barajda ihale yolu ile kiraya verilmiş 

ve o bölgede kurulu bulunan kooperatif tarafından kiralanmıştır. (İç Sularda ki istihsal 

hakkı; öncelikle o yerde kurulan kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine aittir. 

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 



 

 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ 

DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ 

İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 7.Madde 

1.Fıkra) 
Boyabat baraj gölü S.S.Osmancık-Kargı Su Ürünleri Kooperatifine 06.10.2016 

tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllığına kiraya verilmiştir. 

Obruk baraj gölü ise S.S.Obruk Barajı Su Ürünleri Kooperatifine 30.06.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllığına kiraya verilmiştir. 

Madde 33 te belirtildiği üzere; ilimizde avlak sahalarında (Obruk ve Boyabat barajları 

dahil) Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve konu ile ilgili 

yetkilendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza 

teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı 

muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı köylerde köy 

muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma kontrol ile görevlidir. 

Ayrıca kooperatifler kiraladıkları avlak sahalarında gerekli tedbirleri almak takip ve 

kontrolünde sorumludurlar. Dışarıdan başkaları tarafından kiralanmış sahalarda ticari amaçlı 

avcılık yapılması yasaktır. Amatör amaçlı yapılacak avcılık ise İl Müdürlüğü ve İlgili 

kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen yerlerde belirtilen şartlarda yapılabilmektedir. 

Baraj göllerinde kaç gemi ile avcılık yapılacağı Bakanlık tarafından tespit edilir ve İl 

Müdürlüğüne bildirilir. 

Her iki baraj gölünde gemiler ile avcılık yapılabilmesi için Baraj gölünü kiralayan 

kooperatif tarafından gerekli belgeler hazırlanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğüne müracaat edilir. Evraklar üzerinde herhangi bir eksiklik yok ise Gemi Ruhsat 

Tezkeresi düzenlenir. Ayrıca kooperatif üyeleri de avcılık yapabilmek amacıyla Gerçek Kişi 

Ruhsat Tezkeresi almaları gerekmektedir. 

 

DUYURU 

 

 İlimiz Oğuzlar İlçesi sınırlarında bulunan Obruk Baraj Gölü 30.06.2017 tarihinden 

geçerli olmak üzere istihsal hakkı 5 yıllığına S.S. Obruk Barajı Su Ürünleri Kooperatifine 

kiralanmıştır. 

 Baraj alanında Amatör avcılığın yapılacağı yerler DSİ 54.Şube Müdürlüğünün de 

görüşleri alınarak koordinatları belirlenen 2 bölge olarak tespit edilmiştir. 

 DSİ; Baraj gövdesinden membaya doğru 1000 metrelik kısımda avcılık yapılmasının 

yasak olduğunu, suya girilmemesi ve sportif balıkçılığı düzenleyen kurallara uyulması şartı ile 

uygun görüş belirtmiştir. 

 Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 01/09/2016-31/08/2020  tarihleri arasında geçerli 

olacak 4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ     

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’in 14.Maddesinin, 11.Bendinin, ç) Fıkrasında 

“Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil 

günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması 

serbesttir.” Denmektedir. 

 Aşağıdaki tabloda avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri verilmiştir. 

Belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak 

alıkonulmaları yasaktır. 

 

 

Balık Türleri  Boy Limiti (En az) Alıkonulabilir Miktar 

(En fazla) 

    

Doğal Alabalık 

(Bütün Türler) 

 25 cm. 3 adet 

    

Sazan  40 cm. 5 adet 



Kadife  26 cm. 10 adet 

Sudak  26 cm. 10 adet 

Turna  40 cm.  5 adet 

Yayın  90 cm.  1 adet 

Karabalık  22 cm. 10 adet 

Fırat Turnası  50 cm.  1 adet 

Maya  50  cm.  1 adet 

Şabut  45 cm.  1 adet 

    

    

    

    

  

     Ve son olarak  İlimizde her türlü avcılık 15 mart-15 haziran tarihleri arasında 

yasaktır.diyor .  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

  

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz olarak yüce ALLAH tan hepinize sağlıklı yaşam diler 

saygılar sunarız 

       

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN          Ekrem YILDIRIM              

                    Başkan             Başkan V.        Üye 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/11/2017 tarih ve 331 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 

Mecitözü ilçemize çekmek, Mecitözü ilçemize 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, Mecitözü, 

kuzeyinde Avkat Dağları, güneyinde Çıkrık Dağları ve Kırklar Dağı ile çevrili açık bir ova 

yamacında, Orta Karadeniz’i, Orta Anadolu’ya bağlayan coğrafi konumda kurulmuş, toplam 

942 km2 yüzölçümü kapsamaktadır.  38.644 hektar tarım alanı olan İlçe de halkın geçim 

kaynağını şeker pancarı, buğday, arpa, kuru soğan, ayçiçeği ve nohut gibi tarımsal ürünler ve 

hayvancılık oluşturmaktadır. 

