
 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Boğazönü köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Boğazönü 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Burunköy köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Burunköy 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çakır köyüne ait köy yerleşik alanı 

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

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Çakır 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Deliler köyüne ait köy yerleşik alanı 

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

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Deliler 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kumçeltiği köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kumçeltiği 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Paşaköy köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Paşaköy 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Salur köyüne ait köy yerleşik alanı 

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

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Salur 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yenice köyüne ait köy yerleşik alanı 

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

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Yenice 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Boyacı köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Boyacı 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Bükse köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Bükse 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Çayköy köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Çayköy 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Doğla köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Doğla 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Emirbağı köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Geykoca köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Hisarkavak köyüne ait köy 

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

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı İbek köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı İbek 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Kışlacık köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Kışlacık 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Koyunağılı köyüne ait köy 

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

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Söğütönü köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Totali köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Totali 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

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

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Yeşilova köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                    Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/03/2017 tarihinde İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Sungurlu ilçesi, Derekışla Köyü, Derinyar mevkii, 461 

parsel nolu taşınmazın Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) olarak planlanmasına yönelik plan müellifince 

hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 

Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında 15/12/2016  tarihinde yapılan incelemede, teklif planın  Sungurlu ilçe, Derekışla  

köyü, Derinyar  mevkii, 461 parsel nolu taşınmaz üzerine Güneş Enerjisinden Elektrik 

üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" olarak  işaretlendiği görülmüştür. 

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

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

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

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

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

Jeoteknik Etüt Raporunun 16/06/2016  tarihinde onaylandığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünce 09/09/2016 tarihli Olur ile Tarım Dışı Kullanım İzni alındığı, teklif imar 

planlarının 09/11/2016 tarih ve 11693 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu plan hükmü gereği,  Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne  gönderildiği, 09/12/2016 

tarih ve 9043195 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm kurum ve kuruluşların olumlu 

görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin belirtildiği tespit 

edilmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verilmiştir.  

 

 Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

               Yurdanur ÖZZEHİNLİ          Abdullah METEOĞLU              Halil İbrahim KAYA           

                  Komisyon Başkanı               Komisyon Başkan V.                             Üye 

 

 

                  

     Yusuf KAYA      Mustafa ALAGÖZ     Erdoğan KÖROĞLU     Burçin SOLMAZ POLAT 

             Üye                        Üye                                 Üye                                   Üye  



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 128 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İskilip ilçemizde eğitim ve öğretime devam eden fen lisesinin 

bulunduğu alan şehrin dışında ve yatılı olması, tenha bir alanda bulunması ve çevre koruması 

olmaması nedeniyle her türlü tehlikeye açık görülmektedir. 

Öğrenciler geceleri etüt salonlarına gidiş gelişlerinde sokak hayvanlarının saldırılarına 

açık haldedir. Hem çevre düzenlemesinin, hem de etüt salonlarının da araç gereç açısından 

yeterli olmadığı söylenmektedir. 

Bu okulumuzun en kısa zamanda görülerek söz konusu olumsuzlukların var olup 

olmadığı ve ne gibi tedbirler alınabileceğinin görülmesi gerektiği ile ilgili olarak Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Okul pansiyonunda çevre il, ilçeler ve 

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 142 öğrenci kalmaktadır. Öğrencilerin sosyal 

faaliyetlerinde kullanılmak ve okul güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekli olan 

çalışmalar şöyledir; 

-Sanayiden okula kadar olan yolun keskin virajlarının düzenlenmesi ve yolun asfalt 

bakımının yapılması, 

-Okul çevresinin ihata duvarı üzerine yabani hayvanların girmemesi için tel çekilmesi, 

-Basketbol ve voleybol zeminlerinin bakım ve tamiratının yapılması, basketbol 

potalarının yenilenmesi, 

-Mevcut futbol sahasının zeminin yapılarak etrafının tel örgü ile çevrilmesi 

gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       Ünal CEVİZCİ                  Mustafa YILDIZ                   

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

 

 

  Süleyman ŞENER      Abdurrahman KARAGÖZ    Nurettin KARACA      Haydar ERDEM    

             Üye                                    Üye                                  Üye                            Üye 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 131 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen; Oğuzlar 77 cevizi çeşidi ekonomiye katma değeri yüksek olan 

meyve türü olması sebebiyle ilimize bağlı yerleşim yerlerinde zenginleştirilerek 

vatandaşlarımızın ekonomisini güçlendirmek, köylerimizde göçü önlemek için potansiyel 

meyve türü cevizinin Meclisimizin katkıları ile çiftçilerimize kişi başı 15 adet olmak üzere 

hibe edilip edilemeyeceği konusunda çalışma yapılması ile ilgili olarak Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Oğuzlar 77 ceviz çeşidi İlimiz 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu cevizin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında yerini 

alabilmesi için çiftçilerimizin desteklenmesi gerekmektedir. Gerekli çalışmaların yapılarak 

desteklerin verilmesi ile ilimiz ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacaktır. Bu 

doğrultuda çiftçilerimize destek vermek için, Oğuzlar 77 ceviz çeşidi ile ilgili İl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bir proje doğrultusunda bütçe imkanları 

