
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/04/2018 tarih ve 76 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

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

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

planları ve eklerine Altınbaş köyü muhtarlığınca yapılan itiraz ile ilgili olarak, İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Merkez İlçe Altınbaş Köyü 202 ada 1 

parsel nolu taşınmazın yaklaşık 17,35 ha'lık kısmı üzerinde; İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ 

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

parçalanmasının ve tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine 

taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ 

parseli olarak hazırlanarak "Tarımsal Rekreasyon Alanı" olarak işaretlenen imar planları, İl 

Genel Meclisi'nin 08/02/2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu, söz konusu 

planlara askı süresi içerisinde Köy Muhtarlığı'nca Köy İhtiyar Heyeti kararı alınarak, köy 

halkının rahatsızlık duyduğu, böyle bir projenin köy halkı tarafından istenmediği belirtilerek 

itiraz edildiği görülmüştür.  

 Bu kapsamda, Merkez İlçe Altınbaş Köyü Muhtarlığı'nın 09/03/2018 tarih ve 5290 

sayılı dilekçesi ve eki Köy İhtiyar Heyeti kararı ile yapılan itiraz kabul edilerek, İl Genel 

Meclisi'nin 08/02/2018 tarih ve 44 sayılı kararı onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporunun; 3194 Sayılı İmar 

Kanunu'nun 8. maddesi (b) bendi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (c) 

bendi gereği iptal edilmesine karar verilmiştir. 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/03/2018 tarih ve 70 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Kargı İlçesi, Uzunyurt Köyü, Dizintaş mevkii, 176 Ada, 18 

parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak güneş enerjisi santraline ilişkin plan müellifince 

hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 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 Kargı İlçesi, Uzunyurt Köyü, Dizintaş mevkii 

176 ada 18 nolu parselin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim 

Alanı" olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 176 ada 18 nolu parsele 

ilişkin 14.07.2016 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. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.02.2018 

tarih ve 62133 sayılı görüş yazısında söz konusu tesis alanına başka bir ulaşım imkanı 

bulunmadığından yalnızca inşaat ve ağır bakım-onarımlar sırasında ve trafik güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla uygun görüş verilmiştir. Diğer 

taraftan Müdürlüğümüzce, 18.09.2017 tarih ve 14665 sayılı yazısı ile Çorum Valiliği İl 

Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

10/03/2017 tarih ve 21190202 219 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 25.08.2017 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 06/02/2018 tarih ve 1473 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 32567 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 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 Meclisi Başkanlığınca 07/03/2017 tarih ve 60 nolu kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Konaklı köyüne ait köy 

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

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Merkez mülga Konaklı Beldesinin, 6360 

Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tüzel 

kişiliği kaldırılarak köye dönüştürüldüğü, İller Bankasınca hazırlanarak halen yürürlükte olan 

imar planlarının bulunduğu ve köyün yerleşim alanının bir kısmının Çorum Belediyesi 

Mücavir Alan Sınırı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. 

 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Tanımlar Bölümü 4. maddesi (4) nolu 

fıkrasında, "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı 

ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı 

ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut 

binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy 

yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit 

edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı 

civarını tanımlar."  

Aynı Yönetmeliğin Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve 

Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar Başlıklı Beşinci Bölümü 43. 

maddesinde, "Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita 

mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 

ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca 

onaylanır. Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının 

dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti 

yapılamaz. Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, 

köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. Köy ve 

mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar 

genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez." denilmektedir. 

Yukarıdaki tespitler ve mevzuat hükümleri kapsamında yapılan değerlendirmede, Köy 

Yerleşik Alan ve Civarı tespitlerinin, Belediye ve Mücavir Alan Sınırı dışında planı 

bulunmayan yerleşme birimlerinde yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, Merkez 

İlçe Konaklı Köyünde yürürlükte olan bir imar planı bulunduğundan köy yerleşik alan ve 

civarı sınır tespitinin yapılamayacağına karar verilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 53 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Dodurga İlçesi Mehmetdedeobruğu köyü içerisinde, 5-6 

eve ulaşımı sağlayan yol, dik ve dar olup, yolun kayma tehlikesi bulunmaktadır. Bu yola 

istinat duvarının yapılması talep edilmektedir. İdarece gerekli çalışmanın yapılması uygun 

olacaktır. Ayrıca diğer ilçelerimizdeki köylerde (Boğazkale İlçesi Fındıklı, Alaca İlçesi 

Akçiçek, İskilip İlçesi Akcasu Köyü gibi) bu tür istinat duvarı yapılması gereken yol var ise 

tespit edilerek incelenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili olarak İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu başkan ve üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Komisyon 

üyelerimiz ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden teknik bir personelle birlikte önerge 

konusu Mehmetdedeobruk köyünde,  Laçin İlçesi Narlı  Köy yolunda ve Gözübüyük Köyü ile 

Narlı Köyü Cavraşlar Mahallesi arasındaki yolda incelemeler yapılmıştır.  

Yol Şube Müdürlüğünce hazırlanan teknik raporda “Laçin ilçesi Gözübüyük köyü 

Çavraşlar mahalle yolunda dere geçişlerine HDPE menfez boru konulması uygun olacaktır. 

Mahalle yolunun dere sularından etkilenerek yol zemininde oluşan toprak kayması ise İl Özel 

İdaresi iş makineleri ile dolgu yapılarak dere yatağının yol zemininden uzaklaştırılması 

sağlanacaktır.   

Laçin ilçesi Narlı köy yolunda istinat duvarı yapılması istenen yerin yol zemininde 

herhangi toprak hareketlenmesi gözlenmemiştir. İstinat duvarı yapılması talebi uygun 

değildir. Köy yolu, yol boyunca aynı genişlikte olup, trafik işaret ve hız limitleri 

bulunmaktadır. 

Dodurga ilçesi M.D.Obruk köyü köy içi yoluna istenen istinat duvarı yerinde 

incelenmiş olup; Yol zemini kayalık  sağlam zeminden geçmektedir. Yolun sol kesiminde 

istinat duvarı istenen yer, 120 mt. Uzunluğunda ve 10 mt yüksekliğinde yamaçtan oluşmakta 

yamacın eteklerinde ise evler bulunmaktadır. İstinat duvarı yapım maliyeti 300.000 TL, aynı 

zamanda çalışma yapılacak yerin alt kodlarında evler bulunması nedeniyle evlerin zarar 

görme riski bulunmaktadır. 

Bu nedenle söz konusu yolun sağ kesiminde bulunan kayalık yamaçta hafriyat 

yapılarak yolun genişletilmesi mümkündür. Ancak genişletilmesi düşünülen yamaçta bulunan 

evin teras kısmının yıktırılması gerekmektedir.’ denilmemiştir. 

Komisyonumuzun düşüncesi ise şu şekildedir. 

1-) Dodurga İlçesi, Mehmetdedeobruk Köyü: İstinat duvarı yapılması talep edilen 

yolun giriş kısmında, sağ tarafta kayalık bir alan bulunmaktadır. Bu kayalık alan idaremiz iş 

makineleri ile kırılarak yolun girişi genişletilebilir. Yaklaşık 50 metre ileride ise yol üzerine 

yapılan bir binanın balkon ve merdivenleri vardır. Bu şahsın tapusu yoktur. Köy tüzel kişiliği 

Kaymakamlığa müracaat ederek tecavüzü ortadan kaldırabilir. Bu durumda yol yeteri kadar 

genişlemiş olacaktır. Yolun sağ tarafında özel mülkiyete sahip konut, arsa ve ya tarla yoktur. 



 

Ancak köy halkı tarafından tecavüz edilmiş yerler vardır.  Öte yandan yol zemini çok 

sağlamdır, kayma ya da oynama yoktur.  

 Talep edilen istinat duvarı ise teknik raporda belirtildiği üzere, hem yüksek 

maliyetlidir hem de özel mülkiyet sorunu bulunmaktadır. Bütçe imkanlarının uygun olması 

halinde ve kamulaştırma yapılması durumunda istinat duvarı yapılması da değerlendirilebilir. 

(Fotoğraflar ektedir) 

 

2-) Boğazkale İlçesi, Fındıklı Köyü: Yolun hemen bitişiğindeki yumuşak zeminli 

tepeden taş ve toprak kaymaları olmaktadır. Küçük bir istinat duvarı yapılarak kaymalar 

engellenebilir. Bütçe imkanlarının elvermesi halinde yol boyunca istinat duvarı yapılması 

uygundur. (Fotoğraflar ektedir) 

 

3-) Alaca İlçesi, Akçiçek Köyü: Köyün hemen girişinde sola doğru keskin bir viraj 

bulunmaktadır. Yol hem eğimlidir, hem de keskin bir viraj bulunmaktadır. Köye gidiş 

istikametinde yolun sol tarafına 12-15 metre yüksekliğinde, 50 metre uzunluğunda istinat 

duvarı yapılması gerekmektedir. Teknik ekiplerimiz burası içinde yaklaşık 250-300 bin liralık 

bir maliyet öngörmüşlerdir. Sağ tarafta ise özel mülkiyetli bir arsa bulunmaktadır. Arsa sahibi 

duvarın tekrar yapılması kaydıyla bahçe tarafından yolun genişletilmesine muvafakat 

etmektedir. Sorunun bu şekilde çözülmesi uygundur. (Fotoğraflar ektedir) 

 

4-) İskilip İlçesi, Akcasu Köyü:  Bu yolda ise seviye düşürülmeden kaplama asfalt 

yapıldığında görüş problemi vardır. Yolun hemen yanında yer yer 4-5 metreyi bulan bir yar 

bulunmaktadır. Araçlar bu yola süratli girdiklerinde virajı almakta zorlanmaktadırlar ve 

kazalar meydana gelebilmektedir. İstinat duvarı yapılması sorunu tamamen çözmeyecektir. 

