
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 170 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesine bağlı Elvançelebi 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 

Elvançelebi 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. 

Elvançelebi 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 

 

 

             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 05/04/2017 tarih ve 170 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kargı İlçesine bağlı Hacıhamza köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Kargı İlçesine bağlı Hacıhamza 

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. 

Hacıhamza 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 

 

 

             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 05/04/2017 tarih ve 170 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Sungurlu İlçesine bağlı Arifagazili köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Sungurlu İlçesine bağlı 

Arifegazili 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. 

Arifegazili 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 

 

 

             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 06/04/2017 tarih ve 176 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Yekbas köyüne ait köy yerleşik 

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

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Boğazkale İlçesine bağlı Yekbas 

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. 

Yekbas 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 

 

 

             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 06/04/2017 tarih ve 176 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Laçin İlçesine bağlı Çamlıca köyüne ait köy yerleşik alanı 

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

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Laçin İlçesine bağlı Çamlıca 

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. 

Çamlıca 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 

 

 

             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 06/04/2017 tarih ve 176 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Aksungur köyünün Memişler 

Mahallesine ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Aksungur 

köyünün Memişler Mahallesine ait 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. 

Merkez İlçeye bağlı Aksungur köyünün Memişler Mahallesine 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 

 

 

             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 05/04/2017 tarih ve 168 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kargı İlçesi, Akkaya Köyü, 136 ada, 2-5-29-32 parsel, 

137 ada, 29-30-31-32-34-36-37 parsel ile 140 ada, 9 parsel nolu taşınmazların Güneş 

Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim 

Tesisi Alanı) olarak planlamasına 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,  Kargı İlçesi, Akkaya Köyü, 136 ada, 

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

Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" olarak işaretlendiği 

görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 136 ada, 29-32 parsele ilişkin 05/05/2016 tarih ve 

4661 sayı ile MİGM, YEGM, TEDAŞ, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl 

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 

54.Şube Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır. Diğer taraftan Müdürlüğümüzce, 136 

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

02/08/2016 tarih ve 8052 sayılı yazı ile MİGM, YEGM, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden 

uygun görüşler alınmıştır. 

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmalara ait bağlantı anlaşmalarının 

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

yapıldığı tespit edilmiştir. 

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

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

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

gönderildiği, 15/03/2017 tarih ve 10054246 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm 

kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince 

yürütülebileceğinin belirtildiği tespit edilmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel 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 

             Ali Sami ODABAŞ                   Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                Üye                           Üye                              Üye                             Üye  



 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 151 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Kunduzhan mahallesinde bulunan mülkiyeti 

İdaremize ait 4469 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 4.385,38 m² yüzölçüme sahip taşınmazın, 2019 

yılı tam gün eğitime geçiş çalışmaları kapsamında ilkokul yapılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü adına tahsisin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı.      

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İlimiz Merkez Kunduzhan 

mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 4469 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 

4.385,38 m² yüzölçüme sahip,  “Şehir İmar Planında Eğitim Tesis Alanı olarak işaretli” arsa 

vasıflı taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (a) bendinde yer alan 

“İlk ve Orta öğretim kurumlarının arsa temini binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.” hükmü ve 

yine aynı Kanunun İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 20. maddesinin (f) bendinde 

yer alan “… Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” hükmüne istinaden, 

2019 yılı tam gün eğitime geçiş çalışmaları kapsamında ilkokul yapılmak üzere, Milli Eğitim 

Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması Plan ve Bütçe 

Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                    İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.                 Üye 

 

 

 

 Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

        Üye                       Üye                               Üye                                Üye 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 152 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Ulukavak mahallesi, Ezilyolu mevkiinde bulunan, 

mülkiyeti İdaremize ait 3443 ada, 29 nolu parselde kayıtlı 6.460,25 m² yüzölçüme sahip 

ilkokul alanı ve arsası vasıflı taşınmazın, 2016 yılı il yapım programında yer alan 16 derslikli 

ilkokul yapılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine istinaden Milli 

Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisin yapılması ile ilgili Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İlimiz Merkez Ulukavak mahallesi, 

Ezilyolu mevkiinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 3443 ada, 29 nolu parselde kayıtlı 

6.460,25 m² yüzölçüme sahip, “Şehir İmar Planında Eğitim Tesis Alanı olarak işaretli” arsa 

vasıflı taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (a) bendinde yer alan 

“İlk ve Orta öğretim kurumlarının arsa temini binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.” hükmü ve 

yine aynı Kanunun İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 20. maddesinin (f) bendinde 

yer alan “… Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” hükmüne istinaden, 

2016 yılı il yapım programında yer alan 16 derslikli ilkokul yapılmak üzere, Milli Eğitim 

Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması, Plan ve Bütçe 

Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

 İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 

 

 

 



 

 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 167 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 2017 Mali yılı Temel Eğitim Okullarının bakım ve onarım 

giderleri için Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinde yer alan ödenekten, ilçelerin 

ilköğretim okulları küçük onarım giderlerinde kullanılmak üzere ekli listede belirtilen 

553.600,00 TL’nin ilgili ekonomik kodlara aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı.      

  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 

10. maddesinin (b) fıkrasında “Bütçede kurumsal kodlaması yapılan birimler ile fonksiyonel 

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yaptırmak” İl Genel Meclisinin görev ve 

yetkileri arasında sayılması nedeniyle 2017 Mali yılı bütçesi 44.19.35.00-09.1.2.03-05-

03.8.1.02 (İlköğretim Okulları Küçük Onarım Giderleri) ekonomik kodunda bulunan 

ödenekten 553.600,00 TL’nin alınarak; 

1-Alaca İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.01-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 90.000,00 TL’nin, 

  

2-Bayat İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.02-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 46.000,00 TL’nin, 

  

3-Boğazkale İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.03-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 8.000,00 TL’nin, 

  

4-Dodurga İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.04-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 12.600,00 TL’nin, 

  

5-İskilip İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.05-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 76.000,00 TL’nin, 

  

6-Kargı İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.06-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 22.000,00 TL’nin, 

  

7-Mecitözü İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.08-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 32.000,00 TL’nin, 

 

8-Ortaköy İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.11-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 15.000,00 TL’nin, 



 

  

9-Osmancık İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.12-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 110.000,00 TL’nin, 

  

10-Sungurlu İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.13-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 130.000,00 TL’nin, 

  

11-Uğurludağ İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Gideri için 44.19.00.62.14-

09.1.2.03-5-03.8.1.02 ekonomik koduna 12.000,00 TL aktarılması, Komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 

 

Ayrıca, Oğuzlar İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Giderleri için 11.500,00 

TL’nin, Laçin İlçesi İlköğretim Okulları Küçük Onarım Giderleri için 9.000,00 TL’nin ve 

Çorum Merkez İlçe İlköğretim Okulları Küçük Onarım Giderleri için 1.200.000,00 TL’nin 

ayrıldığı tespit edilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                        İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                     Üye 

 

 

 

          Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

                  Üye                         Üye                            Üye                                 Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 183 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 2016 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili 

olarak komisyonumuz üyelerimizin katılımı ile toplandı.  