ölçüsünde İl Özel İdaresincede destek verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       Ünal CEVİZCİ                  Mustafa YILDIZ                   

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

 

 

  Süleyman ŞENER      Abdurrahman KARAGÖZ    Nurettin KARACA      Haydar ERDEM    

             Üye                                    Üye                                  Üye                            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 150 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez ve İlçelerdeki köylerde vatandaşlardan toplanan 

sütlerin, kalitelerinin bozulmadan, hijyen koşullarına uygun olarak toplama merkezlerine 

ulaştırılması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

“Soğuk Süt Zincirini Destekleme Projesi” ne 1 tonluk 19 adet süt soğutma tankı alımı için İl 

Özel İdaresi tarafından 350.000,00 TL’lik finansman sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.    

    

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünce hazırlanan “Soğuk Süt Zincirini Destekleme Projesi” ile İlimiz Merkez ve 

İlçelerin köylerinde yaşayan süt üretimi yapan vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar 

sağlanacaktır. Proje ile birlikte, sağılan sütün en kısa sürede toplama merkezine ulaşması 

sağlanacak, toplanan sütün hijyeni ve kalitesi arttırılmış olacak, kalite primi ile daha yüksek 

fiyattan satılacak, gelir artacak, somatik hücre ve bakteri sayısı azalacak, tüketicilere kaliteli 

süt sunulacak, üreticinin örgütlü yapısı güçlenecek, süt işleme sanayinin üretim maliyeti 

azalacak, kaliteli süt kullanımı ile yüksek katma değere sahip ürün üretilecek, kayıtlı süt 

miktarını arttırılacak, hayvan sağlığı tedbirlerinin zamanında alınması kolaylaşacaktır. 

Belirtilen bu faydaları nedeniyle, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce hazırlanan 

“Soğuk Süt Zincirini Destekleme Projesi” ne İl Özel İdaresi tarafından 350.000,00 TL’lik 

finansman sağlanarak projeye maddi destek verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       Ünal CEVİZCİ                  Mustafa YILDIZ                   

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

 

 

  Süleyman ŞENER      Abdurrahman KARAGÖZ    Nurettin KARACA      Haydar ERDEM    

             Üye                                    Üye                                  Üye                            Üye 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

( Aile ve Engelliler Komisyonu  ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 109 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde engelli öğrencilerimize 

hangi alanlarda eğitim verilmektedir? Hizmet alan öğrenci sayısı kaçtır? Merkezlerin fiziki 

ortamları, araç gereçleri yeterli midir? Öğretmenlerde aranan şartlar nelerdir? İlimizde 

bulunan merkezlerin sayısı ne kadardır? Hangi ilçelerde vardır? Hizmet alan öğrenciye devlet 

desteği ne kadardır? Karşılaştıkları sorunlar nelerdir? İlimizde engellilerimiz için dinlenme 

kamplarına ihtiyaç var mıdır? İlimizde örnek teşkil edecek bir proje yapılabilir mi? Bu 

konuların araştırılması ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Özel 

Rehabilitasyon merkezlerimizde öğrencilerin engel konumuna göre hizmet alanları değişiyor. 

Temel ilke olarak konuşma, yazma, okuma, yetenek, işaret dili, topluma uyum, topluma 

kazandırma eğitimi verilmektedir. 

Hizmet alan öğrencilerimiz eğitim çağında olan 1000 civarında öğrencimiz 

bulunmaktadır. Halk sağlığı tarafından evde rehabilitasyon bakımı ve fizik rehabilitasyon 

merkezinde olmak üzere 4000 kişi üzerinde hizmet verilmektedir. Türkiye genelinde sayılı 

olan otistik çocuk rehabilitasyon merkezi Akkent mahallesinde bulunmaktadır. Otistik 28 

öğrencimiz tamgün 25 öğretmenimizle hizmet verilmektedir. 

 Rehabilitasyon merkezlerimizin Fiziki ortamı uygun olmayan merkezler açılması 

mümkün değil. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl denetimi yapılarak uygun 

olmayan korumlar idare birimine iletilir. Eksikler giderilir. Çalışma izini verilir. 

Bakanlığımızın 08.02.2008 tarih ve 5580 sayılı Özel Eğitim Kanun hükmüne göre Özel 

Eğitim Rehabilitasyon merkezlerine uygulama yapılır. 

 Öğretmenlerimizde aranan şartlar okul öncesi, Anasınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmeni 

ya da özel eğitim bölümü eğitim almış yeterlilik belgesi ve KPS den yeterli puanını alan 

yüksek öğrenim mezunları Özel Rehabilitasyon Eğitim Kurumlarında görev yapabilirler. 