 

  Mecitözü toprakları üzerinde; Kalatlar, Hititler, Pers İmparatorluğu, Roma 

İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Danişmendliler, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler 

ve Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Yapılan kazılardan anlaşıldığı kadarıyla İlçe 

toprakları ve çevresinde yaşam M.Ö. 4000 yıllarında başlamıştır. Bu bilgilere Kuşsaray, Beke 

ve Elvançelebi Beldesinde yapılan kazılarda elde edilen kalıntılardan ulaşılmıştır. Bu 

kazılardan çıkarılan kalkolitik dönem ve Tunç çağına ait buluntular Çorum ve Ankara'daki 

Müzelerde sergilenmektedir. 

 

Danişmendliler ve Osmanlılar dönemlerinde de önemli yerleşimlerden biri olduğu 

bilinen Mecitözü 1874 yılında ilçe olmuştur. 1889'da bir iptidai mektebi yapılmış ve bu 

mektep 1894'te rüştiye mektebine çevrilmiştir. Mecitözü bu tarihlerde tabur merkezi de 

yapılmış, ilçeye hükümet konağı, bir hamam ve kıraathane ve bir saat kulesi yaptırılmıştır.  

 

İlçedeki önemli tarihsel yapılardan bir tanesi Elvançelebi Beldesinde bulunan Aşık 

Paşanın oğlu Elvan Çelebi tarafından 1352 yılında yaptırılan Elvan Çelebi türbesidir. 

Elvançelebi Cami ve Türbesi geniş bir bahçe içinde, birbirine bitişik ve kaynaşmış üç 

unsurdan meydana gelmektedir. Yapı, orta kubbe ve şadırvanı, yan eyvanları ile tipik Türk 

yapısı özelliklerini göstermektedir. Cami ve türbe bölgede bilinen bir yer olup her gün önemli 

miktarda ziyaretçi çekmektedir.   

 

Tarihi Romalılara kadar dayanan ve uzun yıllar iç turizme hizmet veren Beke (Figani) 

Kaplıcası jeotermal kaynağının tekrar kullanılabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından 

çalışmalar yürütülmüştür. Tesis yapımı için gerekli arazinin kamulaştırılması yapılmış ve 

Mecitözü- Amasya karayolu kenarında yer alan bu araziye termal su kaynağı da indirilmiştir. 

Burada yapılacak bir tesis hem bölgeye hem de ilçeye hizmet edecek ilçenin turizmini ve 

ekonomisini canlandıracaktır. Ayrıca Tarihi Beke Kaplıcasının restorasyonunun yapılması da 

bölgede gezilecek görülecek bir yerin hizmete sunulmasının sağlayacaktır. 

 



Türkiye’de yarı değerli doğal taş açısında zengin bir rezerv ve çeşitliliğe sahip olan 

ilçede çıkarılan doğal taşlar işlenmeye başlanmıştır. Halk Eğitim Merkezinde mesleki eğitim 

kurslarına katılan kadınlar halen Mecitözü Kaymakamlığı tarafından kurulan “Yarı Değerli 

Doğal Taş işleme Atölyesinde” doğal taşları işleyerek gelir sağlamaktadır. Üretilen el ürünleri 

hem  dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlamakta hem de ilçenin adının duyulmasını ve 

değerlerinin markalaşmasına zemin hazırlamaktadır. Taşlarla yapılan dekoratif süs ve takı 

ürünleri ile yine ilçede üretilen folklorik bebekler iç ve dış pazarlarda turistik birer eşya olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Mecitözü ilçemizde bulunan, kültür varlığı olarak tescilli Eski Askerlik Şubesi, Tarihi 

Hükümet Konağı ve Eski Özel İdare Hizmet Binalarının restorasyonları tamamlanmıştır. Bu 

binaların restorasyonu, ilçenin kültür varlıklarının gelecek nesillere korunarak aktarılması 

açısından önemli bir çalışma olmuştur. Tarihi binalar ilçenin sanat ve turizm alanlarında 

yapılacak faaliyetler için de zemin oluşturabilir. 

 

İlçenin kuzeyinde yer alan ormanlık alanlar yayla turizmi, doğa yürüyüşü, kampçılık 

gibi doğa sporları yapmaya elverişlidir. İlçenin ormanlık alanlarında ayrıca av turizmi de 

yapılabilir. 