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan çalışmalar sonucunda;  

İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Gider Kesin hesapları,   

1-) 44.19.00.62.01 Alaca İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün  

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.751.070,75 TL 

  09 Eğitim Hizmetleri 144.390,82 TL  

 

2-) 44.19.00.62.02 Bayat İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel kamu Hizmetleri 774.678,76 TL 

  09 Eğitim Hizmetleri 55.956,55 TL  

 

 3-)  44.19.00.62.03 Boğazkale İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 428.906,98 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 12.701,12 TL 

 

            4-)  44.19.00.62.05 İskilip İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.487.969,86 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 113.274,46 TL 

 

            5-)  44.19.00.62.06 Kargı İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.114.075,16 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 16.075,78 TL 

 

6-)  44.19.00.62.11 Ortaköy İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 405.878,32 TL 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 25.470,30 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 18.104,72 TL 

 

7-)  44.19.00.62.12 Osmancık İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.364.046,52 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 99.434,29 TL 

 

8-)  44.19.00.62.13 Sungurlu İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.330.457,78 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 135.952,36 TL 

 



 

 

 

9-)  44.19.00.62.14 Uğurludağ İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 667.567,39 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 35.000,00 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 72.059,71 TL 

  

10-) 44.19.01.02.00 Özel Kalem  

01 Genel Kamu Hizmetleri 262.789,18 TL 

 

11-)  44.19.01.24.00 Hukuk Müşavirliği 

01 Genel Kamu Hizmetleri 66.606,50 TL 

 

12-)  44.19.30.00.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 14.956.510,41 TL 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 250.000,00 TL 

 

13-)  44.19.31.00.00 Encümen Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.558.534,45 TL 

 

14-)  44.19.32.00.00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 47.623.650,68 TL 

    

15-)  44.19.33.00.00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 192.966,64 TL 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 500.910,00 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 312.333,02 TL 

 

16-)  44.19.34.00.00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 8.271.086,87 TL 

    

17-)  44.19.35.00.00 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 950.907,90 TL 

02 Savunma Hizmetleri 1.804.143,79 TL 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.609.371,57 TL 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 130.000,00 TL 

     07 Sağlık Hizmetleri 107.633.394,91 TL 

 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.346.791,39 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 23.005.268,06 TL 

  

18-)  44.19.36.00.00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 504.089,38 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 202.937,08 TL 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 5.778.366,60 TL 



 

     08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 417.846,22 TL 

   

   19-)  44.19.37.00.00 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 89.664,57 TL 

 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 6.813.563,61 TL 

      

20-)  44.19.38.00.00 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 857.081,12 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 37.577.505,58 TL 

 

21-) 44.19.39.00.00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 56.670,05 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.542.482,48 TL 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 265.553,87 TL 

 

22-) 44.19.41.00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  

01 Genel Kamu Hizmetleri 56.670,05 TL 

08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 2.542.482,48 TL 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 265.553,87 TL 

Olmak üzere gider toplamı 291.276.652,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

İl Özel İdaresi 2016 yılı gelir kesin hesabı ise, 

 01 Vergi Gelirleri 523.122,06 TL 

 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 876.614,30 TL 

 04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 170.272.633,78 TL 

 05 Diğer Gelirler: 95.512.046,77 TL 

 Olmak üzere gelir toplamı 267.184.416,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                     İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.                  Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                        Üye                              Üye                                 Üye 

 

 



 

 

RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA/ ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 184 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale etmiş olduğu, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı ile 

ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan incelemede, 

 

 150 İlk Madde ve Malzeme Alımlarında;  

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 12.218.726,48 

TL’ye ulaşan malzemeden, yıl içinde 10.878.979,09 TL’lik malzeme sarf edilmiş, 

kullanılmayan 1.339.747,39 TL’lik malzeme 2017 yılına devretmiş bulunmaktadır. 

 

253 Tesis Makine ve Cihaz Alımlarında; 

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 12.132.036,54 

TL’ye ulaşan makine ve cihazlardan kullanılmaz durumda olan 98.106,54 TL’lik makine ve 

cihazlar yıl içerisinde hurdaya ayrılmış, 12.033.930,00 TL’lik malzeme ise kullanılmak üzere 

2017 yılına devretmiş bulunmaktadır. 

 

254 Taşıt Alımlarında;  

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 11.113.788,40 

TL’ye ulaşan taşıtlardan kullanılmaz durumda olan 275.313,09 TL’lik taşıt yıl içerisinde 

hurdaya ayrılmış, 10.838.475,31 TL’lik taşıt ise kullanılmak üzere 2017 yılına devretmiş 

bulunmaktadır. 

 

           255 Demirbaş Alımlarında; 

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 3.657.226,12 

TL’ye ulaşan demirbaşlardan, yıl içerisinde 430.492,94 TL’lik kullanılmaz hale gelmesi 

nedeniyle düşümü yapılmış 3.226.733,18 TL’lik demirbaş ise kullanılmak üzere 2017 yılına 

devretmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre 2016 yılı taşınır kesin hesabının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun 

olduğu görülmüştür. İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                         İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                  Komisyon Başkan V.                      Üye 

 

 

       Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

               Üye                       Üye                            Üye                                  Üye 

 



 

 

 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 163 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Tüp Bebek 

Merkezinde verilen hizmetlerde başarı oranı nedir? Kaç aile bebek sahibi olmuştur? Maliyeti 

nedir? SGK ne kadarını karşılamaktadır? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak Çevre ve 

Sağlık Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre;     

 Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baş 

Hekimliğinden Alınan Bilgiler:  

30.09.2014 tarih ve 29135 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Üremeye Yardımcı 

Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Hakkında 

Yönetmeliğin 24. maddesinin 2. bendinde istatistiki bilgiler merkezler tarafından bilimsel 

yayın organları haricinde bakanlık izni olmadan yayınlanamayacağı belirtilmektedir. Dolayısı 

ile Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedavi 

Merkezinde verilen hizmetlerdeki başarı oranı ve kaç aile bebek sahibi olmuştur sorularını 

açıklamak mümkün olamayacaktır. 18.02.2017 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Uygulama 

Tebliğine (SUT) göre in (VİTO) fertilizasyon (İVF) endikasyonlarına sahip çiftler için genel 

sağlık sigortası tarafından ilgili (ÜYTE) merkezine ücretlendirme yapılmaktadır. (İVF) 

tedavisi EK -2/c ye göre paket fiyatı 1.364,00 TL’dir. Ayrıca hastaların katılım payları 1. 

deneme için %30 olarak 410,00 TL, 2. deneme için %25 olarak 341,00 TL ve 3 deneme için 

%20 TL olarak 272,00 TL’dir. Ücrete tabi olan hastalar için (İVF) paket ücreti tarifesine göre 

2.480,00 TL’dir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN             Ekrem YILDIRIM              

                  Başkan             Başkan V.         Üye 

 

 

                                    

  



 

 

 

 

- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 179 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, olası bir afete karşı 

öğrencilerimize bilgilendirme ve uygulamalı olarak ne gibi çalışmalar yapmaktadır? İlçe ve 

köy okullarımızda bilgilendirme ve uygulamalar yapılıyor mu? Bu konuların araştırılması ile 

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

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Doğal Afet: Yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme gibi genel hayatın zorunlu 

vasıtalarını ve akışını bozacak aniden ve belirli bir süreç içerisinde meydana gelen doğal yer 

ve hava hareketleridir. 

Deprem, sel baskını, kaya düşmesi, toprak kayması, kuraklık, çığ, fırtına-kasırga, 

yangın, baraj patlaması, hava-su-çevre kirlenmesi doğal afet çeşitlerinden olup bölgelerin risk 

konumuna göre öncelik değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu bağlamda; 

Milli Eğitim Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, 2016-2017 eğitim öğretim 

yılında, “01-07 Mart Deprem Haftasında” İl Milli Eğitim Müdürlüğümünce; 

-Afet hazır Türkiye-Afet hazır okul eğitimleri kapsamında (2014) Ankara Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Merkezi tarafından Müdürlüğümüzde (AFEDEM) farklı branşlardan 15 

öğretmene Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi verilmiş olup, bu öğretmenlerimiz tarafından il ve 

ilçelerimizde her okuldan bir öğretmene aynı eğitim verilmiştir. Ve akabinde eğitimi alan 

öğretmenlerimizde kendi okullarında diğer öğretmen ve öğrencilere bu eğitimi vermiştir. 

Bu bağlamda; İl-İlçe ve köylerdeki tüm okullarımızda (2016 birinci dönemde 510 

okulumuzda 92.000 öğrenci-2017 yılının sonuçları henüz netleşmemiştir) olası deprem/ 

yangın anında, önceki yıllarda bakanlığımız tarafından dağıtımı yapılan Korunma Bilinci 

Eğitim Kurumları ve Deprem CD’leri/sivil savunma uzmanlığınca gönderilen bilgilendirme 

broşürlerinden de faydalanılarak yukarıdaki öğretmenlerimizin rehberliğinde önce eğitim 

verilerek akabinde personel ve öğrencilere can ve mal kaybının en aza indirilmesi için 

önceden planlanan şekilde hiçbir izdihama yol açmadan tahliye yapılması sağlanmıştır. 

-28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla  il-ilçe ve köylerimizdeki tüm 

okullarımızda personel ve öğrencilere sivil savunmanın önemi, tanım ve tedbirleri ile ikaz ve 

alarm işaretleri, kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve benzeri silahların 

etkileri ve bunlara karşı korunma önlemleri hakkında mini bilgilendirme ve akabinde kurum, 

okul ve dersliklerin boşaltılarak sığınaklarda/sığınma yerlerinde toplanmaları sağlanmaktadır. 

-Çorum Belediyesi itfaiye müdürlüğümüz merkezde yapılan 27 adet okulun yangın 

tatbikatına iştirak ederek, uygulamalı yangın tatbikatı ve akabinde 5350 öğrenciye yangın ve 

korunma konularında bilgilendirme yapmıştır. İmkanlar oranında ilçelerimizdeki itfaiye 

birimleri de tatbikatlara katkı sunmaktadır. 



 

-AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından Merkez, Bayat, Kargı, İskilip, Oğuzlar, 

Osmancık, Laçin ilçelerimizde toplam 77 okulumuzda (bazı köyler dahil) bilgilendirme 

yapılmıştır. 

-Sivil Savunma uzmanlığımızca imkanlar oranında tatbikatlara iştirak edilmeye 

çalışılmış ve 36 okulda toplam 7140 öğrenci sivil savunma tedbirleri konusunda bilgilendirme 

yapılmıştır. 

-Merkezde 4 okulumuzda öğrenci velilerine “Deprem ve Kazalardan Korunma” 

konusunda konferans verilmiştir. (İsmail Kakaç Ortaokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, İstiklal 

İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi) 

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı tarafından, her yetişkinin bir 

öğrenci velisi olduğu düşünülerek projeksiyon eşliğinde Çorum Merkez Ulu Camii ve Alaca 

İlçesi Merkez Sebilullah camilerinde Cuma namazı öncesi cemaate vaaz yerine ”Deprem ve 

Korunma” konusunda konferans verilmiş olup, bu durum Türkiye’de ilk defa Çorum’da 

uygulanmış ve cemaatin tepkisi çok olumlu olmuştur. İmkan verilirse, bu noktada yatkın olan 

Sivil Savunma Uzmanı gönüllü olarak bunu tüm ilçelerimizde yapmaya hazırdır. 

-İl-İlçe tüm okullarımızın dış duvarlarına “SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ” uyarı 

levhası astırılarak olası çevresel kazalara karşı öğrenci ve velilerimizin dikkatli olunması 

amaçlanmıştır. 

-Toplumsal temel afet bilincine katkı sağlamak amacıyla sivil savunma uzmanı 

tarafından basın ve sosyal medyada afetler ve korunma konularında makale ve şiirler kaleme 

alınmaktadır. Bu noktada dünden bugüne 669 makale ve 115 şiir kaleme alınmış ve mahalli 

basında yayımlanmıştır. 