Ayrıca maliyetlidir. Burada idarenin imkanları elverirse yol seviyesi 3-4 metra aşağı 

düşürülürse sorunun çözülebileceği düşünülmektedir. İlk etapta ise yol boyu uyarı levhaları 

artırılmalı, yıkılmış olan levhalar derhal düzeltilmelidir.  (Fotoğraflar ektedir) 

 

5-)  Laçin İlçesi Narlı Köyü: Yol baştan itibaren dardır. Dar olan yol üzerine satih 

kaplama yapılmıştır. Komisyonumuza gösterilen noktada hafif bir viraj vardır ve kısa bir süre 

karşı taraf görülememektedir. İdare/bütçe imkanları elverirse yolun tamamının en az 2 metre 

genişletilmesi uygundur. Ancak halihazırda işaretleme ve yol levhaları artırılarak olabilacak 

kazaların önüne geçilebilir. (Fotoğraflar ektedir) 

 

6-) Gözübük Köyü ile Narlı Köyü Cavraşlar Mahallesi arasındaki yol: En acil 

çözümü gereken ve basit müdahalelerle çözülebilecek bir yoldur. Köye gidiş istikametinde 

yüksek tepelerden gelen dere suları bazı noktalarda yolu neredeyse yarıya indirmiştir. Yine bir 

noktada ise sağ tarafta bulunan dere yatağı yola dayanmış ve yolun yine yarıya yakınını yok 

etmiştir. Teknik raporda belirtildiği üzere 2-3 notada korger boru konulup dolgu yapılarak 

sorun çözülebilir. Dere yatağını yola dayandığı noktada ise dere yatağı çok geniş olup, dere 

yatağı kısmen değiştirilerek ve dolgu yapılarak sorun çözülebilir.  

 

 



 

 Fotoğraflarda da görüldüğü üzere, bu yolda kaza riski çok yüksektir ve meydana 

gelebilecek bir kazda idarenin sorumluluğu kaçınılmazdır. İdaremiz imkanlarıyla ve iş 

makineleriyle sorun çözülebilir. Zaman kaybetmeden bu yolda onarım yapılmalıdır. 

(Fotoğraflar ektedir) 

 Bunun yanında bir çok ilçede benzer şekilde onlarca yol bulunmaktadır. Alaca 

İlçesinde Yüsekyayla, Çetederesi, Dereyazıcı Köyü yolları, yine Uğurludağ ilçesinde 

Küçükerikli, Büyükerikli, Karaevliya, Tuğlu grup yollarında ve diğer ilçelerimizin birçok köy 

yollarında da benzer problemler mevcuttur.  

İdaremiz iş makineleri ile çözüme kavuşturulabilecek sorunlu yolların tespit edilerek 

gerekli çalışmaların yapılması, bütçe gerektiren yollar konusunda ise Meclisimizin de 

bilgilendirilerek çözüm yolları aranması ve köy yollarımızın standartlarının yükseltilmesi 

birinci önceliğimiz olmalıdır.      

 

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 04/04/2018 tarih ve 89 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Seydim Köyü, Seyitmurat Mahallesi, 313 

ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılacak Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim 

Alanına (GES) ilişkin plan müellifince hazırlanan imar planı ve ekleri ile ilgili olarak, İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Seydim Köyü Seyit Murat 

Mahallesi 313 ada 11 nolu parselin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji 

Üretim Alanı" olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 313 ada 11 nolu parsele 

ilişkin 14.07.2016 tarih ve 7801 sayı 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, Orman İşletme Müdürlüğü, DSİ 54.Şube 

Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır. Diğer taraftan Müdürlüğümüzce, 09.03.2018 tarih 

ve 5372 sayılı yazısı ile Çorum Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş 

alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

17/11/2017 tarih ve 21190201 268 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 31.01.2018 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 05/03/2018 tarih ve 2742 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 53042 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 bulunmuştur. 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                Abdullah METEOĞLU           Yurdanur ÖZZEHİNLİ             

             Komisyon Başkanı                   Komisyon Başkan V.                           Üye 

 

                  

       Süleyman ŞENER    Hacı BOLAT   Ömer ÇATALPELİT         Burçin SOLMAZ POLAT  

                 Üye                        Üye                         Üye                                        Üye  

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 90 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Laçin İlçesi, Narlı köyü, İğdeli mevkii, 169 ada, 94, 95, 96 

ve 97 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı 

Elektrik Üretim Alanına (GES) ilişkin plan müellifince hazırlanan imar planı ve ekleri ile 

ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Laçin İlçe, Narlı Köyü İğdeli mevkii 169 ada 94, 

95, 96, 97, 101 ve 103 nolu parsellerin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji 

Üretim Alanı" ve “imar yolu” olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 169 ada 94, 95, 96 ve 97 

nolu parsellere ilişkin 05.05.2016 tarih ve 4662 sayı ile MİGM, YEGM, BOTAŞ, TEDAŞ, 

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. Buna ek olarak taşınmazların yolla bağlantısının sağlanması 

amacıyla 169 ada 101 ve 103 nolu parseller için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünden 15.08.2016 tarih ve 9411 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü alınmıştır. Diğer 

taraftan Müdürlüğümüzce, 04.01.2017 tarih ve 236 sayılı yazısı ile Çorum Valiliği İl 

Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

05/09/2017 tarih ve 21190201 264 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 18.06.2017 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 01/09/2016 tarih ve 14611 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 53042 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 bulunmuştur. 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                Abdullah METEOĞLU           Yurdanur ÖZZEHİNLİ             

             Komisyon Başkanı                   Komisyon Başkan V.                           Üye 

 

                  

       Süleyman ŞENER    Hacı BOLAT   Ömer ÇATALPELİT         Burçin SOLMAZ POLAT  

                 Üye                        Üye                         Üye                                       Üye  

 



 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 40 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) nedir? NBŞ’nin kullanım alanları 

nelerdir? Sağlık Müdürlüğünün NBŞ’nin yasaklanmasına ya da azaltılmasına dair herhangi 

bir önlemi var mıdır? NBŞ’nin insan sağlığına zararları nelerdir? Önlemek için ne gibi 

denetimler yapılmaktadır? NBŞ’nin kullanım oranı ile ilgili hukuki düzenleme nedir? Bu 

konular ile ilgili olarak, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

1-NBŞ Nişasta Bazlı Şeker Nedir? 

Nişasta şekerdir NBŞ yüksek fruktozlu mısır şurubu olarak da bilinen NBŞ en yüksek 

ve ucuz olarak mısırdan ayrıca patates buğday kasava (tapioka) gibi bitkilerden elde 

edilir.NBŞ’in içeriğinde değişen oranlarda fruktoz ve glukoz bulunmaktadır (%58 glukoz-42 

fruktoz veya %45 gluktoz-%55 fruktoz sıvı) sakaroz yani sofra şekerindeki glukoz ve früktoz 

moleküler düzeyde bağlı iken NBŞ de yer alan fruktoz ve glukoz sıvı formda sebest yüzer 

haldedir.   

 

2-Sağlık Müdürlüğünün NBŞ’nin Yasaklanmasına ya da Azaltılmasına Dair Her 

Hangi Bir Önlemi Var Mıdır?  

Son zamanlarda artan obezite ve kronik hastalıkların nedenlerini araştıran bilimsel 

çalışmalarda şeker metabolizması özellikle de sofra şekeri ve NBŞ in yapısında bulunan 

früktoz metabolizması üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir.  

 

3-NBŞ’nin İnsan Sağlığına Zararları Nelerdir? 

Fruktozun karaciğer içindeki metabolizması da glukozdan farklıdır frukozun yıkımı 

glikozdan daha hızlıdır ve hızla ve yağ asitlerine dönüşmektedir. bu durumun KC yağlanması 

fibrosis ve siroz gelişebildiği yönünde çalışmalar bulunmaktadır. 

Sağlık bakanlığı nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ)Sağlığa etkileri hakkında çalışmalar 

yapmış ve araştırmalara göre insan sağlığına zararlı olduğu ve insan sağlığına zararlarını şöyle 

sıralamıştır. 

Sakkaroz ve NBŞ içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastalıkların yanı sıra 

obezite ilişkili çeşitli kanser türlerinin (kolon kanseri pankreas karaciğer ve meme kanserleri 

gibi) gelişimine de zemin hazırlamaktadır. 

Avrupa birliği tarafından sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve özellikle endüstrinin 

şeker azaltma yolunda reformülasyon yapması önerilmektedir. 

 

4-  Önlemek İçin Ne Gibi Denetimler Yapılmaktadır? 

Her türlü şeker tüketiminin azaltılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması 

sübvansiyonların gözden geçirilmesi vergilendirme bilgilendirme ve farkındalık girişimleri 

halen %10 olan NBŞ kotasının (üretiminin )artırılmaması ve gıdalarda kullanımının 

sınırlandırılarak sıkı denetimin sağlanması. 

 

5- NBŞ’nin Kullanım Oranı İle İlgili Hukuki Düzenleme Nedir? 
Yiyecek ve içecek etiketleri üzerindeki şeker içeriğinin elde ediliş kaynağı ve früktoz 

oranı belirtilmek suretiyle türk gıda kodeksi şeker tebliğine uygun şekilde şeker glikoz şurubu 

yüksek früktoz mısır şurubu invert şeker vb şeklinde açık olarak yazılmasının sağlanması. 



 

Sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi çalışmaları kapsamında endüstri tarafından 

reformülasyon yapılarak yüksek früktozlu mısır şurubu kullanım miktarlarının asgari düzeye 

indirilmesine destek olunması. 

Toplumumuzda şeker tüketiminin azaltılması için tüketicinin bilgilendirilmesi tüm 

topluma bebeklik ve çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme kültürünün tesis edilmesi 

konusunda dengeli beslenme politikaların geliştirilmesi. 

Sağlık bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili tüm sektörlerle ve kamu kuruluşlarıyla 

işbirliğinin sağlanması gerekmektedir  

Sonuç olarak NBŞ nişasta bazlı şekerin sağlığa olumsuz yönden zararı oluşudur.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

                              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 06/03/2018 tarih ve 57 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 

Ortaköy İlçemize çekmek, Ortaköy İlçemize gelecek turist artışına katkıda bulunmak 

amacıyla, Meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili olarak, Turizm 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Ortaköy, önemli 

tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri, dokuma ve el sanatları ile adını duyuran, il merkezimize 

yaklaşık 53 km. mesafede bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin bütünleştiği bir ilçemizdir. 

Ortaköy’de Hitit Medeniyetinin dini ve idari merkezi kabul edilen Şapinuva Ören yeri ile 

eşine az rastlanır doğal bir güzelliğe sahip olan İncesu Kanyonu ilçede turizm hareketliliği 

için ihtiyaç duyulan potansiyeli barındırmaktadır. 