 

Tarihi yapıları, el sanatları imalatları, kaplıca kaynakları ve doğası ile Mecitözü 

turizmin gelişmesine açık bir ilçemizdir.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL 

             Komisyon Bşk.                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclisinin 10/11/2017 tarih ve 341 nolu kararı ile inde Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Toprak analizi toprakta bulunan bitki besin maddesinin 

miktarının tespiti, yetişecek bitkinin gübre cinsinin ve miktarının tespit edilmesi açısından 

önemlidir. Tarım İl Müdürlüğümüzün il genelinde yaptığı toprak analizi çalışmalarının 

sonuçları nasıldır? Çiftçilerle yapılan çalışma sonuçları nelerdir? Çiftçileri bilinçlendirmek 

için neler yapılmaktadır? Bu konular ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin 

katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  İl 

Müdürlüğümüz bünyesinde toprak analizi yapılan laboratuarımız bulunmaktadır. Ancak 

kontrolü ve denetimi kurumumuz tarafından yapılan özel toprak analiz laboratuarları 

mevcuttur. Hitit Üniversitesi bünyesinde HÜBTAÜM, Alaca ve Sungurlu Ziraat Odaları 

bünyesinde bulunan toprak analiz laboratuarlar ve Ekmekçioğlu Metal ve Kimya Sanayi Tic. 

A.Ş. bünyesinde bulunan toprak analiz laboratuarı olmak üzere 4 adet laboratuar mevcuttur. 

Analiz laboratuarları, çiftçi talebi üzerine yerinde aldıkları numunelerin analizini 

gerçekleştirerek toprakta satürasyon, PH, toplam tuz, organik madde, kireç, fosfor ve 

potasyum miktarlarını belirleyip çiftçiye sonuçları hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Ayrıca yapılan analiz sonuçları sistem üzerinden Bakanlığımız tarafından kontrol 

edilmektedir. 

Toprak Analiz Desteği: 1- Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama 

esasları ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuarları ile ilgili hususlar 

aşağıda belirtilmiştir. 

a)Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde, her bir 

analiz en fazla 50 dekarlık alanı temsil edecek şekilde yapılan toprak analizlerine, toprak 

analizi desteği ödenir. 

b)Toprak numuneleri koordinat belirleyen cihaz kullanılarak toprak analiz 

laboratuarlarının teknik elemanlarınca alınmış olur. 

c)Toprak analizleri, 1/8/2016-30/6/2017 tarihleri arasında yapılması gerekir. 

ç)Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuarların 

yetkilendirilmiş olması gerekir. 

d)Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuarlar tarafından 

laboratuar bilgi sisteminde (LABBİS) 29/12/2017 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir. 

e)Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması 

durumunda sadece bir analize ödeme yapılır. 

f)Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir. 

g)Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuar tarafından 

toprak analizi yapılması durumunda, ilk analizi yapan laboratuvara ödeme yapılır. 

ğ)Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlar ile nadasa bırakılan parseller için 

yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmazı. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

            Ömer ÇATALPELİT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 

 



- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 346 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve köylerinde, birleştirilmiş sınıflı okullarımız 

var mıdır? Öğretmenlerin ve çocukların karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Milli Eğitim bu 

konularda ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Okulların fiziki ortamları yeterli midir? İl Genel 

Meclisi olarak bizler ne gibi katkılar sağlayabiliriz? Bu konular ile ilgili olarak, Eğitim Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimiz genelinde de köy okullarımızda; başta öğrenci 

sayısının azlığı olmak üzere bina-derslik yetersizliği, öğretmen ihtiyacı gibi nedenlerden 

dolayı birden fazla sınıfın birleştirilmesiyle bir öğretmen tarafından birleştirilmiş sınıflı 

eğitim-öğretim yapılmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması beraberinde birtakım sorunlar 

getirmektedir.  

 

İlimiz genelinde 373 İlköğretim Kurumu bulunmaktadır. Bunların 80’i köy okulu olup, 

bu 80 okulda birleştirilmiş sınıflı eğitim uygulanmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması 

yapılan köy okullarımızın listesi, öğrenci sayıları ve öğretmen sayıları ekli listede 

belirlenmiştir. 

 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarla ilgili yapılan araştırmalar 

sonucunda tespit edilen başlıca hususlar; 

 

Birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarında görev yapan yaklaşık 200 öğretmen ve 15 

İlköğretim müfettişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler ve uygulanan bir anket sonucu 

değerlendirmelerinin yapıldığı bir araştırmadan (Öğrt.Kürşat ÖZMEN-Sinop Boyabat ve 

Durağan ilçelerinde 200 öğretmen ve 15 İlköğretim Müfettişi ile yapılmış bir çalışma) alınan 

verilere göre; 

 

 -Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda uygulanmakta olan ilkokul programının günün 

şartlarına cevap vermediği ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı, Birleştirilmiş 

sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenlerin bu sınıfların öğretimi ve yönetimi ile ilgili yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, öğretmenlere bitirdikleri öğretim kurumlarında 

birleştirilmiş sınıflı ilkokullar hakkında yeterli bilgi ve beceri verilmediği belirtilmektedir.  