-İl-İlçe tüm okullarımızda bina koruma ve güvenlik amirleri tarafından, sivil savunma 

uzmanlığımızca gönderilen Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Dokümanları rehberliğinde, 2917 

öğretmen ve 1093 diğer personele bilgilendirme eğitimi verilmiştir. 

-Mevzuat çerçevesinde istenilen sivil savunma planları kurum ve okullarımızda 

yaptırılmış olup, periyodik güncellemeleri yapılmaktadır. 

-İş Güvenliği Uzmanlığı tarafından tüm okul ve kurumlarda risk değerlendirme 

yapılmış ve risk değerlendirme raporları MEB MEBSİS sistemine veri girişi ile kayıt altına 

alınmıştır. 

-İş Güvenliği ve Sivil Savunma Uzmanlığı koordinesiyle il ve ilçelerimizdeki 

öğretmenler için 2017 yılı Yangın Eğitimi planlaması yapılmış olup, onay aşamasındadır. 

“Dedelerin hatasını torunlar çeker, bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder” 

sözlerinden hareketle, olası doğal afetlere hazırlık olarak oükul/kurum, öğretmen ve 

öğrencilerimizin zarar görmemesi veya en az zararla atlatabilmesi için Bakanlığımız 

talimatları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce titizlikle 

yapılmaya çalışılmaktadır. 

Meclisin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

         Süleyman ŞENER                 Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPİRCİOĞLU 

         Komisyon Başkanı         Komisyon Başkan V.              Üye                 



 

-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 165 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Tıbbi ve aromatik bitkiler ilaç sanayinde kullanılmaktadır. 

İlimizde yetişen çok değerli bitkiler bulunmaktadır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğümüz bu konuda ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Hazırlanan projeler nelerdir? 

Halkımızın bilinçlendirilmesi açısından neler yapılıyor? Bu konular ile ilgili Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE ALAKALI ÇALIŞMALARI 

İL MERKEZİ VE İLÇELERİMİZDE AÇILAN TIBBİ ARAOMATİK KURSLAR VE 

KATILAN KİŞİ SAYILARI 

ÇORUM MERKE 2 KURS-  633 KİŞİ 

ALACA                     : 9 KURS -953 KİŞİ 

UĞURLUDAĞ           :3 KURS -274 KİŞİ 

LAÇİN                       :3 KURS- 95 KİŞİ 

MECİTÖZÜ               :4 KURS- 450 KİŞİ 

İSKİLİP                     : 3 KURS-150 KİŞİ 

SUNGURLU             : 12 KURSU-673 KİŞİ 

İL MERKEZİ VE DİĞER İLÇELERDEKİ ÇALIŞMALAR 

Dodurga ilçesinde 5 dönüm kekik yetiştirilmektedir. 

Yine Dodurga ilçesinde 5 dönüm nane yetiştirilmektedir. 

İl Merkezinde Karabuğday yetiştirilmektedir. 

 

         Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden 

birisidir. Türkiye florasında doğal olarak yetişen yaklaşık 12,000 kadar bitki taksonundan 

3,750 tanesi endemiktir. Endemikler başta olmak üzere Türkiye’de doğal olarak yetişen 

yüzlerce bitki türünün tıbbi ve aromatik değeri çok yüksektir Türkiye’de yaklaşık 500 kadar 

bitki türünden halk hekimliği veya geleneksel tıp uygulamaları kapsamında 

faydalanılmaktadır. Ancak ticareti yapılanların sayısı 350 kadar olup, bunlardan 140’nın dış 

satımı da yapılmaktadır. 

 

         Türkiye'de ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin bir kısmı doğadan toplanarak ve 

bir kısmı da kültürü yapılarak üretilmektedir. Adaçayı, ardıç, biberiye, çöven, defne, ıhlamur, 

ısırgan otu, kantaron, karabaşotu, kuşburnu, mahlep, meyan kökü, mersin, oğul otu, papatya, 

salep, sumak, tarhun ve yabani kekik ile bazı soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler doğadan 

toplanan önemli bitkilerdir. Kültürü yapılarak üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler ise kekik 

başta olmak üzere adaçayı, thyme, nane, rezene, papatya, biberiye, anason, dereotu, ekinezya, 



 

fesleğen, kimyon, hardal, haşhaş, kapari, keten, kırmızıbiber, kişniş, lavanta, safran, 

susam,  ve yağ gülüdür. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR VE PROJELER 

1- Tıbbi ve aromatik bitkilerle alakalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk 

Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, 

tarımı, kullanımı, pazar olanakları adı altında kurslar verildi ve bu kurslara bugüne 

kadar 953 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin büyük çoğunluğu erkek olmasına rağmen 

kadın kursiyerle de bulunmaktadır. Kursiyerlere katılım belgesi verildi. 

2- Halk eğitimdeki kursta hemen hemen bütün tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği 

anlatıldı fakat en çok zerinde durulan ve ağırlık verilen bitkiler şunlardır; Çörekotu, 

Kantaron, Kekik, Salep, Hardal, Çemen, Kimyon, Safran, Kişniş, Adaçayı, biberiye, 

defne, ıhlamur, ısırgan otu, kuşburnu, mahlep, meyan kökü, mersin, oğul otu-melisa, 

papatya, sumak, ve yabani kekik, aspir (yağlık fakat tıbbi alanda da kullanılmaktadır) 

gibi bitkiler üzerinde daha çok durulmuştur. 

3- Kurslar sonucunda Gerek kursiyerlere gerekse alaca halkına tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirilebileceğini kazancının yüksek olduğunu göstermek için değişik köy 

ve değişik alanlarda demonstrasyonlar (gösteriler) yapıldı. Ekilip gösterisi yapılan 

bitkiler şunlardır; Çörek otu, Çemen, Kimyon, Aspir, Hardal. Bu demostrasyonlar 

sonucu Alaca ilçemizde çemen, kimyon, aspir ve çörek otunun ekimi oldukça 

yaygınlaşmıştır.  

En son 2016 yılında belirlenen alanda demostrasyon yapılmış 35 dekarlık bir alanda 

çörek otu denemesi yapılmış olup bu alandan buğday kazancının 3 katı daha fazla 

kazanç elde edilmiştir ve 35 dönüm deneme sonucu 2017 yılı çörek otu ekimi alacada 

3.000 dekar olmuştur. İlçe müdürlüğümüz tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik 

bitkilerin pazar sorunu da olmayıp pazarı da garanti altına alınmıştır.  