 

 İlimizde Hitit Özel Rehabilitasyon merkezi ilk arzum özel rehabilitasyon merkezi, ulu 

çınar özel rehabilitasyon merkezi, elitpark fizik tedavi rehabilitasyon merkezi, Alaca, 

Sungurlu, İskilip, Osmancık Rehabilitasyon merkezi olmak üzere 8 adet merkezimiz ilimizde 

hizmet vermektedir. 

Hizmet alan öğrencilerimize aylık olarak haftada 8 saat üzerinden Bireysel 549,72 TL 

Grup Eğitim aylık olarak 4 saat üzerinden 154,44 TL olarak ücret öğrenci adına Eğitim veren 

kuruma ödeme yapılmaktadır. Tüm masraflar devlet tarafından karşılanır. 

 Bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Öğretmenlerimizin görev ve 

sorumlulukları topluma uyumlu hizmet etme kapasitesine sahip temel niteliği insan yapısını 

ön planda sergileyen eğitim proğramı ile çalışma azmi içinde gayet huzurlu ve güvenli 

öğretim verdikleri için öğrenciler ve öğretmenler son derece mutlu oldukları söylenebilir. 



 

 İlimizin coğrafi yapısı zenginliğini teneffüs etmek engelli vatandaşlarımızın da son 

derece hakkı. Doğada bingula evler yapılarak yaban hayatı ile iç içe, Çorum sıklık tabiyat 

parkı gibi biraz daha zenginleştirilerek obruk baraj gövdesine engelli vatandaşlarımıza hizmet 

edicek alanlar oluşturulması en değer yatırım olabilir. Engellilerimizin dinlenme kampı son 

derece acil ihtiyaçlar arasında olduğu gözükmektedir. Örnek teşkil edecek engelliler için 

yüzme, doğa gezinti parkurları, atıcılık birçok alanda uygulamalı tesisler yapılabilir. Bugüne 

kadarda herhangi örnek bir proje gündeme gelmemiştir. 

Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

 

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

              Arif ÇAMİÇİ                          Mehmet YÜCEL             İkram ŞAHİN                       

           Komisyon Başkanı     Komisyon Başkan V.           Üye 

 

 

 

           Erdoğan KÖROĞLU                      Satılmış KÖKCÜ   

                  Üye                                                Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 113 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; 1-7 Mart Yeşilay haftasıdır. Bu bağlamda ilimizde zararlı 

alışkanlıklar ve bunlarla mücadele yolları ile ilgili yapılan çalışmalar neler? Okullarda 

öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik ne tür önlemler alınmakta ve çalışmalar 

yapılmaktadır? Bağımlılığı olan kişilere nasıl bir tedavi uygulanıyor? Tedavilerin başarı oranı 

nedir? AMATEM’in yaptığı çalışmalar nelerdir? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak 

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre;  

Yeşilay; sigara, alkol ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara karşı mücadele eden ve bu 

konuda halkı bilinçlendirmeye çalışan kurumun adıdır. Yeşilay, yaptığı çalışmalarla sigaranın, 

alkolün, uyuşturucunun ve kumarın kötü yanlarını topluma öğreten, bilgilendiren kuruluştur. 

Yeşilay 5 Mart 1920’de kurulmuştur. İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre; 

İlimizde Yeşilay haftası etkinlikleri; Yeşilay Derneği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa 

planlanarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Etkinlik kapsamında 1-7 Mart tarihleri arasında; Çorum Yunus Emre parkında Yeşilay 

haftası farkındalık yürüyüşü, Çatak Köyünde doğa yürüyüşü, Çorum Kültür Parkında 

“Sağlıklı Bir Yaşam İçin Bisikletini Al Gel” etkinliği düzenlenmiştir. AHL Park AVM’de  1-

4 Mart tarihlerinde Halk Sağlığı Müdürlüğünce stant açılarak broşür dağıtımı “Sigaranın 

Zararları” konulu bilgilendirme eğitimi ve karbon monoksit ölçümü yapılmıştır. 

 

2-6 Mart tarihlerinde lise düzeyi iki okulumuzda Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçin DİKEN 

tarafından “Sigaranın Zararları ve Madde Bağımlılığı” konulu seminer verilmiştir. Eğitim 

sonrası stant  açılarak broşür dağıtımı yapılmıştır. AMATEM  (Alkol ve  Madde Bağımlılığı 

Tedavi Merkezi) Kasım 2015 tarihinde ayakta hasta kabulüne başlamış olup, Şubat 2016 

itibariyle yataklı servis hizmete girmiştir. 