     

- Eğitim Sisteminde ilköğretimin özel bir yeri ve önemi vardır. Bu önem ilköğretim 

kademesinde kazandırılan bilgi ve becerilerin diğer öğrenim kademelerine bir temel teşkil 

etmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim sistemimiz içinde ilköğretim,  ülkemizde okullaşma 

oranlarının en yüksek olduğu öğretim kademesidir. Bu kademeden mezun olan öğrencilerin 

büyük bir kısmının üst öğrenime devam etmemesi ilköğretim kurumlarımızın önemini daha da 

arttırmaktadır. Özellikle nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde her köye beş sınıflı 

bir okul yapmak ve her sınıfa bir öğretmen vermek çok güçtür. Bu şartlarda birden fazla 

sınıfın birleştirilerek bir ya da birkaç öğretmen tarafından yönetilmesi zorunluluğunu 

doğurmuştur. Okullardaki öğrenci sayısının azlığı yani bir sınıfı oluşturacak sayıda öğrenci 

bulunmayışı, öğretmen ihtiyacı, derslik sayısının yetersizliği birden fazla sınıfın birleştirilerek 



bir grup teşkil etmek suretiyle bir öğretmen tarafından yetiştirilmesi birleştirilmiş sınıf 

öğretimini ortaya çıkarmaktadır.  

 

-  Türkiye genelinde ilköğretimdeki başarı ortalamasına göre, birleştirilmiş sınıflı 

köy ilkokullarında bu oran çok düşük durumdadır. Birleştirilmiş sınıflı ilkokulların 

birçoğunun tek öğretmenli olduğu düşünüldüğünde yürütülmekte olan eğitim ve öğretimin 

nitelik ve nicelik bakımından yeterli olmadığı söylenebilir. 

 

Birleştirilmiş sınıflı okulların ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin en önemli sorunu 

bir dershanede öğretmen karşısında dört sınıfın bulunması ve öğretmenin bir günün altı saatlik 

süresi içinde 30 ders konusu işleme zorunluluğudur. Bu durum köy okullarındaki 

başarısızlığın başlıca nedeni olmaktadır.  

 

-  Bu okullardaki bir başka önemli sorunda köyde çalışmaya hazır ve istekli öğretmen 

yetiştirme güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Genç öğretmenlere hizmet öncesi eğitimlerinde 

köye ait bilgi ve tecrübelerin kazandırılması gerekmektedir.  Bir an önce köyden kurtulma 

yollarının aranması da eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. Öğretmen yetiştiren 

kurumlarda, ilkokul öğretmenlerinin eğitimi normal sınıf ortamına göre olmaktadır. Oysa yeni 

mezun öğretmenlerin büyük çoğunluğunun birleştirilmiş sınıflarda görev aldığı bilinen bir 

gerçektir. Birleştirilmiş sınıflı okullardaki ders araç ve gereçlerinin eksikliği, kullanım 

yetersizlikleri ve temin edilme imkânlarının kısıtlı olması olumsuzluklara yol açmaktadır. 

Özellikle bu okulların mali açıdan kaynaklarının çok kısıtlı olması ayrı bir sorundur. Bu 

okullara 222 sayılı kanunla köy bütçesinden en az %10 oranında bir ödeneğin ayrılmasını 

öngörmektedir. Fakat okullar çoğu kez bu ödeneği alamamakta ya da köy yönetimi ile okul 

müdürü arasında ilişki boşluğu ortaya çıkmaktadır.   

  

- Köylerdeki birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda genellikle kıdemi az öğretmenler görev 

almaktadır. Kıdemlerinin az olması Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama ve yer değiştirme 

yönetmeliğinden ileri geldiği söylenebilir. Çünkü yeni göreve atanacak öğretmenler, genelde 

il ve ilçe merkezi dışındaki bir okulda göreve başlamaktadır. Böylelikle ilk olarak başlanılan 

okulda birleştirilmiş sınıflı ilkokullar olmaktadır. Öğretmenler kıdem kazandıkça 

merkezlerdeki okullara geçmektedir. Bu uygulamanın tam tersinin olduğu takdirde yani 

öğretmen adaylarının merkezdeki normal sınıflı okullarda yetiştikten sonra köy okullarına 

atanması birleştirilmiş sınıf uygulamasına daha fazla yarar getireceği söylenebilir.  

 

- Birleştirilmiş sınıflarda kaçınılmaz bir zorunluluk olan öğretmenli ve öğretmensiz 

ders saatleridir. Öğrencilere bireysel çalışma ve kendi kendine öğrenme yöntemlerinin 

uygulanabileceği yeni öğretim yaklaşımlarına birleştirilmiş sınıflarda yeterli önem verilmeli, 

uygulanabilmelidir. 

-Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okulunda daha uzun 

süreli görev yapmalarını özendirecek önlemler alınmalıdır.  