4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerin 

geliştirilmesi yaygınlaştırılması adı altında projelerde yapılmıştır, Çörek otu 

yetiştiriciliği ve yağının elde edilmesi projesi, Çerezlik kabak yetiştiriciliği projesi gibi 

projeler elde edilmiş olup çiftçilere 2017  yılı için tohum dağıtılmıştır. 

5- Alaca İlçemizde hali hazırda ticari amaçlı tarım alanlarında yaygın olarak yetiştirilen 

tıbbi ve aromatik bitkiler şunlardır; Çörek Otu, Çemen, Kimyon, Aspir, Hardal. Doğal 

olarak yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin başında şu bitkiler gelmektedir; Kantaron, 

Hakiki papatya, Isırgan, Yakı Otu, Kekik, Ada çayı, Dereotu vb. bitkilerde doğal 

olarak yetişmektedir. 

6- Yetiştirilen bitlikerden 2017 yılı için Tahmini ekiliş alanlar ve Pazar olanakları şu 

şekildedir; Çörek otu :3000 dekar, Çemen 2100 dekar, kimyon: 1000 dekar, Aspir: 

2600 dekar, yetiştirilen bitkilerin hiç birinin pazar sorunu yoktur.  

7- Yetiştirilen Bitkilerin Kullanım Alanları ve Faydaları; 

Çörek Otu:  



 

 

Aktif madde olarak thymoquinon, uçucu olmayan yağlar ve nigellon içeren çörek otu bunların 

yanı sıra, palmitik asit, linoelik asit, oleic asit, sodyum, potasyum, kalsiyum, çinko, demir, 

magnezyum, bakır, fosfor ve selenyum, A vitamini, B vitamini ve C vitamini içerir. Halk 

tababetinde çörek otu midevi, gaz söktürücü ve diüretik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hoş 

kokusu nedeniyle birçok ilaçlara da katılmaktadır. Çörekotu baharat olarak da tüketilmektedir. 

Çörek otunun soğuk sıkım yağıda elde edilmekte olup gerek zayıflamada gerek balgam 

söktürücü olarakta kullanılmaktadır. Çörek otunun tohumları hamur işlerinde süsleyici 

baharat olarakta kullanılmaktadır. Astım Boğaz Ağrısı Tedavisinde de kullanılmaktadır.  

 Yüksek oranda C vitamini içerdiği için antioksidan olma özelliği bulunur. Bu 

nedenle omega-3 takviyesi alımında antioksidan olarak kullanılabilir. 

 Vücutta iltihap oluşmasını engelleyici maddeler içermektedir. Bağışıklık sistemi 

güçlendiğinden mikroplara taviz verilmez. Özellikle eklem iltihaplarında çok 

etkilidir. 

 Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olan çörek otu kansere yakalanma 

riskini azaltır. Prostat ve meme kanserinde yavaşlatıcı etkisi vardır. 

 Çörek otunun bir diğer faydası ise karaciğeri korumasıdır. Hayvanlar üzerinde 

yapılan araştırmalarda karaciğer kanseri hastalığına karşı koruyuculuğu tespit 

edilmiştir. 

 Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır. İnsülinin salgılanmasını sağlayan 

pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlenmiştir. 

 Almanya’da yapılmış olan bir araştırmada ise çörek otunun alerjik hastalıklarda da 

kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bronşitli astım, alerjik astım, bahar nezlesi 

hastalıklarına yönelik yapılan araştırmada çörek otunun büyük oranda faydası 

olduğu gözlemlenmiştir. 

 Mide zarında tahrişe neden bazı durumlarda bu dış etkenlere karşı mide zarını 

korur hatta bazen iyileşmesinde yardımcı olur. 

 Çörek otu kullanımı nefes borusu adalesini genişletme etkisi bulunduğundan nefes 

darlığında da rahatlatıcı bir etkisi bulunmaktadır. 



 

 Kalp rahatsızlıklarında kalp sağlığını koruyucu etkisi bulunan çörek otunun içinde 

bulundurduğu timokinon maddesi sayesinde rahatsızlığa yol açan homosistein 

oranını düşürdüğü gözlemlenmiştir. 

 Vücuttaki homosistein oranı, besinlerle alınmakta olan folik asit, B6 ve B12 

vitaminlerinin düzenlenmesi dışında genetik faktörler ve hormonların etkisine bağlı 

olarak düzenlenir. Homosistein oranı yüksek olan kişilere folik asit, B6 ve B12 

vitaminlerini kullanmaları önerilir. 

  Çemen:  

 
 

Eski zamanlarda cesaret arttırıcı bir özelliği varmış. Rivayet odur ki; beyler    

savaşa gitmeden önce çemen yer, çemen ise onlara güçlük ve zindelik verirmiş. 

Boğazı yumuşatarak boğaz ağrılarını giderir. Eğer, midenizde rahatsızlıklar var ise; 

çemen tüketerek boğaz ağrısı hafifler. Mide rahatsızlıklarınızı da yumuşatır ve sizi 

rahatlatır. Çemen, aynı zamanda iştah arttırıcı bir özelliğe sahiptir. İştahsız 

çocuklarımız için kullanabileceğimiz bir ilaç gibidir. Kansızlığa da iyi geldiği bilinen 

çemen aynı zaman da kan dolaşımını da hızlandırır. Tüberküloz ile mücadele de size 

oldukça yardımcı olacaktır. 

   Kimyon:  

 



 

Sindirim sisteminin düzenlenmesi, Safra gazlarının atılması, Metabolizmanın 

düzenlenmesi, Yüksek demir içeriği ile dolaşım sistemine faydalı olması, İmmün 

sistemi güçlendirmesi, Üst solunum yolları üzerinde olumlu etkileri, Karaciğer 

fonksiyonlarını düzenlemesi, Gaz oluşumunu engellemesi, Varol gazın kolayca 

atılmasına yardımcı olması. 

 

Kantaron :  

 
 

 İyi bir balgam  söktürücü özelliğe sahiptir. 

 Adet sancılarını hafifletir ve kas gevşetici özelliği bulunmaktadır. 

 Sinirsel rahatsızlıklara bağlı kekemeliklerde olumlu sonuçlar verebilir. 