1990 yılında Ortaköy’de ilk kez iki çivi yazılı tabletin elde edilmesinden sonra, burada 

yapılan araştırma sonucunda kazı yapılmasına karar verilmiştir. Aynı yıl Çorum Müze 

Müdürlüğü başkanlığında başlanılan kazılara iki yıl devam edilmiştir. 1992 yılından itibaren 

ise bu güne kadar kazılar Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında yürütülmüştür. 

Ortaköy-Şapinuva coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer almasının 

etkisiyle Hitit Çağında önemli bir askeri ve dini merkez olarak bilinmektedir. Yapılan 



 

kazılarda yerleşim yerleri, ticaret merkezleri kalıntıları, yapı temelleri ve 4.000’e ulaşan çivi 

yazılı tabletler elde edilmiştir. Büyük bir kısmı Orta Hitit dönemine (M.Ö. 14. yy) tarihlenen 

tabletlerin Hititçe, Hattice, Hurrice ve Akadca gibi farklı dillerde yazılmış idari, askeri, dini 

ve fal metinleri olduğu görülmüştür. Buradaki yazışmalardan Taşmişarri (III. Tuthaliya)-

Taduhepa kraliyet ailesinin Şapinuva’da hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. Kazı sonuçlarına 

göre bu Hitit kentinin önemli bir idari merkez olduğu da anlaşılmıştır. Ören yerinde kazı 

çalışmalarında bugüne kadar açığa çıkartılan ve anıtsal bir idari yapı olduğu tahmin edilen A 

Binası çevresinde ziyaretçiler için gezi yolları yapılmıştır. Yine içerisinde bulunan eşyalardan 

ticari bir yapı olduğu sonucuna varılan B Binası iklim koşullarından olumsuz etkilenmemesi 

için üzeri kapatılarak koruma altına alınmıştır.  

Şapinuva ören yerinin ziyarete açık örenyeri statüsüne alınması ve bölgedeki kazılarda 

elde edilen eserlerin sergileneceği bir müzenin ilçede açılması turizm hareketliliğine olumlu 

etki yapabilecektir.  

Şapinuva ören yeri gibi İlimiz açısından önemli bir değere sahip doğal güzellik olan 

İncesu Kanyonu Ortaköy İlçemizin İncesu köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Yöre halkı 

tarafından Uzun geçit diye adlandırılan İncesu Kanyonu 12 km uzunluğundadır. Doğusunda 

1363 m yüksekliğinde Alan Dağları,  batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Çekerek 

Irmağının geçtiği kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Helenistik Döneme  

(M.Ö. 2.yüzyıla) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara olarak adlandırılan 

merdiven basamaklı su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları vardır. İncesu Köyüne yaklaşık 2 

kilometre uzaklıkta suyun aktığı yöne doğru sol tarafta kayalar üzerinde, ırmak yatağından 1.5 

m yükseklikte, kısmen tahrip edilmiş bir Kybele tanrıça kabartması bulunmaktadır. Bu Kybele 

kabartması, Anadolu’da Helenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğüdür ve 

bu büyüklükte böyle bir Kybele kabartması henüz bilinmemektedir.  

İl Özel İdaresi tarafından, OKA ve Kültür Turizm Bakanlığının da mali destekleri ile 

hayata geçirilen kanyon içi yürüyüş yolu projesi ile ziyaretçilerin Kybele kabartmasına kadar 

kanyonda yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla 1650 metre uzunluğunda yürüyüş platformu 

yapılmıştır. Yine buraya gelen ziyaretçilerin piknik yapabilmeleri için köy içinde ırmağın iki 

yanında piknik alanı düzenlenmiştir. Ziyaretçiler için WC, mescit, çocuk oyun parkı ve oto 

park mevcuttur. Kanyonun iki yanındaki tepelere kamelyalar yerleştirilmiştir. Ortaköy 

İlçemizde ve İncesu Köyünde konaklama imkanı olmaması ve gelen ziyaretçilere hizmet 

verecek yöresel yeme içme tesislerin bulunmaması önemli bir eksikliktir.  

 İncesu Kanyonu tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşam alanı olarak 

birçok hayvan ve bitki topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bölgeye has bitki ve hayvan 

türleri mevcuttur. Kanyon ekosistemi ırmağın su yapısıyla ilişkili gelişmiştir. Soyu tükenme 

tehdidi altında olan Anadolu’nun nadir türleri kanyonda hala yaşam alanı bulmaktadır. 

Özellikle kuş türleri açısından zengin bir alandır. Sayıları azalmakla birlikte Su Samuru hala 

kanyonda yaşayan canlılar arasındadır. 

İlimizde 2011 yılında Hititlerin yaşadığı bölgeler arasında işaretlenen 11 kısa ve 6 

uzun mesafeli olmak üzere toplam 17 yürüyüş parkurundan oluşan Hitit Yolu rotaları pek 

tabiidir ki Ortaköy’e de uğramaktadır. Alacahöyük-Hattuşa-Şapinuva üçgeninde, Hititlerin 

eski göç ve kervan yolları izlenerek belirlenen ve toplam uzunluğu 380 kilometreyi bulan 

rotalar Alaca Çayını takip ederek, Karahacip-Şapinuva-İncesu yönüne ilerlemektedir. 

İşaretlemeleri tamamlanan, yön levhaları dikilen ve GPS koordinatları çıkartılan rotalar 

bölgede kültür ve doğa turizminin gelişmesine fayda sağlamaktadır.  



 

Ortaköy İlçemizde bulunan gölet ve ilçeye bağlı Oruçpınar Köyünde yer alan gölet 

çevresindeki bitki örtüsü ile ziyaretçilerin gezi ve piknik amaçlı tercih ettikleri doğal 

güzelliklerdir. İlçe yakınında bulunan birçok su değirmeninden halen bir tanesi çalışır 

durumdadır. Yerel kültürün yaşatılması ve alternatif turizmin yaygınlaştırılması açısından su 

değirmenlerinin turizme kazandırılması faydalı olacaktır.  

Ayrıca İlçede Yöresel özellik taşıyan halı, kilim, çorap, heybe gibi el örgüleri halk 

tarafından yapılmakta ve kullanılmaktadır. Bu el örgü işlerinin unutulmaması için halk eğitim 

merkezleri tarafından kurslar düzenlenebilir veya okullarda seçmeli dersler öğretilebilir, 

turistlere satılmak üzere el yapımı hediyelik eşyalar bölgede üretilebilir.  

Tarih ve doğanın ayni mekânda buluştuğu Ortaköy İlçemizde kültür ve doğa turizmi 

açısından önemli bir potansiyel mevcut olup; Çorum-Ortaköy ve Ortaköy-Alaca arasındaki 

karayolu ağının iyileştirilmesi de ilçede turizmin gelişmesi açısından gereklilik arz 

etmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL 

             Komisyon Bşk.                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 

 

- RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 52 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Ülkemizde ve dünyada çocuk işçi çalıştırılması toplumsal önemli 

problemler arasındadır. 2018 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele” yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda ilimizde çocuk işçiliğini 

önlemeye yönelik paydaşlar, kurum ve kuruluşlar hangileridir? Ne gibi faaliyetler 

yürütülmektedir? Toplumda farkındalık yaratmak, toplumu bilgilendirmek için İl Genel 

Meclisimizce verilecek destek önemli olacaktır. Bu konular ile ilgili olarak Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre,  

-Çocuk Nedir? 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre 18 yaşının 

altındaki her birey çocuktur. Çeşitli ulusal ve uluslararası düzenlemelere baktığımızda da 18 

yaşına kadar herkesin çocuk kabul edildiğini görürüz. Örneğin; Türk Medeni Kanunu’na göre 

18 yaşından küçük bireyler reşit sayılmamıştır. Topluma göre çocuk ise henüz sosyal veya 

ekonomik bir sorumluluğu üzerine alacak düzeye gelmemiş, birilerine bağımlı olarak yaşayan 

bireydir. 

 



 

-Çocuk İşçiliği Nedir? 

Çocuk işçiliği, çocukların uygun olmayan koşullarda ve gelişimlerine zarar 

verebilecek bir tarzda çalışmaları sürecidir. Bu süreç çocuk haklarına uymayan bir şekilde 

işlemekte ve çocukların geleceğini ipotek altına almaktadır (Erbay, 2008:4). Fiziksel veya 

zihinsel olarak henüz yeterli düzeye gelmemiş bireylerin fiziksel veya zihinsel yeterliliğini 

aşacak veya gelişimini tehlikeye düşürecek işlerde çalışması veya çalıştırılmasıdır. 

 

-Çocuk İşçiliğini Önlemeye Yönelik Paydaşlar, Kurum ve Kuruluşlar? 

Emniyet Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Göç İdaresi Müdürlüğü 

 

-Çocuk İşçiliği Önlemeye Yönelik Ne Gibi Faaliyetler Yürütülmektedir? 

Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik mobil ekipler oluşturulmuştur. Mobil ekipte İl 

Müdürlüğümüze bağlı çalışan personel, Belediyeden zabıta memuru, Emniyet Çocuk Şubeden 

polis memuru, İl Göç İdaresinde görevli tercümandan oluşturulmaktadır. Mobil ekipler 

haftanın belirli günlerinde alan taraması yaparak sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklara 

müdahale etmekte, çocuğun durumuna uygun hizmet modelinden (Sosyao-ekonomik destek, 

kurum bakımı, rehberlik, danışmanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 

Yönlendirme… vs) yararlandırılmaktadır. 

2017 yılında mobil ekiplerimizce sokakta çalışan (Çocuk İşçiliği) tespit edilen 31 

çocuk bulunmaktadır. 2018 yılından bu zamana kadar 5 sokakta çalışan çocuk tespit 

edilmiştir. 

Çocuk Hakları Çocuk İl Komitesi tarafından yapılan toplantılarda çocuk işçiliği ile 

ilgili mücadele konusu anlatılmakta olup, Haziran 2018’de toplumsal duyarlılığı arttırmak için 

yürüyüş meclis oturumu, basın açıklaması gibi faaliyetler planlanmaktadır. 

 

Önlemeye yönelik yapılması gereken çalışmalar 

Çocuk işçiliği Türkiye’nin ve hemen hemen her ülkenin en büyük sorunlarından 

biridir. Bunun önüne geçmek için ulusal ve uluslararası bazı düzenlemeler mevcuttur. 