Köy okullarımızda öğrenciler sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerden uzak 

kalmaktadırlar. 

Yönetmeliğe göre 1,2,3, ve 4 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısı 10’un altına 

düşmedikçe köy okulları kapatılamamaktadır. Köy yönetimi ve halkı hem köylerinde 

okullarının kapatılmamasını istemekte hem de kaliteli eğitim talebinde bulunmaktadır. 

Sonuç olarak birleştirilmiş sınıflı, öğrencisi az olan yerleşim yerlerindeki okulların 

kapatılarak yerleşim yerlerine yakın merkezi bir okulda taşımalı eğitim sistemine alınmaları 



ve öğrencilerin müstakil sınıflarda eğitim görmelerinin sağlanmasının bu sorunları çözeceği 

düşünülmektedir.    

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPİRCİOĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                Üye            

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 15/11/2017 tarih ve 347 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Koruyucu aile modelleri nelerdir? Akraba ve yakın çevre 

koruyucu modeli, geçici koruyucu modeli, süreli koruyucu modeli, uzmanlaşmış koruyucu 

aile modeli nedir? Şartları ve işleyiş şekli nedir? İlimizde kaç aile ve çocuk bu modellerden 

faydalanmaktadır? Bu konular ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 

Koruyucu Aile Nedir? Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için 

sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme 

sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde 

paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. 

 

Neden Koruyucu Aile? Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini 

koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini 

karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi 

alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında 

yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çocuklara 

yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin 

yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar 

için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. 

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin 

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların, öteki elinin koruyucu 

aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir. 

 

Koruyucu Aile Yanında Hangi Çocuklara Bakılır? Koruyucu aile yanına 

yerleştirilen çocuklar; Kendi aileleri yanında yetişme şansını geçici bir süre için yitirmiş ya da 

çeşitli nedenlerle evlat edindirilememiş kız ya da erkek, sağlıklı ya da engelli tek ya da kardeş 

olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu belirlenmiş korunma 

ihtiyacı olan çocuklardır. 

 

Kimler Koruyucu Aile Olabilir? Hoşgörülü, sabırlı, güvenli ve şefkatli bir ortam 

sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen 

şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır 

hisseden herkes koruyucu aile olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup,  

• Türkiye'de sürekli ikamet eden,  

• En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olan,  

• 25-65 yaş aralığında bulunan,  

• Düzenli gelire sahip olan  

Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasi dışındaki herkes 

koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvurabilmektedir. Eşlerin birlikte 



başvurmaları gerekmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak 

sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir. 

 

Koruyucu Aile Adaylarının Hazırlaması Gereken Belgeler  

• T.C. kimlik numarası beyanı  

• Bir adet vesikalık fotoğraf  

• Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği  

• İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği  

• Adli sicil belgesi  

•Fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet 

ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu.  

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir. 

 

Koruyucu Ailelerin Yükümlülükleri Nelerdir? 

• Çocuğun, öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için 

gerekli koşulları sağlamak,  

• Çocuğun, yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi 

ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,  

• Çocuğun, varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda 

görüşmesini sağlamak,  

• Koruyucu aile ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten 

sosyal çalışma görevlisine gerekli koşulları hazırlamak,  

• Adres ve ikametgâh değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl 

Müdürlüğü'ne bildirmek,  

• Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda, 

çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek 

süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmek,  

Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir. 

 

Koruyucu Ailelere Ve Yerleştirilen Çocuğa Sağlanan Olanaklar  

• Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme 

harcamaları için aylık ücret ödenir.  

• Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım 

ücreti yaş durumu dikkate alınarak yüzde elli artırılarak uygulanır.  

• Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı 

olarak bakım ücreti üç kat olarak ödenir.  

• Çocukların giyim masrafları karşılığı olarak yılda iki kez bakım ücreti iki kat olarak 

ödenir.  

• Koruyucu aile yanında bakılan çocukların gerek duyulduğunda sağlık harcamaları 

için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

 

Koruyucu aile olabilmek için nereye başvurabilirim?  

• İkamet ettiğiniz yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. 

Kendi çocuğum varken koruyucu aile olabilir miyim?  

• Evet, ancak çocuğunuzun da bu konudaki düşüncesi önemlidir.  

Koruyucu aile olduğumda evimi ve ailemi hazırlamam gerekiyor mu?  



• Evet, evinizde çocuk için uygun bir ortam düzenlemeniz ve aileniz ile sosyal 

çevrenizi bu konuda hazırlamanız gerekmektedir.  

Çocuk yanımızda ne kadar süre ile kalacak?  

• Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama 

planı kapsamında değişkenlik gösterecektir.  

Çocuğun yaş grubunu ve cinsiyetini seçebilir miyim?  

• Evet, ancak size ve ailenize en iyi uyum sağlayabilecek çocuğun özellikleri hakkında 

yönlendirme yapılacaktır.  