 

AMATEM;  Alkol ve madde bağımlılarının tedavi görme amaçlı yatarak veya ayaktan 

tedavilerinin düzenlendiği, hastanın gönüllülüğü ve motivasyonu esasına dayalı olarak hizmet 

sunan merkezlere verilen addır. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi, Çorum Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)’de sunulan 

hizmetler; Tedavi tamamen hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna dayalı olarak ilaç 

tedavisinin yanında bireysel ve grup psikoterapileri, Psiko-Eğitim, psikososyal destek, 

rehabilitasyon, taburculuk sonrası sürece hazırlık faaliyetleri ve ailelere yönelik aile 

bilinçlendirme programları yapılmaktadır. AMATEM’de tedavi; yatarak ve ayaktan tedavi 

hizmeti sunulmaktadır.  



 

Ayaktan Tedavi: Tedavi görmek isteyen kişi belirtilen etkinlik ve programlara 

katılmalı, randevu tarihlerine uyarak tedavilerine düzenli katılım sağlamalı, madde kullanılan 

ortam ve arkadaşlarından uzak durmalı. 

 

Yatarak Tedavi: Hasta kendi isteğiyle yatış kurallarını kabul etmeli ve hazırlanan 

tedavi programına katılım sağlamalıdır. Sorumluluklarını üstlenmeli ve kurallara uyum 

sağlamalı ve tedavisini aksatacak herhangi bir sorunu (mahkeme, eğitim, sınav, iş, banka) 

olmamalıdır. En az 21 gün yatarak tedavi görmesi hastalardan beklenir. 

 

AMATEM servisinde tedavi görmek adli sicil kaydını etkilemez. Hasta yakınlarına 

yönelik; her Çarşamba günü saat 14:30 da düzenli olarak Aile Bilinçlendirme Eğitimi 

verilmektedir. 

Bir söz ile başlar her şey! 

Bağımlılıklardan uzak durmak için sen de söz ver! 

Sağlıklı bir yaşam için sen de söz ver! 

Sağlıklı bir gelecek için sen de söz ver!    

 

 Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.        

 

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

         Üzeyir ESENKAYA              Ahmet TUNA              Ömer ÇATALPELİT   

                    Başkan             Başkan V.        Üye 

 

 

                                    

                Ekrem YILDIRIM                 Yıldız BEK  

                            Üye            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 110 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde bulunan kütüphanelerden yararlanma oranı 

nedir? Kütüphanelerimizde yeterli sayıda kitap bulunmakta mıdır? Engellilerin 

yararlanmasına uygun şartlar taşıyorlar mı? Kütüphanesi olmayan ilçemiz var mı? Okuma 

alışkanlığı kazandırmak için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu konuların araştırılması ile 

ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

 Çorum İl Genelinde Hizmet Veren Kütüphaneler; 

 İl Merkezinde; 

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 

Hasan Paşa Halk Kütüphanesi 

Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi 

Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi 

Mehmet Şadisoğlu Çocuk Kütüphanesi 

Abdullah Tayyip Olçok Gezici Kütüphanesi olmak üzere toplam altı kütüphane ile 

halkımıza hizmet vermektedir. 

İlimizde yerleşik kütüphaneye ulaşamayan okuyucular için Bakanlığımızca Gezici 

Kütüphane Aracı tahsis edilmiş olup kitap, süreli yayın, internet hizmeti ile 06 Şubat 2017 

tarihinden itibaren 20 köye (durağa) 15 günde bir giderek okuyucularımıza kütüphane hizmeti 

vermeye başlamıştır. 

İlçe ve Köy Kütüphaneleri; 13 İlçe Halk Kütüphanesi ile Alacahöyük ve Arifegazili 

köylerinde 2 Halk kütüphanesi bulunmaktadır. Çorum genelinde Kültür ve Turizm 

Bakanlığına bağlı toplam 21 kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanesi olmayan ilçemiz mevcut 

değildir. 

İl Geneli 2016 yılı Kütüphane İstatiklerimiz; İl genelinde hizmet veren 

kütüphanelerimizde 2016 yılı verilerine göre toplam 27t.096 üye, 318.717 adet kitap 

bulunmakta olup 185.511 adet kitap ödünç verilmiş ve kütüphanelerimizden 491.713 okuyucu 

faydalanmıştır. Bu okuyucu sayısına göre, okuma oranının hesaplanması sağlıklı sonuç 

vermeyecektir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz dışında okul, işyeri ve evinde kitap 

okuyan okuyucularında mevcut rakamlara ilave edilmesi halinde doğru sonuçlara 

ulaşılacaktır. 

 

Kütüphanelerimize Engelli Ulaşılabilirliği, Engelli vatandaşlarımızın kütüphaneye 

ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bütün kütüphanelerimize engelli rampası kurulmuş, engelli 

kat yerleşim planı, engelli yürüyüş bandı, engelliler için süreli yayın köşesi oluşturulmuş, 

Hasan Paşa Halk Kütüphanesinde engelli asansörü, görme engelli okuyucularına internet 

kullanımını kolaylaştırmak amacıyla sesli okuyan bilgisayar, kamera yardımı ile kitap tarayıp 

kitabı okuyan özel donanımlı bilgisayarlar kurulmuştur. 