 Menopoz bunalımlarına karşı rahatlatma özelliği vardır. 

 Soğuk algınlıklarına ve gribe karşı etkilidir. 

 ishale karşı çok etkindir. 

 Safra söktürücü ve ağrı kesici özelliğe de sahiptir. 

 Bir  Hastalık sonrası vücudun tekrar eski direncini ve gücünü toplaması içinde 

kullanılır ve etkilidir. 

 Kan temizleyici özelliğe de sahiptir. 

 Romatizma ağrılarına çok faydalıdır hatta romatizma önleyebilme etkisine de sahiptir. 

 

Yağ olarak kullanılırsa: Kapalı olmayan güneşli havalarda henüz tam olgunlaşmamış 

henüz çiçek halinde olan kantoranları toplayıp hafif bir şekilde ezilerek şeffaf kavanozlara 

konur. Kavanozun nerede ise boğaz kısmına kadar  doldurulmalıdır. Üzerine zeytinyağı ilave 

edilir ve mayalanma süreci boyunca 3-4 gün ağzı açık bir şekilde güneşte bekletilir.Sonra ise 

ağzı kapalı şekilde zaman zaman çalkalanarak 3-5 hafta dinlendirilir. 

Kırmızı bir renk alan yağ çok iyi bir şekilde süzme işleminden geçirilerek koyu ortalama 

sıcaklıklarda olan ortamlarda koyu renkli şişelere konarak 1-2 yıl kullanılabilir. 

 Sinirsel kaynaklı mide ve karın ağrılarına karşın içilerek de tüketilebilir. 

 Zona hastalığına karşı etkili bir yöntemdir. 

 Ses kısılmalarına ve ses tellerinde ki sorunlara da iyi etki eder. 

 Boyun kaslarındaki veya herhangi bir bölgedeki kaslardaki kasılma ve gerginliklere 

karşı masaj yapılarak kullanılırsa faydalı olur. 

 Karnı ağrıyan bebeklerin ağrısını giderme de etkilidir. 

 

 

 

 



 

 

Aspir: 

 

 

ASPİR YAĞININ İÇERİĞİ VE ASPİR YAĞININ FAYDALARI 
•             %100 doğal, %100 sağlıklıdır. 

•             Anti-Oksidan etkiye sahiptir. 

•             Kabızlığa karsı faydalıdır. 

•             Vücutta biriken fazla yağları eritmeye, 

•             Metabolizmayı hızlandırmaya, 

•             Doğum sonrası çatlakları azaltmaya, 

•             Cildi nemlendirme ve yenilemeye 

•             Damar sertliğini önlemeye 

•             Kolesterol ve yağ şekerini dengelemeye yardımcı olur. 

 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ            Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

             Komisyon Başkanı                   Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 178 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Engelliler, kadınlar, korunmaya muhtaç çocuklar dezavantajlı 

gruba girer. Engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen AB projeleri var mı? Bu 

projelerde hedefe ulaşılabilmiş midir? Kaç kişi yararlanabilmiştir? Ne gibi kazanımlar 

edinmişlerdir? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

AB projeleri ile ilgili Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje 

yapılmıştır. Proje Zihinsel Engelli Bireylerde Mesleki Eğitim, Mesleki Yönlendirme ve 

Değerlendirme Metodolojisi (Erasmus+Ka1 Mesleki Eğitim) 

Proje Sahibi:Anadolu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 

Projenin Amacı: Zihinsel engelli bireylere sunulan mesleki eğitimin kalitesinin 

artırılması. 

Proje Ortağı 

Proje ortağımız GWK (GemeinnützigeWerkstaten Köln) zihinsel engelliler için 

mesleki eğitim, istihdam desteği ve aynı zamanda istihdam hizmeti de sağlayan en üst 

yönetiminde bir sivil toplum örgütünün bulunduğu ve 6 eğitim ve iş atölyesinde 1400 zihinsel 

engelli bireye istihdam öncesi asgari 27 ay mesleki eğitim veren bir kurumdur. 27 aylık 

mesleki eğitime tabi tutulan zihinsel engelli bireyler yetenek, ilgi alanı ve kendi istekleri 

doğrultusunda istihdam desteği hizmeti de sağlanmaktadır.  

 

Diğer Projeler şöyledir; 

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi (2014 OKA Projesi) 

Proje Sahibi: Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi projesi kapsamında katılımcılara eğitim 

süresince aşağıdaki konu başlıkları örnek video destekli uygulamalarla açıklanmıştır. 

-Sınıflarındaki dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilerin tespit edilmesi 

-Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilere uygun eğitimin verilebilmesi 

-Dil ve konuşma bozuklukları olan öğrencilere verilen eğitimin yaygınlaştırılarak 

sürdürülebilmesi amacıyla 35 katılımcıya 2 gün toplam 16 saat süren bir eğitim verildi. 

Eğitimin konu boşlukları, 

-Dil ve Konuşma Bozukluklarına genel bakış 

-Dil ve konuşma bozuklukları 

-Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dil özellikleri 

-Zihinsel Engelli çocukların Dil özellikleri 

-Dil ve konuşma terapisi açısından kaynaştırma uygulamaları 

-Alternatif Destekleyici iletişimdir. 

 

 



 

PCDİ “Etkinlik Çizelgeleri” Eğitimi (2015 OKA Projesi) 

Proje Sahibi: Anadolu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 

Katılımcılara eğitim süresince aşağıdaki konu başlıkları örnek video destekli 

uygulamalarla açıklanmıştır. 

-PCDİ (Etkinlik Çizelgeleri)tanımı 

-Program geliştirmenin temel unsurları 

Hedef Davranış belirleme 

Hedef davranışı tanımlama 

Davranış ölçme yöntemini tanımlama 

Genelleme ve sürdürme için uygulanacak programı tanımlama 

Programın etkinliğini ölçme 

-Eğitim Programı hazırlama 

Dikkati yöneltme 

Eşleme 

Resim nesne ilişkilendirme 

Etkinlik çizelgeleri 

Motor taklit 

Alıcı Dil 

İfade edici dil 

Bekleme 

Akran etkileşimi 

 

Çok Geç Olmadan (2015 EDES Projesi) 

Proje Sahibi: Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Proje ile gelişimsel risk taşıyan okul öncesi dönemdeki çocukları 

erken tanılama ve farkındalık düzeyinin artırılması. Okul öncesi dönemde özel eğitim 

gereksinimi olan çocukların erken tespit edilmesi uygun aile ve öğretmenlere yönelik 

rehberlik sağlanması ile gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde etkili psiko sosyal 

müdahale ve rehabilitasyon çalışmaları yoluyla farkındalık oluşturmak ve engelliliğin 

önlenmesine katkıda bulunmaktır. 