Koruyucu aile olarak kaç çocuğa bakabilirim?  

• Kardeş çocukların bir arada aynı aileye yerleştirilmesi tercih edilmektedir. Çocuklar 

ve koruyucu aile arasında birebir ilişki kurulması ve çocukların sağlıklı bireysel gelişimlerinin 

sağlanacağı uygun şartların bulunması konuları değerlendirilerek karar verilecektir.  

Gönüllü aile ve koruyucu aile arasındaki fark nedir?  

• Gönüllü aile olduğunuzda kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara 

kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz 

doğrultusunda katkı vermek amacıyla yaptığınız ziyaretlerin yanı sıra uygun bulunan 

çocukları hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir ederek 

hizmet verirsiniz. Gönüllü aile hizmeti kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.  

Evlat edinme ve koruyucu aile arasındaki fark nedir?  

• Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile 

devredilmesidir. 

 

Koruyucu aile hizmeti bakım modelleri nelerdir?  

a) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli; Veli ya da vasi dışında kalan 

kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu 

gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. 

  

b) Geçici Koruyucu Aile Modeli; Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı 

oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet 

modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, aldıkları eğitimler ile 

profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında 

değişen bakımdır.  

c) Süreli Koruyucu Aile Modeli; Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı 

bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin 

sağladığı bakımdır.  

ç) Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli; Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara 

yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye 

gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.  

Koruyucu aile olmak için özel bir eğitim almak gerekli midir?  

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modelinde, tercih edilmesi halinde genel 

ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamında eğitim 

alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.  

 

Süreli Koruyucu Aile Modelinde de tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik 

becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamındaki eğitim ile çocuğun öz 

ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen Koruyucu Aile 

Birinci Kademe Eğitiminin alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.  

 



Geçici ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modellerinde ise daha özel ilgi, destek ve 

bakım gerektiren çocuklara hizmet verildiğinden, temel ana-baba eğitimleri ile Koruyucu Aile 

Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerinin alınması zorunludur. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                       Ömer ÇATALPELİT          Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 10/11/2017 tarih ve 342 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Türkiye genelinde kasım ayında başlayacak “Türkiye Sportif 

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” ile amaçlanan nedir? İlimize ve ülkemize 

katkıları ne olacaktır? Hedeflenen sporcu sayısı kaçtır? Yaş sınırı nedir? Çorum genelinde 

nasıl bir çalışma yapılıyor? Bu konular ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Türkiye 

genelinde “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış oluğu protokol 

gereği okullarda sportif yetenek taraması yapacak. Yetenek taraması sonucunda yetenekli 

gençleri spora yönlendirecek.  

Spor, çocuğun büyümesinde, olgunlaşmasında bilişsel gelişiminde ve 

sosyalleşmesinde önemli rol oynayacağı için onun hayatına erken yaşlarda girmelidir. 

Günümüzde sporda uluslararası platformlarda yarışmak ve dünyada bu alanda yerimizi almak 

için yetenekli sporculara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sporcuların yetişmesi ise sistemli ve 

koordineli bir çalışmanın yanında spora uygun bireylerin seçilmesini gerektirmektedir. Sporda 

üst düzey başarıya ulaşabilmek, spora erken yönlendirme ile yakın ilişki göstermektedir. 

Çocukların ve gençlerin en yüksek verim sağlayacakları branşlara zamanında yönlendirilmesi 

spor biliminin en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle çocukların mümkün 

olabilecek en erken yaşta başarılı olabilecekleri branşa yönlendirmek önemli bir unsurdur. 

Bütün spor branşlarındaki önemli gelişmeler, atletlerin temel ve spesifik antropometrik ve 

kinesyolojik karakterlerin değerlendirilmesinin bir ürünüdür. Vücut ölçüsü ve oranı, fizik ve 

vücut kompozisyonu fiziksel performansı etkileyen önemli faktörlerdir. Bu noktadan 

hareketle sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede önemli faktörlerden olan fiziksel 

özelliklerin ve performans profillerinin incelenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada 

somatotip ve spor dalları arasındaki belirgin ilişki göz önünde bulundurularak ülkemizde 

oldukça büyük potansiyele sahip çocukların spora yönlendirilmeden önce, öncelikle fiziksel 

uygunluk özelliklerinin ve performans özelliklerinin ortaya çıkartılarak tanımlanmasına 

yönelik bir çalışma yapmak amaçlanmıştır. Bu tür çalışmalar spora ve sporcuya yapılan 

yatırımın daha verimli ve maksimal düzeyde kalıcı olmasını kolaylaştıracak ve ülkemizde bu 

alanda gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Sportif verimliliğin artırılabilmesi konusunda en önemli ayağını oluşturan yetenek 

tarama seçme ve yönlendirme uygulamalarının ilk ayağı olan yetenek taraması için, İllerde 

oluşturulacak ekipler ile İl Ölçüm grubu hazırlanacaktır. Türk sporunda üretken, 

sürdürülebilir ve başarılı bir sistem geliştirilerek sporcu nesiller yetiştirmek, 2020 