 

 

 

Halkımıza okuma alışkanlığı kazandırılması için; 

Valiliğimiz ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol ile camilere giden Kur’an 

Kursu öğrencilerinin haftada bir gün kütüphanelerde buluşarak kitap okuma etkinliği 

düzenlemeleri amacıyla geçtiğimiz yıllarda “Şen Çocuklar Gülen Kitaplar Projesi” 

uygulanmıştır. 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol ile “ 

Geçmişin izinde Bir Gün” adlı proje kapsamında, her hafta perkşembe günleri ilköğretim 

okullarından gelen öğrencilere kitap okuma, çizgi film izleme, oyun oynama, resim yapma 

gibi etkinlikler yapılmıştır. Etkinlik bitiminde öğrencilere çeşitli hediyeler verilmektedir. 

 

Hasanpaşa halk kütüphanesi tarafından yaz dönemlerinde Pir Baba Parkı merkezli 

halka açık alanlarda açık hava kütüphaneleri güncel kitap, dergi ve yerel gazetelerle okuma 

etkinlikleri düzenlenmekte ve üye kayıtları yapılmaktadır. 

 

Her yıl kütüphane haftası kutlamaları kapsamında, toplumun kitap ve kütüphaneye 

ilgisini çekmek, okumanın önemini vurgu yapmak, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık 

yaratmak amacıyla kütüphaneciler, yazarlar, öğrenciler ve halkla birlikte açık havada 30 

dakika süren kitap okuma etkinliği düzenlenmektedir. 

 

Kütüphaneler ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla, İl Halk Kütüphanesi 

Müdürlüğünde görevli kütüphaneciler tarafından okullara gidilerek öğrencilere bilgilendirme 

yapılmakta olup zaman zaman konferans söyleşi ve imza günleri düzenlenmektedir. 

Çeşitli okullardan gelen öğrencilere kütüphane kullanımı ve okuma alışkanlığı 

kazandırılması amacı ile çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. 

 

Anaokulu öğrencilerine “Minikler Kütüphanede” adlı projeyle kitap ve kütüphane 

sevgisi kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Öncelikle İskilip İlçe halkının okuma alışkanlığı kazanması, kütüphane üye sayısının 

artırılması ve küçük yaşta kitap okuma sevgisinin aşılanması amacıyla İl Özel İdaresi ve 

Müdürlüğümüz işbirliği ile geçtiğimiz yıllarda “İskilip Kitap Okuyor” kampanyası 

başlatılmıştır. 

 

TEGV Çorum Öğrenim Birimi tarafından Çorum İl Halk Kütüphanesinin Çocuk 

Bölümünün yeniden tasarlanması için proje hazırlanmış, projenin tanıtımı ve açılışı 

yapılmıştır. 

 

30.12.2010 gün ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6093 sayılı “Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı” kurulması ile ilgili Kanun gereği ilimizde Çorum Hasan 

Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü kurulmuştur. 

 



 

 

 

 

Çorum Ulu Camii yanında bulunan Eski İstiklal İlkokulu Çorum Hasan Paşa Yazma 

Eser Kütüphanesi olarak 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 

10.133 adet taşınır ile sayım sonrası bağış olarak teslim alınan kayıtsız 23 adet El Yazması ve 

219 adet matbu eserin tamamının 2013 yılında Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesine devri 

yapılmıştır. 

 

Meclisin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Mustafa ÇATAR             Alaaddin COŞKUN      

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.      Üye            

 

                         

 

            Hacı Mustafa ŞİMŞEK                   Satılmış KÖKCÜ         

                         Üye                    Üye         

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 125 nolu kararı ile inde Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz genelinde organik tavuk yetiştiriciliği ve yumurta 

üreticiliği yapılmakta mıdır? Talep karşılanabiliyor mu? Ekonomiye katkısı ne kadardır? 

Çiftliklerin artıkları nasıl değerlendirilmektedir? Çevreye zararları var mıdır? Bu konuların 

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

 Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Bakanlığımızın 

başlatmış olduğu Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında, 

İlimizde bitkisel ürünlerde uygulanan projelere ek olarak hayvansal üretime yönelik (yumurta 

üretimi) proje hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Nitekim ilimiz Dodurga ilçesinde 

Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi 2015 yılında Bakanlığımıza sunulmuş ve kabul 

görerek 2016 yılında 1 üreticimiz ile 1000 kapasitede organik yumurta üretimi projesine 

başlanılmıştır. 

Dodurga ilçesi Dikenli köyünde üreticimiz proje kapsamında 4.000 m²’lik bir alan 

üzerinde organik yumurta tavukçuluğu projesi uygulamaya başlamış bulunmaktadır. Proje 

kapsamında kümes inşaatı, kümes iç ayrıntıları, gezinti alanı iş ve işlemleri tamamlanmış 

olup, civciv alımı aşamasındadır. 