Türkiye’deki uygulamalara örnek olarak anayasa ve ilköğretim kanunundaki ilgili 

maddelerdir. Ancak bu meseleyi sadece kanun gücüyle, cezai yaptırımla çözmek mümkün 

değildir. Çocuk işçiliğinin kaynak bulduğu unsurları ortadan kaldırmak gerekir. Çocuk 

işçiliğinin en önemli nedenlerinden birinin yoksulluk olduğu bilinmektedir. Yoksulluk 

ortadan kalktığı vakit çocuk işçiliğinde de önemli oranda azalma olduğu gözlenecektir. Devlet 

tarafından ailenin geçimini üstlenen kişiye örneğin babaya iş verilmeli ve eve düzenli olarak 

maddi gelir girmesi temin edilmelidir. Böylece çocukların çalıştırılmasını gerektirecek bir 

durum ortadan kalkmış olur. Ayrıca okullara yeterli düzeyde ödenek yapılarak çocuklardan 

her ne ad altında olursa olsun para alınmasının önüne geçilmelidir. Seminerler, konferanslar 

yoluyla çocuk işçiliğinin çocuğa vereceği zararlar hakkında aileler bilinçlendirilmelidir. 

Yetimlere hayatını rahatlıkla idame edebilecek ve çalışmasına meydan vermeyecek şekilde 

yardımlar yapılmalıdır. 

Buradaki amaç, çocukların bütünsel bir şekilde gelişimlerini engelleyecek olan, onlara 

güçlerinin üstünde sorumluluklar yükleyen işçilikten korunmalarını sağlamaktır. Çocukların 

gelişimlerini engellemeyecek ve hayatına olumlu katkı yapabilecek sorumluluklar ise iyi bir 

neslin yetişmesine yardımcı olacaktır. 



 

Ayrıca: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017-2023 Çocuk İşçiliği ile ilgili 

çalışması mevcut olup söz konusu çalışmaya şu adresten 

https://www.csgb.gov.tr/media/4755/cocuk_isciligi_rev_23032017.pdf  ulaşabilirsiniz. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ          Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/03/2018 tarih ve 58 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, temiz hava ve oksijen açısından önemli olan ormanlarımızın, 

bakımı ve korunması hangi koşullarda yapılıyor? İlimizde son 3 yılda ne kadar alanda, ne 

kadar ağaç toprakla buluşturuldu? Yeni orman oluşturulması için alanlar hazırlanıyor mu? 

Hangi ağaç türleri tercih ediliyor? Ayrıca ceviz, badem gibi ağaçların dikimi yapılarak 

oluşturulan gelir getirici ormanlar hangi İlçelerimizde ve kaç köyümüzde oluşturuldu? 

İlimizde gelir getirici orman yapılacak yerlerin planlaması var mıdır? Mecitözü İlçesi 

Köseeyüp Köyünde ağaçlandırma yapılması talebi ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğünce 

herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak, Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Ormanların korunması;  Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme 

Şefliklerinde bulunan toplu koruma kuruluşlarında görevli Orman Muhafaza Memurları 

tarafından yürütülmektedir. Savcılık kolluk gücü olarak da çalışan Orman Muhafaza 

Memurlarına araç, silah, makine teçhizat ve teknik destek İşletme Müdürlükleri tarafından 

sağlanmakta, gerektiğinde Jandarma birlikleri, Kaymakamlık ve Valilikten her türlü destek 

alınmaktadır. 

Ormanların bakımı; yaşlı alanlarda gençleştirme, genç ormanlarda ise meşcere bakımı, 

sıklık bakımı, gençlik bakımı şeklinde gerçekleşmektedir. Orman bakımları uzun vadeli 

planlar doğrultusunda yıllık planlar ve programlar hazırlanarak yıl boyunca yapılabilmektedir. 

Ormanlarda bakım çalışmaları 6831 sayılı Orman Kanunu ve tebliğlerin emirleri 

doğrultusunda; öncelikle bulunduğu yöredeki orman kooperatiflerine, orman köylülerine, eğer 

o civarda işi yapabilecek istek ve yeterlilikte kimse bulunmazsa civar orman köylülerine iş 

gücü durumuna göre yaptırılmaktadır.   

https://www.csgb.gov.tr/media/4755/cocuk_isciligi_rev_23032017.pdf


 

Ağaçlandırma yapılan alanlarda; tesis yılında itibaren 3 yıl boyunca ot alma ve 

çapalama şeklinde bakım çalışmaları ve kuruyan fidanların yerine tamamlama fidan dikimi ile 

bakım yapılmaktadır. 

 

İlimizde son 3 yılda ne kadar alanda, ne kadar fidan/tohum toprakla 

buluşturulduğu ile ilgili veriler şöyledir; 

 

Yıl Çalışılan Alan(Da) 
Dikilen 

Fidan(Adet) 

2015 61.500 3.017.116 

2016 78.980 1.703.554 

2017 81.000 1.825.953 

TOPLAM 221.480 6.546.623 

 

 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da ağaçlandırma çalışmaları ilimiz genelinde 

yoğun bir şekilde devan etmektedir. 2018 yılında ilimiz genelinde 55,369 da alanda çalışma 

yapılması planlanmaktadır.  

İlimizde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında Karaçam, Sarıçam, Kızılçam, Sedir, 

Akasya, Mahlep, Badem, Ceviz, İğde, Ahlat, Kuşburnu, Akçaağaç vb. türler kullanılmaktadır. 

 

İlimizdeki gelir getirici orman çalışması ise şöyledir; 

 İlimizde 2017 yılında 14 ilçede, 194 köyde 10.524 dekar alanda gelir getirici tür 

ağaçlandırma çalışması yapılarak toplamda 330.014 adet ceviz, badem, kuşburnu vb. fidanı 

dikimi yapılmıştır. 

ÇORUM İLİMİZDE 2017 YILI GELİR GETİRİCİ TÜR AĞAÇLANDIRMALARINA AİT 

BİLGİ NOTU 

İLİ İLÇESİ 

2017 YILINDA 

YAPILAN 

KÖY SAYISI 

2017 YILINDA 

YAPILAN 

ALAN (DA) 

DİKİLEN 

FİDAN 

ADEDİ 

ÇORUM ALACA 32 2,739.1 66,442 

ÇORUM BOĞAZKALE 10 514.6 14,858 

ÇORUM DODURGA 3 80.3 1,295 

ÇORUM LAÇİN 3 181.4 14,205 

ÇORUM MECİTÖZÜ 9 334.0 6,131 

ÇORUM MERKEZ 18 1,100.1 25,076 

ÇORUM ORTAKÖY 8 222.6 5,228 



 

ÇORUM OSMANCIK 6 212.4 3,317 

ÇORUM SUNGURLU 30 1,522.8 69,849 

ÇORUM UĞURLUDAĞ 5 162.8 3,709 

ÇORUM İSKİLİP 28 949.0 35,592 

ÇORUM BAYAT 11 1,801.4 58,440 

ÇORUM OĞUZLAR 3 97.8 4,400 

ÇORUM KARGI 28 605.7 21,472 

TOPLAM 194 10,524 330,014 

 

 

İlimizde 2018 yılında ceviz, badem vb. türler kullanılarak gelir getirici tür 

ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. Talepte edilen alanlar mülkiyet, iklim, toprak 

şartları açısından incelendikten sonra uygun bulunan alanlarda projelendirme işlemlerinin 

ardından gelir getirici tür ağaçlandırma çalışması yapılmaktadır. 

 

Mecitözü İlçesi Köseeyüp köyünde ağaçlandırma yapılması talebi ile ilgili olarak; 

 Köseeyüp köyü muhtarlığı tarafından köyün kuzeybatısında bulunan 1.700 dekarlık 

alanın ağaçlandırılması talebi üzerine alanda gerekli incelemeler yapılmış olup, Orman 

İşletme Müdürlüğümüzce Mecitözü Kaymakamlığından 26.09.2017 tarihinde tahsis talebinde 

bulunulmuştur. Kaymakamlık tarafından ilgili alanın ağaçlandırma yapılması amacıyla 

tahsisinin yapılmasına dair görüşlerin kurumlardan alınarak Orman Genel Müdürlüğü adına 

tahsisinin gerçekleşmesi halinde projelendirme işlemlerine müteakip ağaçlandırma 

çalışmalarına başlanacaktır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

            Ömer ÇATALPELİT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 09/03/2018 tarih ve 69 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Hangi alanlarda AB hibe destekleri verilmektedir? Kurumlarca hazırlanan kaç 

adet proje gönderilmiş? Kaç tanesi kabul edilmiş? İlimizin kazancı ne olmuştur? Türkiye AB 

arasında yapılan sivil toplum diyalog projeleri hangileridir? İlimizdeki durum nedir? Bu 

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

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Hangi alanlarda AB hibe destekleri verilmektedir? 

Türkiye-AB üyelik müzakereleri süresince Ülkemizde uygulanmakta olan hibe destekleri, 

eğitim, kültür ve turizm, tarım, enerji, ar-ge, KOBİ’ler ve sivil toplum ana başlıkları 

şeklindedir. Hibe duyurularının yayınlandığı internet site adresleri aşağıda sunulmuştur. 

Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK Çağrıları 

www.ab.gov.tr AB Bakanlığı (Büyük oranda tüm çağrıların duyurusunun yapıldığı site) 

www.mfib.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi 

http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/anasayfa.aspx Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

http://www.rekabetcisektorler.org/ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

www.ua.gov.tr Türk Ulusal Ajansı (Erasmus +, eğitim öğretim, gençlik ve seyahat projeleri) 

http://blacksea-cbc.net/ Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-version-of-the-draft-guidelines-for-

grant-applicants-for-the-first-call-for-proposals-under-the-joint-operational-programme-

black-sea-basin-2014-2020-is-published-for-last-public-consultati/  

Ar-Ge Çağrıları 

http://cordis.europa.eu/fp7calls/home_en.html (7.Çerçeve Ar-ge çağrıları) 

STK’lara Yönelik Çağrılar 

http://siviltoplumdiyalogu.org  

http://www.stgm.org.tr/tr   

https://www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari  

AB Merkezli Brüksel Çağrıları 

1) İlimiz ve İlçelerimizden hangi kurumlarca, hangi konularda kaç adet AB projesi 

gönderilmiş ve kabul edilmiştir? Bu sayede İlimize ne kadar kaynak girişi olmuştur? 