Olimpiyatları için yüksek performans sporcu havuzu oluşturmak, 2016 Yaz ve 2018 Kış 

olimpiyatlarına hazırlanan sporcularımıza bilimsel destek vermek ve ulusal spor sisteminin 

gerçekleştirilmesi, sporun tüm paydaşlarının sporcu gelişimi için yeniden koordinasyonu ve 

sporcu performanslarını en üst düzeye taşıyacak bilimsel yapının oluşturulması amacıyla ülke 

genelinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması" projesi uygulanacaktır.  

 



Türkiye genelinde “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” 

kapsamında; 

Görev alan öğretmenler görevli izinli sayılacak. 

Sportif yetenek taramasında görev alan beden eğitimi öğretmenleri görevli oldukları sürece 

görevli izinli olacaklar. Bu süre zarfında herhangi bir ek ücret verilmeyecek. Nöbet, DYK ve 

egzersizler yapılmış sayılmayacak. (Bunlar için herhangi bir ödeme yapılmayacak!) 

 

Taramaya katılmak öğrenciler içinde öğretmenler içinde zorunlu değil! 

Yetenek tarama testlerinde görev almak gönüllülük esasına göre yapılacaktır. Kimseye zorla 

görev verilmeyecektir. Öğrenciler içinde taramaya katılmak zorunlu değildir.  

 

Antrenör belgesi olan herkes görev alabilir. 

Sportif yetenek tarama testlerinde görev alabilmek için antrenörlük belgenizin olması 

gerekmektedir. Bunun için ilinizde ya da ilçenizde hayat boyu öğrenme bakan şube 

müdürünüze isminizi yazdırmanız yeterlidir.  

  

Sportif yetenek taramaları nasıl yapılacak? 

Sportif taramalar 25 kişilik ekipler halinde yapılacak. Tarama GSHİM den 770 personel, 

MEB den ise 3080 personel olmak üzere 3850 kişiyle yapılacaktır.  

  

Sportif yetenek tarama testi hangi sınıflara yapılacak? 

Sportif yetenek tarama testi ilkokulda 3. ve 4. sınıflara, ortaokullarda ise sadece 5. sınıflara 

yapılacaktır. Taramalara 81 ilden 4 milyon 134 bin 801 öğrenci katılacak 

 

Her spor branşında, üst düzeyde, yüksek sportif güce ve başarıya ulaşmak için, yetenekli 

sporcuların zamanında ve doğru biçimde seçilerek uzun süreli ve sistematik bir çalışmaya 

girmeleri zorunludur. 

Her spor dalında, antrenmanlara başlama yaşı, ilk başarılar, optimal ve en yüksek başarı 

yaşları birçok araştırmayla ortaya konmuştur. Bu nedenlerden, sporda yeteneklerin erken ve 

doğru seçimi, sürekli ve yüksek sportif verimlilik için büyük önem taşır. 

 

 Yetenek Kavramı 

“Yetenekli”, belli bir yöne yöneltilmiş, normal değer ölçülerinin üzerinde, ancak henüz tam 

olgunlaşmamış ve gelişmeye uygun yatkınlığı ifade etmektedir. 

“Sporsal yetenek” kavramı ise, kalıtımsal yada sonradan kazanılmış davranış koşulları 

nedeniyle sporsal verimler için özel ya da üst düzeyde yatkınlığa sahip olduğu düşünülen 

bireyleri kapsar. 

Çocuk ve gençlerin bir spor dalına yatkınlıkları ve yetenekleri, genel ve özel anlamda, o spor 

dalının antrenman uygulamaları içinde belirlenebilir. 

Bu nedenle, her spor dalı için çok sayıda düzenli antrenman grubu organize edilmelidir. 

 Yetenek Arama ve Seçme 

Yetenek Arama; genel bir eğitime yada spor dalına özgü çocuk ve gençlik antrenmanına 

başlamaya hazır olan yeterince fazla sayıda çocuk yada gencin bulunması sürecidir. 

Yetenek Seçme; yüksek verim sporuna yönelik antrenmanın daha ileri aşamasına geçmeleri 

uygun görülenlerin bulunmasıdır. Bu süreç uzun sürelidir. Antrenman hedefleri, içerikleri göz 

önüne alınarak ve çeşitli zamanlarda, testlerle, tekrarlanarak alınması gereken karardır. 

 

 Yetenek Seçiminin Hedefi 



1. Yetenek belirlemesinin amacı, seçilen spor dalına en yatkın olan sporcuları belirlemektir. 

2. Bilinçli, amaca yönelik düzenli antrenmanlar, spor yatkınlığını ve yeteneğini saptamak için 

temel organizasyonlardır. 