Proje ile, insan ve çevre dostu organik hayvancılığı yaygınlaştırarak üreticilere 

istihdam sağlamak, organik yumurta tavukçuluğu yapmak isteyen üreticilere örnek olmak, 

üreticilere organik tavuk yetiştirme şartlarını öğretmek ve yapılan üretimin sertifikalı ve kayıt 

altına alınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Ayrıca ilimiz Uğurludağ ilçesinde 1 üreticimiz kendi imkanları ile organik yumurta 

üretimi yapmakta olup, üretilen organik yumurtalar piyasaya sunularak tüketicilerle 

buluşturulmaktadır. 

Bakanlığımızın imkanlarının sınırlı olması nedeniyle söz konusu projelerin sayıca az 

olması, elde edilecek organik yumurta kapasitesinin de az olacağı gerçeği ile ilimiz talebini 

karşılaması mümkün olmayacaktır. 

23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı resmi gazetede “Tarımsal Kaynaklı Nitrat 

Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik Tarımsal 

Kaynaklı nitrat’ın suda neden olduğu kirlenmenin tespiti ve önlenmesine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektedir. 

Bu yönetmelik sonrasında 11 şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı resmi gazetede “Sularda 

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım 

Uygulamalır Kodu Tebliğ” (2016/46) yayımlanmıştır. Tebliğ ile 3500 kg saf azot ve üstü 

gübre üreten işletmeler Kod içerisinde bulunan hükümleri uygulakla yükümlüdür 

denmektedir. Yıllara sari İl Müdürlüğümüzün izlemelerinde nitrat ve diğer parametrelerde uç 

sınırlara rastlanılmamıştır. Buna rağmen işletmelerin suları potansiyel kirletici unsurlardan bir 

tanesi olduğu da aşikardır. 



 

İyi Tarım Uygulamaları Kodu içerisinde ki sınırlarda faaliyet gösteren Tarımsal 

İşletmelerin kontrolü ve tabiî ki İl Müdürlüğümüz tarafından uygulama talimatı ile 

yapılacaktır. 

D.S.İ’nin 2016 yılı su izlemelerindeki analiz sonuçlarında hayvansal gübre içerisinde 

bulunan Toplam Azot, Nitrat Azotu, Toplam Fosfor ve Orta Fosfat değerleri ile İl 

Müdürlüğümüzün yıllara sari yapmış olduğu su izleme sonuçlarındaki Nitrat verisinin su 

kalite sınıfları içerisinde olduğu, belirtilen normlardan düşük olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca 2017 yılı içerisinde Çorum İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

oluşturulmuş olan Komisyonun 30.01.2017 – 16.02.2017 tarihleri arasında yapmış olduğu 

çalışma sonucu oluşturdukları rapor sonucunda, hayvansal kökenli gübre içerisinde varlığı 

kabul edilen elementlerin analizlerle kabul edilebilir ölçüde olduğu tespit edilmiştir. 

Esas kirletici unsurun sanayi ve kanalizasyon bağlantısı olmayan işletmeler ile 

arıtması olmayan yerleşim alanlarının olduğu da tespit edilmiştir. 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

               Ömer ÇATALPELİT              Hacı Mustafa ŞİMŞEK          Ekrem YILDIRIM   

                  Komisyon Bşk                          Komisyon Bşk. V.                       Üye 

 

 

                                     İsmail VURAL                           Dilaver YILDIRIM   

                                              Üye                                                 Üye  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA/ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/03/2017 tarih ve 112 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İl genelinde hizmet veren kadın sivil toplum kuruluşları 

hangileridir? Ne gibi hizmetler vermektedirler? Karşılaştıkları sorunlar nelerdir? İlimizdeki 

kurum ve kuruluşlarla yapılan projelerin hangisinde yer almışlardır? 2017 yılı içinde yer 

alacakları projeleri var mıdır? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

 İlimizde Faaliyet gösteren Kadın Derneklerimiz.       

 1-Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği, 2-Asude Kadın ve Aile Derneği,  

3-Kadın Matematikçiler Derneği, 4-Çorum Anne ve Çocuk Eğitim Derneği, 5-Çorum İş 

Kadınları Derneği, 6-Hoş Sada Ev Hanımları Derneği, 7-İlkadım Hanımlar Sosyal 

Yardımlaşma Derneği, 8-Gönül Hanımlar Derneği, 9-Rezan Hanımlar Derneği, 10-Şevval 

Hanımlar Eğitim Bilim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği.                              