 

Otizm Farkındalık Günü 82016) 

Proje Sahibi: Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği 

Proje Amacı: Otizme dikkat çekmek ve Çorum Halkının otizme olan farkındalığını 

artırmak. 

 

Otizm Semineri (2016) 

Proje Sahibi: Çorum İl Milli Eğitim Müdürü, Tohum Otizm Vakfı 

Proje Amacı: Çorum ilinde otizmden etkilenmiş çocuklarla çalışan eğitimcilere ve 

ailelere otizm hakkında otizm ve dil gelişimi hakkında, otizm de problem davranışlar 

hakkında eğitim vermek. 

 

 

 



 

Özel Eğitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldırıyor (OKA Dezavantajlı Gruplara 

Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2014) 

Amaçlar: 

-İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmesi 

-İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamın sağlanması 

-Engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmesi 

-Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü hale gelmesi 

-Engelli bireylerin başkalarına bağımlı halden kurtulması 

-Engelli bireyleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin 

arttırılması 

-Yeni açılan okulumuzda alt yapı eksikliğinin giderilmesi. 

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan projeler ise şöyledir; 

PROJE: OKA(ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI) DESTEKLİ 

PROJE: İSTİHDAMA YÖNELİK ENGELLİ MESLEKİ EĞİTİMİ 

PROJE SÜRESİ 

19.06.2013-23.05.2014 

PROJENİN AMACI 

Proje ile engellilerin istihdam edilerek kendi kendilerine yeten, ekonomik 

bağımsızlığını elde etmiş, sağlıklı iletişim kurabilen, üreterek ülke ekonomisindeki yerini 

almış, özgüveni tam bireyler haline getirmek hedeflenmekle birlikte aynı zamanda atıl 

durumda bulunan engelli işgücünü ülke ekonomisine kazandırmak, toplumsal engelli 

bilinçlenmesini sağlamak, engellilerin istihdam özgüveni öngören yasaya işlerlik kazandırmak 

gibi çok yönlü yarar amaçlanmıştır. 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ DESTEK 

PROGRAMI (EDES) KAPSAMINDA HAZIRLANAN PROJE:  “ENGELSİZ MASAL 

KAHRAMANLARI TİYATROSU ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR” 

PROJENİN AMACI 

Proje ile öncelikli olarak engelli bireylerin psiko-sosyal rehabilitasyonu sağlamak 

amaçlanmıştır. Engelli bireyin üretkenliği, sosyalliği ve özgüveni artacaktır. Dolayısıyla 

sosyal ortama adaptasyonu ve girme isteği artacaktır. Bu bağlamda sağlıklı bireylerle 

farkındalık ve kaynaştırma çalışmaları yapılmıştır.  

Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

              Ünal CEVİZCİ                 Ömer ÇATALPELİT          Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı          Komisyon Başkan V.                 Üye 

 



 

- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 166 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, İlimizdeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması, turizm paydaşları ile gündemde 

tutulmasını sağlamak amacı ile tur operatörleri, tur şirketleri ve turizm ile ilgilenenlerinin 

dikkatlerini Alaca İlçemize çekmek, Alaca ilçemize gelecek turist artışına katkıda bulunmak 

amacıyla ne tür çalışmalar yapılabilir? Alaca İlçemizin tarihi ve turistik yerleri nerelerdir? Bu 

konular ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.     

   

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Alaca İlçemizin Tarihi ve Turistik Yerleri Nerelerdir? 

Alaca İlçesinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Eskiçağ’da ilçe 

merkezinin bulunduğu alan, “Etonia” olarak geçmektedir. 19. ve 20. yüzyıllarda Hüseyinova 

olarak anılmıştır, Hüseyinabâd adıyla 1919’da ilçe olmuş, Alaca adı ise 1932’de resmiyet 

kazanmıştır. 

İl merkezine uzaklığı 50 km’dir. Yozgat-Çorum, Sungurlu-Tokat karayollarının 

kesiştiği yerde bulunmaktadır. Kuzeyinde Çorum, güneyinde Yozgat, doğusunda Çekerek, 

batısında Sungurlu vardır. 

Alaca’da turizme açık en önemli tarihi yer Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeridir. Yine 

Hitit Dönemi eserleriyle dolu olan Eskiyapar, Kalınkaya ve Pazarlı ören yerleri ile 

Mahmudiye köyündeki Külliye ve Kale kalıntıları da önemli turizm potansiyeline sahiptir. 

Gerdekkaya mezarı. Örükaya Barajı ile Koçhisar Mağarası da turistlerin uğrak yerlerindendir. 

İlçe merkezinde 1763 yılında Ömer Osman Paşa tarafından yaptırılan Eski Cami ile 1893 

yılında Ardahan Göçmeni Şeyh Efendi tarafından ahşap olarak yaptırılan Yeni Cami ve 

Hüseyin Gazi Türbesi de tarihi değeri olan yapılardır. 

 

1-) ALACAHÖYÜK  

Alacahöyük, önceleri, başka hiçbir Hitit kentinde görülmeyen Hitit kabartmaları ve iki 

adet yarı heykel tarzındaki anıtsal sfenksleri ile dikkati çekmiş, bir kaç kısa süreli araştırmayı 

takiben Atatürk'ün emri ile ilk büyük kazı dönemi başlamış ve o zamanlar höyüğün üzerinde 

olan köy, taşınmış ve kazının daha ilk yılında itibaren Hitit öncesine ait Hatti prens ve 

prenseslerin mezarlarının bulunmasıyla önemi iyice anlaşılmıştır. 

Ören yeri kazılarında çıkarılan buluntuların yer aldığı Alacahöyük Müzesi'nde 

Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserler sergilenir. Alacahöyük, Tunç Çağı 

ve Hitit döneminin önemli bir dinsel tören ve sanat merkezidir. Buradaki en önemli 

buluntular, Eski Tunç Çağı'na ait olan 13 kral mezarıdır. Ören Yerinde görülebilecek olan 

kalker temel üzerine andezit bloklarla inşa edilmiş olan sfenksli kapının genişliği 10 metredir. 