AB destekli hibeler, 2006 yılına kadar MFİB-Merkezi Finans ve İhale Birimi 

uygulanmakta iken (Duyuru, değerlendirme ve ödeme), hibelerin hedef kitlesi ve miktarları 

değiştikçe başka kurumlar tarafından da uygulanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Bakanlığı vb. 

Hibe kaynağının tek olmaması, farklı bakanlık ve kurumlarca uygulanmasından dolayı 

İlimizden kamu kurumları (Belediyeler, il müdürlükleri, üniversiteler, okullar, vb)  sivil 

toplum örgütleri (Dernek, vakıf, oda, borsa, vb) ve özel sektörün hangilerinin hangi kuruma 

hangi projeleri gönderdiği, hangilerinin başarılı/başarısız oldukları, ne kadar hibe alındığı 

ilgili kurumlar tarafından kayıt altında tutulmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda MFİB 

http://www.ab.gov.tr/
http://www.mfib.gov.tr/
http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/anasayfa.aspx
http://www.rekabetcisektorler.org/
http://www.ua.gov.tr/
http://blacksea-cbc.net/
http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-version-of-the-draft-guidelines-for-grant-applicants-for-the-first-call-for-proposals-under-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-published-for-last-public-consultati/
http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-version-of-the-draft-guidelines-for-grant-applicants-for-the-first-call-for-proposals-under-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-published-for-last-public-consultati/
http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-version-of-the-draft-guidelines-for-grant-applicants-for-the-first-call-for-proposals-under-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-published-for-last-public-consultati/
http://cordis.europa.eu/fp7calls/home_en.html
http://siviltoplumdiyalogu.org/
http://www.stgm.org.tr/tr
https://www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari


 

destekli tamamlanmış hibe sonuçları ile OKA tarafından kazandırılan proje bilgileri aşağıda 

sunulmuştur. 

2) Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyalog projeleri hangileridir? Bu konuda 

İlimizin durumu nedir? 

Ülkemizde, sivil toplum diyalogu ile ilgili hibe duyuruları AB Bakanlığı 

http://siviltoplumdiyalogu.org tarafından yapılmaktadır. Ayrıca STK’lara yönelik olarak Sivil 

Toplum Merkezi http://www.stgm.org.tr/tr tarafından da AB yanı sıra çeşitli yurt dışı hibe 

kaynakları duyuruları da yapılmaktadır. 

İnternet siteleri içerisinde yapılan araştırmada illerin kıyaslamasını gösteren bir veri 

bulunamamıştır. 

Merkezi Finans ve İhale Birimi Teklif Çağrıları Sonuçları 

Program: ISKUR_2006 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

1 TR060203-02/173 

Tütev Türkiye Teknik Elemanlar 

Vakfı Çorum Şubesi 8 96.579,27 32.193,09 128.772,36 

2 TR060203-02/290 

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği 12 71.366,63 23.788,87 95.155,50 

3 TR060203-02/970 

Sungurlu Meslek ve Teknoloji 

Geliştirme Derneği 12 95.032,65 31.677,55 126.710,20 

          Toplam: 350.638,06 

Program: ISKUR_2002 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

4 TR020501-02/001 

Çorum Sungurlu Halk Eğitim 

Merkezi 12 144.685,63 48.228,55 192.914,18 

5 TR020501-02/111 

İskilip Halk Eğitim Merkezi ve 

Akşam Sanat Okulu 9 67.159,50 22.386,50 89.546,00 

6 TR020501-02/176 

Sungurlu Meslek ve Teknoloji 

Geliştirme Derneği 10 125.577,00 41.859,00 167.436,00 

          Toplam: 449.896,18 

Program: Kayıtlı İstihdamın Teşviki 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

7 TR07H101-001/186 

Hitit Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu 12 94.985,22 16.762,10 111.747,32 

          Toplam: 111.747,32 

Program: Kadın İstihdamının Desteklenmesi 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

8 TR07H102-001/276 Sungurlu Kalkınma Derneği 12 218.540,57 38.565,98 257.106,55 

9 TR07H102-001/524 Hitit Akademi Derneği 12 73.181,64 12.914,41 86.096,05 

10 TR07H102-001/590 Bayat Belediyesi 12 197.650,59 34.879,52 232.530,11 

11 TR07H102-001/61 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 12 92.246,50 16.278,79 108.525,29 

          Toplam: 684.258,00 

http://siviltoplumdiyalogu.org/
http://www.stgm.org.tr/tr
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/2814
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/2830
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/2890
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/2909
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/3018
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/3083
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/5341
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/5398
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Program: Genç İstihdamının Desteklenmesi 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

12 TR08H101-01/055 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 12 112.133,70 19.788,30 131.922,00 

13 TR08H101-01/263 

Hak İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu 12 166.554,47 29.391,96 195.946,43 

14 TR08H101-01/577 

Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf 

Odası 12 117.317,54 20.703,09 138.020,63 

          Toplam: 465.889,06 

Program: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

15 TR08H201-02/380 Sungurlu Lisesi 12 117.670,77 20.765,43 138.436,20 

          Toplam: 138.436,20 

Program: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler Hibe Programı-2010 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

16 TR080302-02/08 Çorum Müze Müdürlüğü 12 80.694,27 4.247,07 84.941,34 

          Toplam: 84.941,34 

Program: SKE-2006 

No Proje No Faydalanıcı 

Proje 

Süresi 

(ay) 

AB 

Katkısı 

(EUR) 

TR 

Katkısı 

(EUR) 

Hibe Tutarı 

(EUR) 

17 TR030502-02/LDI/016 Osmancık Ziraat Odası 6 62.221,50 20.740,50 82.962,00 

18 TR030502-02/LDI/025 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 

Sanayicileri ve İşadamları 

Derneği 12 67.499,73 22.499,91 89.999,64 

19 TR030502-02/LDI/028 
Çorum Anadolu Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi 12 51.944,63 17.314,87 69.259,50 

20 TR030502-02/LDI/032 Çorum Ziraat Odası 10 58.418,09 19.472,69 77.890,78 

21 TR030502-02/LDI/049 
İskilip Köylere Hizmet Götürme 

Birliği 12 52.763,98 17.587,99 70.351,97 

22 TR030502-02/LDI/073 
Çorum Tosyov Destekleme 

Derneği 12 46.791,00 15.597,00 62.388,00 

23 TR030502-02/LDI/088 Alaca Ticaret ve Sanayi Odası 12 58.909,38 19.636,46 78.545,84 

24 TR030502-02/LDI/100 
Alaca Merkez ve Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 8 35.212,18 11.737,39 46.949,57 

25 TR030502-02/LDI/113 Mecitözü Ziraat Odası 9 48.116,03 16.038,67 64.154,70 

26 TR030502-03/SME/004 Abacı Petrol 10 74.998,69 24.999,56 99.998,25 

27 TR030502-03/SME/008 Önder/Sönmez Plastik 12 55.100,25 18.366,75 73.467,00 

28 TR030502-03/SME/013 Metaş Gıda 12 75.000,00 25.000,00 100.000,00 

29 TR030502-03/SME/014 Eren Gıda 9 53.121,38 17.707,12 70.828,50 

30 TR030502-03/SME/015 Tarım Et 12 74.991,22 24.997,07 99.988,29 

31 TR030502-03/SME/020 Tarsu Su Ürünleri 12 74.166,75 24.722,25 98.889,00 

32 TR030502-03/SME/029 Kılıçarslan Tavukçuluk 9 69.137,25 23.045,75 92.183,00 

33 TR030502-03/SME/053 Çorum Un 12 62.265,95 20.755,31 83.021,26 

34 TR030502-03/SME/056 Gelgör Çeltik Fabrikası 5 58.645,37 19.548,45 78.193,82 

http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/5566
http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/5598
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http://www.cfcu.gov.tr/tr/grant/7650


 

35 TR030502-03/SME/061 Çakır Makina 2 47.625,00 15.875,00 63.500,00 

36 TR030502-03/SME/064 Uğur Turizm 9 74.377,49 24.792,49 99.169,98 

37 TR030502-03/SME/065 Tunç Ambalaj 12 53.856,00 17.952,00 71.808,00 

38 TR030502-03/SME/067 Karsa Tavukçuluk 8 72.570,09 24.190,03 96.760,12 

39 TR030502-03/SME/073 Yılmazlar Otomotiv 8 72.069,65 24.023,21 96.092,86 

40 TR030502-03/SME/075 Heri Tekstil 2 19.650,00 6.550,00 26.200,00 

41 TR030502-03/SME/093 Yüksel Toprak 8 55.497,72 18.499,24 73.996,96 

42 TR030502-03/SME/095 Şirin Karadeniz Unlu Mamüller 5 46.970,62 15.656,87 62.627,49 

43 TR030502-03/SME/109 Hasaş İnşaat 12 75.000,00 25.000,00 100.000,00 

44 TR030502-03/SME/113 Şirin Otel 6 42.646,50 14.215,50 56.862,00 

45 TR030502-03/SME/115 Keskin Modüler Mobilya 12 42.391,50 14.130,50 56.522,00 

46 TR030502-03/SME/125 Baklan Gıda 8 36.776,73 12.258,91 49.035,64 

47 TR030502-03/SME/126 Güven Tarım Ürünleri 5 66.096,83 22.032,28 88.129,11 

48 TR030502-03/SME/128 Cafetto Unlu Mamüler 8 52.163,25 17.387,75 69.551,00 

49 TR030502-03/SME/145 Kamil Un 6 58.031,25 19.343,75 77.375,00 

50 TR030502-03/SME/152 
Hamamlıçay Köy Hamam 

İşletmeciliği 12 65.962,50 21.987,50 87.950,00 

51 TR030502-03/SME/171 BİLD Ticaret 12 64.250,52 21.416,84 85.667,36 

52 TR030502-03/SME/192 Eken Ticaret 7 42.708,75 14.236,25 56.945,00 

53 TR030502-03/SME/200 Başaran Asansör 12 24.205,50 8.068,50 32.274,00 

54 TR030502-03/SME/207 İki-El Makina 12 29.585,63 9.861,87 39.447,50 

55 TR030502-03/SME/210 Hancılar Et Lokantası 9 42.980,28 14.326,76 57.307,04 

56 TR030502-04/SSI/004 Çorum İl Özel İdaresi 12 842.609,78 280.869,93 1.123.479,71 

57 TR030502-04/SSI/009 Büyükhırka Belediyesi 5 200.641,22 66.880,41 267.521,63 

58 TR030502-04/SSI/017 Fakıahmet Muhtarlığı 12 417.891,17 139.297,06 557.188,23 

59 TR030502-04/SSI/036 Çorum İl Özel İdaresi 9 505.813,34 168.604,45 674.417,79 

60 TR030502-04/SSI/041 Gökçebel Muhtarlığı 12 257.903,92 85.967,97 343.871,89 

     
Toplam: 5.852.771,43 

    
Genel Toplam: 8.138.577,59 

 