 Kadın derneklerimizin çoğunun amacı; hanımlar ve genç kadınlara yönelik kurulmuş 

olup bunların yanında, kültürel, sosyal ve çevrenin korunması ve ağaçlandırma faaliyetlerinde 

bulunmak, sosyal yardımlaşma ihtiyaç sahiplerine maddi manevi yardımda bulunmak, kendi 

aralarında kermesler düzenleyerek buralardan elde ettikleri gelirlerle ve aralarında topladıkları 

paralarla gençlerimize eğitim desteği ve burslar vermek, şehit ve gazi ailelerine ziyaretlerde 

bulunmak, şehit ve gazi çocuklarına yardım ve burs vermek, belirli günlerde sosyal etkinlikler 

yapmak v. çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

 Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği; GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİNE 

Destek Katkı sağlayarak Sayın Valimizin eşleri ile birlikte bu projeye ortak olmuşlar ve İl 

merkezimizde ve ilçelerimizde seminer ve toplantılar yaparak bilgilendirmede 

bulunmuşlardır. Basından da yakından takip edildiği gibi bu proje çok ilgi görmüş ve ses 

getirmiştir. Proje kapsamında koruyucu ailede çok ses getirmiştir. Gönül Elçileri Projesi de 

"Biz Gönüllüyüz! Ya Siz? Sloganıyla Yola çıkarak; 

 Gönül Elçisi; Hedef grupların ihtiyaçlarına göre kendi ilgi, bilgi, beceri, deneyimleri 

ve kaynakları kapsamındaki her tür sosyal Hizmete katkı verebilirler. Bu hizmetler kurum 

kuruluşlarda verilebileceği gibi ev ziyaretleri ile de yürütülebilir. Buna örnek olarak; 

Mahallesinde okuryazar olmayanları tespit etmek, okuma yazma kursları açmak bunlara 

yardımcı olmak, çevre koruma, bilinçli tüketim, geri dönüşüm, enerji tasarrufu vb. konularda 

eğitim vermek veya ilgili kurumlara yönlendirmek.  

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

  Ramazan KELEPİRCİOĞLU          Alaaddin COŞKUN                Celalettin AKSAN   

           Komisyon Başkanı                   Komisyon Başkan V.                          Üye 

 

                  

                               Sadettin BABUÇCU             Haydar ERDEM 

                                           Üye                                   Üye  



 

 

 

- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 126 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Atçılık sporu ata sporlarımızdandır. İlimizde atçılık sporu ile 

ilgili ne gibi çalışmalar vardır? Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün projeleri 

nelerdir? Osmancık Atlı Spor Kulübü ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Diğer ilçelerimizde 

atçılık sporu ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzden almış olduğumuz bilgiler şunlardır; 

Ata sporumuz olan atçılık branşı ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir faaliyet 

bulunmamaktadır. Yalnız Osmancık ilçesinde rahvan at yarışlarına katılan dernek bulunmakta 

ve derneğin spor kulübüne dönüşmesi için çalışmalar devam etmekte olup geleneksel spor 

dalları alt dalı olan rahvan binicilik de il temsilcisi Spor Genel Müdürlüğüne teklif edilmiş 

atçılık branşının geliştirilmesi için çalışmalara hız verilecektir. 

 

Gençlik ve Spor Komisyonumuzun, 

Çorum ili Osmancık ilçesi ziyaretimizde atlı spor kulübü derneğinden almış 

olduğumuz bilgiler  

1- Osmancık ilçesi bölgemizde atlı sporların uzun yıllardır benimsediği ve geleneksel 

etkinliklere dönüştüğü bir şehirdir. Atlı sporlar Osmancık ilçesi için tarihi öneme sahip olup, 

yerel kültürün önemli bir parçası konumundadır. 

 

2- İlçede 1950 yılından beri geleneksel olarak at yarışları düzenlenmektedir. 

 

3- At yarışlarına olan ilgi her geçen yıl artmakta olup 2015’de ve 2016 yılında yapılan 

at yarışlarında izleyici sayısı 15 bini aşmıştır. 

 

4- Osmancık ilçesinde atlı sporlara erkekler kadar kadınlar da ilgi göstermekte at 

yarışlarına kadın katılım oranı %40’lara ulaşmış durumdadır. 

 

5- İlçede 2010 yılında atlı spor kulübü derneği kurulmuş ve at severler bu dernek 

bünyesinde faaliyet göstermektedir. 

 

6- Atlı spor derneğinin resmi spor kulübüne dönüştürülmesi için çalışma başlatılmış 

olup önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuru yapılacaktır. 

 

7- Atlı spor kulübü derneği bünyesinde 1 arap atı ve yaklaşık 20 rahvan at bulunmakta 

ulusal yarışlarda her yıl çok sayıda ödül ilçeye kazandırılmaktadır. 

 



 

8- İlçede düzenlenen yarışlar ülke genelinde ilgi gördüğünden düzenlenen etkinliklere 

2016 yılı itibarı ile geleneksel spor dalları federasyonu da destek vermeye başlamıştır. 

Osmancık Belediyesi de kulübümüze desteklerini vermektedir. 

9- İlçede 1984 yılından beri kullanılan bir at yarışı alanı mevcuttur. Alan Osmancık-

Dodurga yolu adatepe mevkisinde yer almakta çevresi ağaçlandırılmış ve toplamda 10 hektar 

büyüklüğündedir. Ağaçlandırılmış alan mesire alanı olarak kullanılabilmekte olup ve oto 

parkı mevcuttur. 