 Yetenek Seçimi İçin Ön Şartlar 

Sporcu seçiminde ve gelişiminde, aşağıdaki ön şartların, her spor dalına özgü biçimde 

belirlenmesi ve belirlenen bulguların ışığında gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Bunlar: 

Antropometrik Ön Şartlar : Sporcunun; boyu, kilosu, vücut yapısı,vücudunun ağırlık 

merkezi vb. özellikleri 

Kondisyonel Ön Şartlar : Sporcunun; genel ve özel dayanıklılığı,statik ve dinamik kuvveti, 

sürat, reaksiyon yeteneği, beceri vehareketlilik gibi özellikleri. 

Tekno-motorik özellikler : Sporcunun; denge yeteneği, yer mesafe ve tempo hissi, topa 

yatkınlığı, ritmik ve akıcılık gibi özellikleri. 

Öğrenim yeteneği : Sporcunun algılama, gözlem ve analiz etme özellikleri 

Performans için ön şartlar :Sporcunun, yüklenmelere dayanabilme özelliği, antrenman 

isteği, başarıya ulaşma arzusu gibi özellikleri 

Zihinsel (Kognitif) Yetenekler : Dikkat, motorik akılcılık (oyun anlayışı), yaratıcılık, 

inisiyatif kullanabilme yeteneği, taktik yetenek gibi özellikler. 

Sosyal Faktörler : Liderlik, sorumluluk taşıma, takım anlayışı gibi özellikler 

Psikolojik Ön Şartlar : Sağlam psikolojik yapı, müsabakaya hazır olma, strese dayanabilme, 

zoru başarma isteği gibi özellikler. 

  

Yetenek Türleri 

1) Statik yetenek kavramı 

Bu görüş, sportif başarının, büyük ölçüde kalıtımla belirlendiğini, gelişmesinin ise salgı 

bezleri aktivitesine bağlı olduğunu savunur. 

2) Öğrenim Teorisi İle İlgili Yetenek 

İnsan hareketleri, duyu organları, sinir sistemi ve kaslar arasındaki fizyolojik ilişkilerin 

güçlenmesiyle amaca yönelik bir koordinasyon olarak ortaya çıkar. 

Bu teoriye göre sportif yetenek; belli bir sırada verilen uyaranlar sonucu oluşan şartlı 

reflekslere bağlı olarak gelişir. Matematik kesinlikle uygulamanın ağır bastığı bir refleks 

eğitimidir. 

Bu anlayışı savunan teoriciler bireysel farklılıklar (fiziki ve psikolojik) ile çevre faktörlerini 

dikkate almamaktadırlar. Eğitici kalitesinin önemi büyüktür. 

3) Dinamik Yetenek 

Bu anlayışı benimseyen uzmanlar kalıtımsal özelliklere gereken önemi vermektedir. Ama bu 

özelliklerin ancak çevre koşullarısayesinde bütünüyle gelişebileceğini savunurlar. 

 YETENEK SEÇİM TÜRLERİ 

1) Doğal Seçim 

Sporcunun yerel etkilerin (okul, ailelerin istekleri çevrenin etkisi v.b), yaklaşımların sonucu 

olarak bir spora yönelme durumudur. 

Sporcuda doğal seçim yoluyla gelen verim gelişimi, bireyin rasgele bir biçimde yetenekli 

olduğu spor dalında yer alıp almadığına dayanır. 

Bu nedenle bireyin verim gelişiminin, çoğunlukla ideal spor seçiminin yanlış olmasından 

dolayı, çok yavaş olduğu görülür. 

 

2) Bilimsel Seçim 



Spor bilim adamlarının yardımıyla yapılan bilimsel testlerle, yetenekli kişilerin kendilerine en 

uygun spor dalına yöneltilmesini sağlar. 

Bilimsel seçim yönteminde, antrenör özel bir spor alanında doğuştan yeteneğe sahip 

olduklarını kanıtlamış olan, gelecek sunan gençleri değerlendirmektedir. 

 

TÜRKİYE GENELİNDE Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” 

Kapsamı şöyledir: 

 

 
Çorum İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünden 20 kişi, Gençlik Hizmetleri ve Spor 

Müdürlüğünden 5 kişi ile oluşturulacak olan asgari 25 kişilik bir ekip ile İl Ölçüm grubu 

hazırlanmıştır. 

İlimizde bu kapsamda, 3. sınıflarda 6539 öğrenci, 4. sınıflarda 6602 öğrenci 5. 

sınıflarda 9801 öğrenci olmak üzere toplam 22.942 öğrenci, Türkiye sportif yetenek taraması 

ve spora yönlendirme projesi kapsamında olacaktır.          

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                 Üye 

 

 