OKA Tarafından Uygulaması Devam Eden / Sözleşme Aşamasındaki 

Projeler: 

Samsun Lojistik Merkezi Projesi  

Ajansın lojistik sektöründeki 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 

hazırlanan TR83 Bölgesi Lojistik Master Planı ile başlayan çalışmalarının neticesi olarak 

Samsun’da dağınık durumdaki lojistik odakları bir araya toplayan veya birbirine bağlayan 

yeni bir lojistik merkez kurulması, bu merkezin altyapısı ile birlikte depolama alanları, 

gümrüklü alanlar, otoparklar, ofisler gibi üstyapının inşa edilmesini ve sektörün ihtiyaç 

duyduğu nitelikte işgücü yetiştirilmesi için gerekli eğitim programlarının düzenlenmesini 

içeren Samsun Lojistik Merkezi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 4. Proje Paketi başvurularında 

desteklenecektir. Projenin tahmini bütçesi 45 milyon Avro olup inşaat ve teknik yardım 

bileşenleri uygulaması 2017 yılı içerisinde bitirilecektir.   
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TR83 Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması Projesi 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi olduğu ve yine Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenmeye hak 

kazanan “TR83 Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması” projesinin Operasyonel Anlaşma 

İmza Töreni 1 Şubat 2012 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Toplamda 6.960.105 

Avro bütçeli projede imza törenin yapılmasının ardından 32 aylık proje uygulama süreci de 

başlamıştır. Proje ile TR83 Bölgesi’nin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer 

bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye’nin AB 

ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

olmak üzere, bölgedeki KOBİ’lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin 

yatırım imkânları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması 

hedeflenmektedir. Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı binası yapımı, KOBİ İş Destek ve 

Uygulama Merkezi yapımı yanında KOBİ ihtiyaç analizi, sektörel analizler, bölge planı 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik dijital veritabanı oluşturulması, sektörel eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerinin kurgulanması ve teknik destek hizmetlerinin sunulması gibi çeşitli 

faaliyetleri kapsamaktadır. Projenin bütçesi 8 milyon Avro olup inşaat ve teknik yardım 

bileşenleri uygulaması 2017 yılı içerisinde bitirilecektir.   

 

TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması 

Projesi Faaliyetleri 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımların Teşvik 

Edilmesi-İnsan Kaynakları Operasyonel Programı İKG-OP kapsamında Sektörel Yatırım 

Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Programı altında başarılı bulunan 

TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi’nin 

genel hedefi; TR83 Bölgesinde endüstriyel tasarım alanında kalifiye ara eleman yetiştirmek 

yoluyla genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için 15-29 yaş 

arası en az Meslek Lisesi mezunu 60 gence illerimizde öne çıkan sektörlere yönelik 

endüstriyel tasarım alanında mesleki eğitim verilecek, Oluşturulacak tasarım ofisleri, tasarım 

yarışmaları, fuar katılımları ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde bölge ölçeğinde 

endüstriyel tasarım altyapısının güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasını sağlanacak ve 

“Endüstriyel Tasarım Strateji Raporu” ile Ajansımızın bu alanda yapacağı çalışmalara altlık 

oluşturulacaktır. Proje, Samsun, Çorum ve Merzifon OSB’lerinin ortaklığı ve Tokat OSB ile 

bölgedeki çeşitli firmaların iştirakiyle gerçekleştirilecek olup süresi 12 aydır.  

 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımların Teşvik 

Edilmesi-İnsan Kaynakları Operasyonel Programı Faaliyetleri 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımların Teşvik Edilmesi-İnsan 

Kaynakları Operasyonel Programı İKG-OP Tedbir 3.2:  İnsan Sermayesine Daha Fazla 

Yatırım Yaparak İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması altında AB Türkiye 

Delegasyonuna sunulmuş ve başarılı bulunarak kabul edilmiştir. 

Operasyonel program kapsamında farkındalık artırma, eğitim/danışmanlık ihtiyaç analizi, 

eğitimler yoluyla işçi ve işverenlerin kapasitelerinin artırılması, işletmelere yönelik 

danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, eğitici eğitimlerinin verilmesi, ilgili aktörler arasında 



 

işbirliğinin artırılması ve uyum yeteneğinin artırılmasına yönelik olarak bölgede bir hibe 

programı düzenlenmesi faaliyetlerini içermektedir.    

2013 yılı Aralık ayında onaylanan projenin operasyon tanımlama dokümanı Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu teknik desteğiyle 2014 yılında 

güncellenmiştir. 2015 yılında teknik şartnamenin tamamlanması ve ihale süreçlerinin 

başlaması hedeflenmekte olup sözleşmeye kadar zamanda oluşabilecek ihtiyaçlar ajans 

bütçesinden karşılanacaktır. 

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 

Projesi Faaliyetleri 

İnsan Kaynakları Operasyonel Programı İKG-OP kapsamında Kayıtlı İstihdamın Teşviki II 

(PRE II) Programı kapsamında değerlendirme süreci devam eden projenin genel hedefi; TR83 

bölgesinde (Samsun, Çorum, Tokat, Amasya) inşaat ve hafriyat sektöründe çalışacak kalifiye 

eleman yetiştirmek yoluyla genç işsizlerin istihdam imkanlarının artırılmasına katkıda 

bulunmak ve kayıtdışı istihdam konusunda düzenlenecek etkinlikler yardımıyla bölgedeki 

kayıtlı istihdamın arttırılmasına katkı sağlamaktır.  

Projemizin faaliyetleri şöyledir: 

1. Kayıtdışı çalışanlara yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yolu ile kayıtlı istihdamın 

teşvik edilmesi,  

2. Düzenlenecek olan eğitim, toplantı, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimleri sayesinde 

bölgede faaliyet gösteren STK, TSO, ESOB, OSB, KSS, sendika vb. yapıların 

kurumsal altyapılarını ve bilinç düzeyinin artırılması,  

3. Belirli sektör ve ölçekteki firmalara verilecek olan işletme koçluğu ve kümelenme 

destekleri sayesinde kurumsallaşmalarının sağlanması ve kayıtlı istihdamın teşvik 

edilmesi,  

4. Düzenlenecek olan resim yarışması, bilgilendirme toplantıları yardımı ile farklı 

kademelerdeki öğrencilerin bilinç düzeylerinin artırılması,  

5. Seri halde düzenlenecek olan etkinlikler (kısa film yarışması, kamu spotları, istihdam 

şenlikleri, afiş, broşür v.b.) sayesinde kamuoyunda farklı hedef kitlelerin kayıtdışı 

istihdam konusunda bilinç düzeyinin artırılması,  

6. İstihdam alanında faaliyet gösteren kurum temsilcilerine yönelik düzenlenecek olan 

yurt dışı programı sayesinde kayıtdışı istihdamla mücadele alanında yenilikçi 

yöntemlerin bölgemize transferinin sağlanması. 

 

OKA Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor Projesi Faaliyetleri 

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitim Bileşeni kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yapılan değerlendirme ile desteklenecek proje 

yedek listesinde olduğu ilan edilen OKA Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor 

Projesi’nin uygulaması 2015 ve 2016 yıllarını kapsamaktadır. Proje için program bütçesinden 

ayrılan pay 58.107 Avro’dur. Bu kapsamda organizasyon için yapılacak masraflar ile 

katılımcıların seyahat, konaklama ve yeme-içme giderlerinin tamamı karşılanacaktır. Proje 

uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyacı proje sonunda elde edilecek nihai 

ödeme ile mahsup edilmek üzere ajans bütçesinden karşılanacaktır.  



 

TR83 Bölgesi İçin Ekonomik Modeller Geliştirilmesi Projesi 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi- IV Programı 

kapsamında başvurusu yapılan TR83 Bölgesi İçin Ekonomik Modeller Geliştirilmesi 

projesinin genel hedefi; sivil toplumu da kapsayan kalkınma aktörleri arasında güçlü ağlar ve 

işbirliği kurulması yoluyla TR83 Bölgesi’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına 

katkı sağlamaktır. Özel hedefleri ise (1) TR83 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksinde belirlenen 5 alt bölgeye özel farklı yerel ekonomik kalkınma modelleri 

tanımlamak, (2) Türkiye ve AB kalkınma aktörleri arasında işbirliği geliştirmek ve AB’den 

bilgi transferi yapmak, (3) kalkınma politikaları formülasyon sürecine yerel paydaşları dahil 

etmek ve ortaklıklar geliştirmek ve (4) Ekonomik kalkınma alanında çalışan uzmanların 

kapasitesini artırmak olarak sıralanmıştır. Projede İtalya’dan ERVET Kalkınma Ajansı ile 

ortaklık kurulmuştur. Projenin süresi 12 aydır. 

 

Uygulaması Tamamlanmış Projeler 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor  

Temmuz 2010 ile 2011 arasında 12 ay süreli “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor” projesi başarıyla yürütülmüştür. ÇSGB, SGK ve 

MFİB Koordinasyonunda yürütülen Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik 

Edilmesi hibe programı kapsamında Ajans adına hazırlanan ve bölgemizde yer alan Ticaret ve 

Sanayi Odaları’nın (TSO)’ların ortak olduğu projenin uygulama süreci tamamlanmıştır. Proje 

kapsamında 18-29 yaşları arasında en az ilkokul mezunu 80 kişinin iş makineleri kullanımı 

konusunda eğitimi yapılmıştır. Ayrıca düzenlenen seminer ve paneller, yarışmalar, araştırma 

raporları,  hazırlanacak olan her türlü medya ürünleri sayesinde konunun tüm tarafları 

arasında farkındalık artırılmıştır. Projenin toplam bütçesi 400.000,00 Avro olup bu tutarın 

360.000 Avro'su hibe olarak sağlanmıştır. 

 

Bölgesel İş Kuluçka Merkezleri Ağı “Black Sea BI-NET” projesi 

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2. teklif çağrısı kapsamında OKA ile 

Moldova, Yunanistan, Romanya, Ermenistan ve Ukrayna’dan ortak kuruluşlar üretken ve 

rekabetçi bir ekonominin gelişimini hızlandırmak ve Karadeniz bölgesinde işbirliğini 

geliştirilmeye yönelik olarak Bölgesel İş Kuluçka Merkezleri Ağı “Black Sea BI-NET” 

projesi  2013 – 2015 yılları arasında uygulanmıştır.  Projenin toplam bütçesi 801.000 Avro 

Euro olup  OKA’nın payı 138.000 Avro’dur.  