 

10- At yarışı alanında seyirci tribünü mescit-bay-bayan tuvaletleri ve 

bulunmamaktadır. At yarışları alanları açık olması buraların tel örgüyle çevrilmesi 

yağmurlarda at sahalarının su içerisinde kaldığından derelerin ıslak edilmesi gerekmektedir. 

  

11- İlçedeki atlar ile şehir dışından gelen atların konaklaması ve bakımı için bir at 

tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı ihtiyaçların Osmancık Belediyesinin maddi imkanları 

yetersiz olduğundan tamamlanamamıştır. 

  

12- Bu eksiklerimiz tamamlanması durumunda ilçemizde atlı sporumuzun daha da 

gelişmesinin önünü açılacaktır. Türkiye şampiyonaları da ilçede düzenlenebilecektir.  

  

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.  

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

          Ahmet TUNA                  Mustafa YILDIZ               Mesut TUĞREL   

       Komisyon Başkanı   Komisyon Başkan V.            Üye 

 

 

                                     Erhan AKAR                   Dilaver YILDIRIM  

                       Üye             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Sanayi ve Ticaret Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 129 nlu kararı ile Sanayi ve Ticaret 

Komisyonuna havale edilen; Son günlerde hükümetimizin başlatmış olduğu “İstihdam 

Seferberliği” adı altında işsizliği önlemek ve üretimi artırmak amacıyla çıkarılan teşvik 

yasasının nasıl uygulandığı, neleri kapsadığı, ne şartlarda yararlanılacağı ile ilgili olarak 

Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Hükümetimizin başlatmış olduğu, 09.02.2017 tarih 29974 sayılı resmi gazetede yayınlanan 

4447 sayılı kanunun geçici 17. Maddesi ile İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ adı altında yeni bir 

proje başlatılmıştır. 

            Tarihin en büyük istihdam seferberliği olan Bu proje, İŞKUR aracılığıyla iş arayan ve 

işveren arasında aracılık hizmetleri sunarak işsizliği azaltmak ve üretimi artırmaktır. Projede 

hedef 2 milyon kişi istihdam etmektir.   

            Proje Türkiye genelinde olduğu gibi İlimizde de İŞKUR Müdürlüğü aracılığıyla 

yürütülmektedir. Proje ye dahil olan yeni istihdam sağlanacak işçi ve işletmelere şu destekler 

sağlanmaktadır. 

1- Bu proje 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak şartıyla 1 Yıl boyunca çalışanın sigorta 

primi ve vergileri devlet tarafından karşılanacaktır. 

 

2- İŞKUR a iletilen iş gücü talebine en uygun iş arayanı doğrudan karşılayabilecek veya 

istenilen özellikte iş için kayıtlı profiller arasından seçim yapılabilecektir. 

 

3- İşverenlerden alınan talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan mesleklerde doğru meslek için 

mesleki eğitim kursları açarak iş gücü ihtiyacını karşılarken işsizlerin işgücü piyasasında 

geçerli bir meslek edinmelerini sağlamaktır. 

 

4- Çalışanlarımızın sahip olması gereken bazı mesleklerde zorunlu olan mesleki yeterlilik 

belgesi için işverenlerimiz veya sektör temsilcileriyle ortaklaşa kurslar düzenleyerek 

çalışanların belge sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

 

5- İşsizlerimizin iş sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya 

getirerek istihdam fuarları düzenlemektedir.  

 

6- Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma mesleki eğitim ve istihdam sağlayacak İŞKUR 

un bütün faaliyetlerine öncelik olarak katılma hakkını sağlamaktadır. 

 



 

 

 

Bu projeden yararlanma şartları şunlardır. 

1- İşçinin en az son 3 ay sürede işsiz olması gerekmekte olup,  01.02.2017 tarihinden sonra işe 

girenlerde bu proje kapsamına alınmıştır 

2- İşverenin aylık pirim ve hizmet belgesinin yasal süre içerisinde SGK ya vermiş olması 

gerekmektedir. 

 

3- İşyerinin SGK ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta pirimi işsizlik sigorta pirimi, idari para 

cezası gibi ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.   

 

4- Yaralanacak işyerinin en az 3 ay önce kurulmuş olması gerekmektedir. 

İlimizde önceki yıllardaki işsizlik oranına baktığımızda yüzde 5.9 gibi olduğu,  bu projeye de 

oldukça yoğun bir talep olduğu görülmüştür, yetkililerden aldığımız bilgiler göre bu güne 

kadar bu projeden tahmini 1300 kişi yaralanmıştır.                

        

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU 

 

 

               Mesut TUĞREL                           Mustafa ÇATAR                         Mehmet YÜCEL      

                Komisyon Bşk.                           Komisyon Bşk. V.                                  Üye 

            

 

 

                             Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Satılmış KÖKCÜ   

                                               Üye                                            Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