 

MOBRED -Bölgesel Kalkınma İçin Hareketlilik Projesi  

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Hayatboyu Öğrenme Programı, LdV Programı 

kapsamında OKA’nın sunmuş olduğu MOBRED -Bölgesel Kalkınma İçin Hareketlilik 

Projesi 2012 yılında uygulanmıştır. Proje ile bölgesel kalkınma ve yatırım destek ve tanıtım 

alanında deneyim ve pratik bilgiye sahip olunması amacıyla Finlandiya, Portekiz, İspanya ve 

İtalya’da bulunan bölgesel kalkınma ajanslarına ikişer haftalık çalışma ziyaretleri 

düzenlenmiştir. Toplam 59.600 € bütçesi olan proje kapsamında 52 kişi ziyaretlere katılım 

sağlamıştır. Katılımcılar bölgesel kalkınma, sosyo-ekonomik araştırma yöntemleri, stratejik 

planlama, program yönetim süreçleri, izleme değerlendirme  ve yatırım tanıtım faaliyetleri 

konularında bilgilerini artırmaya yönelik deneyimler kazanmışlardır.  



 

LOGIC Projesi 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlar, Hayatboyu Öğrenme Programı, LdV 

kapsamında 2011 yılında uygulanmaya başlanan LOGIC’in amacı yetişkin eğitimindeki 

misyonların değişimidir. Yedi farklı ülkeden ortak kurumların yer aldığı 2011-2013 yılları 

arasında uygulanan projenin bütçesi 18.000 €’dur. Proje ile yedi farklı proje ortağının kendi 

ülkesinden hazırladığı yetişkin eğitiminde iyi uygulamaların sunulduğu toplam 21 farklı 

uygulama paylaşılmıştır. Sürecin anlatıldığı iki gazete yayınlanmış, iyi uygulama el kitabı 

tamamlanmış ve her ülke kendi diline tercümesini yapılmıştır. LOGIC projesi 10 iyi 

uygulama önerisi çalışılarak kamuoyuna sunulmuştur.  

   

EforT: Environment For Tourism Projesi 

AB Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Hayat Boyu 

Öğrenme Programı (LLP)/ Grundtvig Programı kapsamında desteklenen “EforT: Environment 

For Tourism” başlıklı çalışma grubu faaliyeti ile 26 Mayıs - 01 Haziran 2013 tarihleri 

arasında 11 ülkeden toplam 15 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Urban Nexus projesi 

7.Çerçeve Programından hibe almaya hak kazanan Urban Nexus projesinde Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı iştirakçi konumundadır. Projenin genel amacı, Avrupa Çevre Ajansı’nın 

stratejisi olan küresel iklim değişikliğinde kentsel adaptasyon stratejisini dikkate alarak 

küresel iklim değişikliğinin kentlerdeki etkilerini, insanların kent yaşamına etkileri, kentlerde 

sağlık, arazi kullanımı, bütünleşmiş kent yönetimi ile ilgili faaliyetler geliştirmek ve işbirliği 

ağları oluşturarak bilginin paylaşılması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.  Projenin 2012 

yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler çerçevesinde Bulgaristan’da başlangıç toplantısı, Sofya, 

Danimarka, İngiltere, Barselona, Sofya, Belçika’da çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. URBAN-

NEXUS 2011 ile 2014 yılları arasında uygulanmıştır. 

 

Proje Adı 
Uygulama 

Yılı 

Toplam 

Bütçe (€) 

Temel 

Faaliyetler 
Durumu 

Yönetim 

Birimi 

Samsun Lojistik Merkezi 

Projesi  
2012-2017 43.000.000 

-İnşaat 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Devam ediyor 
Samsun 

YDO 

TR83 Bölgesi’nde 

Rekabetçiliğin Artırılması 

Projesi (OKAREKAP) 

2012-2017 8.004.819 

-İnşaat 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Devam ediyor Planlama 

TR83 Bölgesinde 

Endüstriyel Tasarım 

Alanında Genç 

İstihdamının Artırılması 

Projesi Faaliyetleri 

2015-2016 365.579 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Devam ediyor 
Program 

Yönetim 

Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajansı Kayıtdışı İstihdamla 

Mücadele Ediyor-2 Projesi 

Faaliyetleri 

2015-2016 333.000 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Devam ediyor Planlama  

Orta Karadeniz Bölgesi’nde 2017-2020 5.000.000 -Hibe Sözleşme Samsun 



 

İnsan Kaynaklarına 

Yapılan Yatırımların 

Teşvik Edilmesi-İnsan 

Kaynakları Operasyonel 

Programı Faaliyetleri 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

aşamasında YDO - 

Planlama 

OKA Yetişkin Eğitmen 

Kadrosunu Güçlendiriyor 

Projesi Faaliyetleri 

2015-2017 58.107 -Eğitim Devam ediyor Planlama 

TR83 Bölgesi İçin 

Ekonomik Modeller 

Geliştirilmesi Projesi 

2015-2016 134.000 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Değerlendirme 

aşamasında 
Planlama 

Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajansı Kayıtdışı İstihdamla 

Mücadele Ediyor  

2010-2011 400.000 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Tamamlandı 
Program 

Yönetim 

Bölgesel İş Kuluçka 

Merkezleri Ağı “Black Sea 

BI-NET” projesi 

2010-2012 138.000 

-Toplantı 

katılımı 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

Tamamlandı 
Program 

Yönetim 

MOBRED -Bölgesel 

Kalkınma İçin Hareketlilik 

Projesi  

2011-2012 59.000 
-Toplantı 

katılımı 
Tamamlandı Planlama 

LOGIC Projesi 2010-2012 18.000 

-Rapor 

hazırlığı 

-Eğitim 

-Rapor 

hazırlığı 

Tamamlandı Planlama 

EforT: Environment For 

Tourism Projesi 
2013 13.250 

-Çalıştay 

organizasyon 
Tamamlandı Planlama 

Urban Nexus projesi 2011-2014 0 
-Toplantı 

katılımı 
Tamamlandı 

Planlama 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine 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-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 55 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Ailelerin yaşadıkları sorunları belirlemede, çözüme ulaştırmada 

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışmaları ne yönde olmaktadır? Nasıl bir çalışma 

yürütmektedir? İlimizde hizmet veren uzman sayısı yeterli midir? Karşılaştıkları sorunlar var 

mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Sosyal Hizmet Nedir? 

 Toplumdaki insan kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile doğrudan ilgili, 

toplumun sosyal refahı yönünde devletçe örgütlenmesi ve yürütülmesi gerekli görülen eğitim, 

sağlık ve sosyal güvenlik (sosyal sigortalar ve sosyal hizmet alanları) hizmetleridir. 

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında 

oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve 

hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı 

hizmetler bütünüdür. (2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu) 

 

Sosyal Hizmetin Amaçları Nedir? 

Sosyal hizmetin başlıca amacı; bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara sorunları ile 

baş etmeleri ve sosyal işlevselliklerini arttırmaları için kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı 

olmaktır. 

 İnsanların problem çözme, baş etme gelişimsel kapasitelerini arttırmak, 

 İnsanlar ile onlar kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler arasında bağlantı 

kurmak, 

 İnsanlara hizmet veren sistemlerin uygulamalarını geliştirmek, 

 Sosyal politikaları geliştirmek, 

 İnsanların iyilik halini geliştirmek ve yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyal adaletsizlik 

biçimlerini azaltmak, 

 Savunuculuk ve sosyo-politik eylemler yoluyla sosyal ve ekonomik adaleti sağlayan 

politika, hizmet ve kaynakların devamını sağlamak, 

 Sosyal hizmet uygulamasını güçlendirecek araştırma, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi 

ve kullanılması, 

 Farklı kültürler bağlamında uygulamaları geliştirmek ve uygulamaya geçirmek. 

 

Sosyal Hizmet Uzmanı(Sosyal Çalışmacı) 

 Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme 

kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve 

geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde 



 

insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü 

yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur. 

Sosyal çalışmacı, demokratik toplumda insanın ve toplumun gelişmesine, haklar 

perspektifi doğrultusunda yaşam kalitelerinin yükseltilmesine toplumsal etkileşim 

mekanizmalarını harekete geçirerek bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklerle yardımcı olan, 

insanın ve toplumun kendi yaşamı ve kaynakları üzerinde demokrasi ilkeleri doğrultusunda 

denetim sahibi olmasını ve karar vermesini destekleyen, insanın ve toplumun üretkenliğini ve 

yaratıcılığını harekete geçirerek yaşam koşullarının gelişmesini sağlayan, üniversite 

düzeyinde dört yıllık lisans eğitimi görerek yetişen, mesleki ve bilimsel etik ilke ve 

sorumluluklara göre uygulamalar gerçekleştiren nitelikli elemandır. 

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler 

 Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, 

 Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan, 

 Konuşma ve ikna kabiliyeti olan, 

 Başkalarının duygularını anlayabilen, 

 İnsanların refahına ilgi duyan, 

 Liderlik özelliklerine sahip, 

 İnsan haklarına duyarlı olmak, 

 İnsanların değişme-gelişme gücüne sahip olduğuna inanmak, 

 İnsanlara yardım etmeyi sevmek, 

 Toplumsal değişimde, aktif rol almak istemek, 

 Güçsüzlerin haklarını savunmak istemek  

 

Çalışma Ortamı ve Koşullar 

 Sosyal Hizmet Uzmanları genellikle büro(sosyal servis) ortamında çalışırlar. Sosyal, 

ekonomik, psikolojik sıkıntı içinde olan insanların ikametgâhında iş ve diğer sosyal yaşam 

alanlarında görüşme, mülakat yapabilirler. Sosyal çalışmacılar birinci derecede psiko-sosyal, 

ekonomik sıkıntı içindeki müracaatçı birey ve gruplarla mesleki çalışma halindedirler. 

 

Sosyal Hizmetin Uygulama Alanları 

 Aile ve Çocuk Refahı Alanı, 

 Gençlik Refahı Alanı, 

 Yoksulluk ve Sosyal Yardım, 

 Engelli Refahı Alanı, 

 Yaşlı Refahı Alanı, 

 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler, 

 Adalet Sisteminde Sosyal Hizmetler, 

 Göç, Kentleşme ve Sosyal Hizmet, 

 Afetlerde Sosyal Hizmet, 

 Belediyelerde Sosyal Hizmet, 

 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, 

 Endüstriyel Ortamlarda Sosyal Hizmet 

 

 

 



 

 

 

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 Emniyet Müdürlüğü 

 Adalet Bakanlığı 

 Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

 Üniversiteler 

 İl Afet Acil Durum Müdürlüğü 

 Sağlık Bakanlığı 

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

 Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu 

 İl Özel İdareleri 

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

 Kreşler - Anaokulları 

 Özel Huzurevleri 

 Yaşlı Bakım Merkezleri 

 Engelli Bakım Merkezleri 

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 

 

İlimizde Görev Yapmakta Olan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Durumu 

 İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak 16 Sosyal Hizmet Uzmanı 

görev yapmaktadır. İlimizin nüfusuna bakıldığında Sosyal Hizmet Uzmanlarının sayısının 

istenilen seviyede olmadığı, Sosyal Hizmet Uzmanı sayısının artırılması ile sunulan 

hizmetlerin kalitesinin artacağı düşünülmektedir.  

 

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Karşılaştıkları Sorunlar 

Mesleğimiz gereği toplumdaki risk gurupları ile gerek grup gerekse bireysel olarak 

çalışmalar yapmaktayız. Riskli gruplarla çalışmanın zorlukları göze alınıldığında Sosyal 

Hizmet Uzmanlarına yıpranma payı (Sosyal Hizmet Tazminatı) ve erken emeklilik gibi 

imkânların sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                       Ömer ÇATALPELİT            Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.            Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/03/2018 tarih ve 59 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olan deprem 

konusunda, okullarımızdaki öğrencilerimizi eğiterek afet bilincini yükseltmek, verilen 

eğitimlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, kendisine ve 

çevresindekilere afetten sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olmak, gerekli önlemlerin 

zaman geçirilmeden alınmasını sağlamak, can kaybını en az seviyede tutmak adına ilimiz 

genelinde okullarımızda eğitim ve tatbikat yapılmakta mıdır? Depremin zararları konusunda 

farkındalığı artırmak, öğrencilerimiz ve kamuoyunu bilgilendirmek adına yapılan çalışmaların 

araştırılması ile ilgili olarak, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz 

deprem fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu sebeple gerek halkımız gerekse okullardaki 

öğrencilerimiz depreme karşı hazırlıklı olması önem arz etmektedir. Okullarımızda her yıl iş 

takviminde belirtildiği üzere il, ilçe ve köylerimizi Ocak-Şubat aylarında ve 28 Şubat Sivil 

Savunma gününde ikaz alanı tatbikatı yapılmaktadır. 1-7 Mart deprem haftasında ise personel 

ve öğrenci tahliye tatbikatı yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma 

Uzmanlığınca hazırlanan olası doğal afetlere karşı bilgilendirme yazıları tüm okullara 

gönderilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ayrıca her yıl öğrencilere ve öğretmenlere “olası 

afetler ve korunma yolları” hakkında bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz hizmet içi eğitim programı düzenleyerek deprem konusunda servislerle 

taşınan öğrencilere ve görevli personellere yolda yakalanacakları her hangi bir afetle ilgili 

kurs ve seminerler verilmekte ve bu seminerler eğitim öğretim yılı boyunca devam 

etmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı 2018 yılında yukarıdaki 

faaliyetler dışında dönem boyunca aşağıdaki okullarda deprem ve olası afetler konusunda 

seminerler vermiştir. Bu okullar şunlardır. Sakarya İlköğretim okulu, Güzel Sanatlar Lisesi, 

Spor Lisesi, Halk Eğitim Merkezi, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Gazipaşa Ortaokulu, 

Albayrak Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, Mimar Sinan 

İlkokulu, Eti Lisesi, Alaca İlçe Merkezindeki tüm okullar, Hasan Paşa Meslek Teknik lisesi, 

Atatürk Anadolu Lisesi, Osmancık Merkezindeki tüm öğrenci ve öğretmenlere seminerler 

verilmiştir.  

 

Ayrıca İl Afet Müdürlüğü Hacıhamza Şehit Hasan Bahçıvan İlköğretim okulu, Merkez 

Mehmet Akif Ersoy Orta okulu, Cumhuriyet Orta okulu, Hasan paşa Mesleki Teknik Anadolu 

Lisesi, 23 Nisan Orta okulu, Şehit emin Güler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre 

Ortaokulu, Başöğretmen Anadolu Lisesi, İskilip Misakı Milli İlkokulu, Dodurga Obruk 

İlkokulunda doğal afetler konusunda bilgilendirme toplantıları yapmıştır.  

 



 

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı temel afet bilincine katkı sağlamak 

amacı ile sivil savunma uzmanı tarafından basın ve sosyal medyalar makale ve yayınlar 

yapmaktadır. İş güvenliği uzmanları tarafından tüm okul ve kurumlarda risk değerlendirmeleri 

yapılmış ve risk değerlendirme raporları Milli Eğitim Bakanlığı MEBSİS sistemine veri girişi 

ile kayıt altına alınmıştır. Okullarımızda olası afetlere hazırlık olarak öğretmen ve 

öğrencilerimizin zarar görmemesi veya en az zararla atlatabilmesi için Milli Eğitim 

Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüklerimiz titizlikle gerekli 

çalışmaları yapmaktadır. 

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-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 08/03/2018 tarih ve 62 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz ve ilçelerimizde bulunan spor salonları yeterli midir? 

Halkımız yararlanabiliyor mu? En çok hangi spor dallarını seçiyorlar? Kültür merkezlerinde 

bulunan spor dallarından yararlanma şartları nelerdir? Kaç kişi yararlanıyor? Yüzme 

havuzlarından yararlanma şartları nelerdir? Kaç kişi yararlanıyor? Kadınlarımızın yararlanma 

oranı ne kadardır? Bu konular ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

1-İl ve İlçelerimizde Bulunan Spor Salonları 

Atatürk Spor Salonu 1.000 Kişi kapasiteli, 

Tevfik Kış Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

Toki Spor Salonu 700 Kişi kapasiteli 

Alaca Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

Bayat Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

İskilip Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

Kargı Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

Osmancık Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

Sungurlu Mahmut ATALAY Spor Salonu 1.500 Kişi kapasiteli 

Uğurludağ Spor Salonu 500 Kişi kapasiteli 

İlimiz Merkez ve İlçelerde bulunan spor salonlarımız Halkımıza ve Sporculara hizmet 

vermekte olup merkezde, Belediye Başkanlığınca İhale edilen 3500 kişi kapasiteli spor 

salonunun inşaatı devam etmektedir. Tesislerimiz halkımıza açıktır Müsabakalar dışında 

halkımız ve sporcular tesislerimizden talepleri doğrultusunda faydalanabilmektedirler. 

 

2-Halkımız En Fazla Hangi Spor Dallarını Seçiyor? 

Taekwando, Voleybol, Satranç, Wushu, Güreş, Hentbol, Kickbox, Masa Tenisi Branşlarında 

Halkımızın yoğun talepleri bulunmaktadır. 

 

3- Yüzme Havuzundan Yararlanma Şartları 

İl Müdürlüğümüzce 7-18 yaş eğitim kursları verilmektedir. Kulüplerce 6-17 yaş çocuk 

ve yetişkin kurslarımız, yetişkin ve öğrenci abonelik sitemimiz, haftanın üç günü bayan 

saatimiz mevcuttur. Ayrıca şehit gazi eş ve çocuklarına, milli sporculara, 65 yaş üstü 

vatandaşlara özel tarifelerimiz bulunmamaktır. Engelli vatandaşlarımız havuzumuzdan 

ücretsiz faydalanmaktadır. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü Sabah 8:00 ile akşam 

22:00 saatleri arasında havuzumuz açıktır. 

 

4- Yüzme Havuzunda Yıllık Kaç Kişi Faydalanıyor? 

2017 Yılında Tam Olimpik Yüzme Havuzumuzdan yaklaşık 7.800 erkek 4.500 bayan olmak 

üzere toplam 12.300 kişi faydalanmıştır. 

 

5-Kadınlarımızın Yararlanma Oranı Nedir? 

Tam Olimpik Yüzme Havuzunda kadınlarımızın yararlanma oranı yaklaşık %35 dir. 



 

Ayrıca, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde 7-18 yaş arası ikinci dönem ara 

kayıtları başladı. 

Buhara Kültür Merkezi`nde Eğitim destek kursları, Kur’an-ı Kerim dersleri, spor 

kursları, değerler eğitimi, seminerler, eğitici geziler, ödüllü yarışmalar, akıl ve zeka oyunları, 

piyano, bağlama, gitar, Arapça, satranç, akıl oyunları, adab-ı muaşerat, bilgisayar, resim, el 

sanatları, basketbol, futsal (salon futbolu), voleybol, yüzme, fitness, bowling, masa tenisi, 

badminton, bocce, dart, hemsball gibi 30 branşta kişisel gelişim kursları açılıyor. 

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ve Çorum halkının Buhara Kültür 

Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler 

Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi ve Mimar Sinan Gençlik Merkezi’ne giderek kayıt 

için başvuru formlarını doldurabilecekler. 

Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan 6 kadın kültür ve sanat merkezinde bugüne 

kadar 75 bin kadına çeşitli branşlarda eğitim verilmiştir.  

          Çorum Belediyesi Kültür Merkezleri Mimarsinan, İkbal, Buharaevler, Bahçelievler, 

Bahabey ve Velipaşa Konağı’dır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 
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