Büyük mabede bağlanan yol üzerindeki bu anıtsal kapı Ören Yerinin en ilgi çeken yapısıdır. 

 



 

2-) PAZARLIHÖYÜK  

Alaca’nın 22 km kuzeyinde Mustafa Çelebi, Dağ Karapınarı ve Çikhasan arasında 

bulunur. 1937-1938’de H. Ziya Koşay ekibi tarafından yapılan kazılar sonucunda Kalkolitik 

dönemle birlikte üst tabakada Frig Dönemi’ne ait buluntular elde edilmiştir. 

“En önemli buluntular, M.Ö 7-6 yy’lara ait Frig katlarında elde edilmiştir. En önemli 

özelliği ev ve tapınak duvarlarının pişmiş topraktan kabartmalı levhalarla kaplanmış 

olmasıdır. Kabartmalarda, savaşçılar, aslan, dağ keçisi, sfenks ve boğalar resmedilmiştir.” 

3-)GEVEN KÖYÜ KAYA MEZARLARI  

Alaca’nın 8 km kuzeyindeki Hışır vadesi üzerinde bulunur. Vadinin doğu, yakasında 

biri diğerinden farklı Gerdekkaya veya Kapılıkaya olarak halk tarafından isimlendirilen iki 

kaya mezar mevcuttur.  

Güney yamacında, eski yerleşim izlerine rastlanır. Kayanın günbatısı, Alaca suyuna 

yaklaştığı yerde bulunan kaya oyma kiler ve depo, talancılar tarafından tahriple yok 

edilmiştir. 

4-)ESKİYAPAR HÖYÜĞÜ 

Eskiyapar, Alaca-Sungurlu yolu üzerinde Alaca’ya 5 km uzaklıktadır. Höyükte yapılan 

kazılarda İlk Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne değin uzanan kesintisinde de bir yerleşme 

saptanmıştır. 

İlk Tunç Çağı katmanında elde edilen altın, gümüş, elektron, süs eşyaları çağdaşı 

Troya II Hazineleri ve Alacahüyük kral mezarları buluntularıyla benzerlik göstermektedir. 

Eski Hitit Krallığı dönemine tarihlenen çanak, çömlek, ev ve sokak kalıntıları önemli 

buluntulardır. 

5-)KALEHİSAR (MAHMUDİYE) KALESİ  

Kalehisar Alaca’nın kuzey batısında 20 km uzaklıkta, Türk Kalehisarı, Harhar, 

Kalınkaya, Alacahöyük’le çevrili bir diğer adı Mahmudiye (Çerkez Kalehisarı) olarak 

Alaca’ya bağlı bir köydür. 

KALE 

Köyün 1 km batı istikametinde yaklaşık 100 m. yüksekliğinde ve 150-200 m çaplı 

tabandan tepeye doğru daralan ve sivrileşip iki çatala ayrılan 15-20 m eteğinde moloz taşla 

temel üzerine ve kaya yüzeyine örülmüş sur temelleri ve yer yer duvar temel kalıntıları vardır. 

Hitit, Frig, Bizans, Selçuklu ve Beylikler dönemine ait izler taşıyan bu yapı 1936’da 

Alacahöyük kazıları sırasında Kalınkaya ile birlikte Kalehisar olarak incelenmiştir.  

MEDRESE 

Kalenin yaklaşık 500 m. güney doğusundadır. Kaynaklarda yapının kesin tarihi belli 

olmamakla beraber, Selçuklu ve Beylikler dönemi kıymetli eserlerindendir.  

Evvelinde Kervansaray olarak da bilinen yapı XIII. yy. itibariyle Kalehisar veya 

Hüsamiye Medresesi olarak zikredilmektedir.  

 CAMİİ VEYA HAMAM  

Medrese ve kalenin doğusunda yaklaşık 300 m. mesafede yolun kenarındaki yapı 

temeli her ne sebeple ise kesme iri taştan yapılı temelin kuzey ve batı yönü bozulup öbek 



 

haline getirilmiş. 40-50 m. mesafedeki pöhrek ile gelen su azalmış tamamen anlamını yitirmiş 

bir duruma gelmiş. Dükkân yerleri, tamamen ekim alanı Medrese yapısında kubbelerden 

kuzey cephede kısmen kalanlar öğrenci hücreleri, diğer kısım ayakta durmak için direnmeye 

devam etmek. 

HÜSEYİN GAZİ MEDRESESİ ve TEKKESİ 

 “Alaca İlçesinin 3 km. güneyindedir. Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle 

birlikte 13. yy’a ait Selçuklu medresesi olduğu sanılıyor. Bugün harap ve kendi haline 

terkedilmiş durumdadır. (Resterasyon için kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır) 

Medresenin ön yüzündeki kitâbede okunabildiği kadarıyla  “Pilavhozzâde Ali Said 

Baba’nın asarı vakfiyesidir” yazılıdır. 

Hüseyin Gazi Türbesi ve medresesi ile ilgili veriler yeterli olmamasına rağmen 

araştırmalarımızda bulabildiğimiz doneler ilginç ve birbirinden farklılık göstermektedir: 

“Roma kaynaklarında Hüseyin Gazi’nin ölüm yeri olarak “Ameryum’u” “Arap kaynaklarında 

Hüseyin Gazi’nin ölüm yeri olarak “Amoryum” “Angora” olarak gösterilmektedir.”    

“Sör Charles (Hüseyin Gazi Tekkesi) bu yeri kilise olarak tanımlarken”, “Haamilton 

(1837-38) seyahatinde bu yerin Selçuklu Tekkesi olduğunu ve ayrıca Konya Medresesi 

şeklinde planlandığını ifade etmektedir”  

 

6-)HALK KÜLTÜRÜ  

İlçemizde Yöresel özellik taşıyan ve çevrede meşhur sayılan yiyecekler arasında 

hingal ve tulumba tatlısı sayılabilir. Bunun yanında kömbe, düğül aşı, katıklı aş, Tatar aşı, 

Toyga Aşı, Madımak, Hasıda, pişi ve Çerkez pastası gibi yiyeceklerde yöresel özellik taşıyan 

kültürel varlığımızdır. 

İğne oyası, Halı Dokumacılığı, yorgancılık, kalaycılık gibi el sanatları nairen de olsa 

görülmektedir. Açılacak kurslar ve verilecek destekler ile bu sanatların yaşatılması ilçede 

turizmin gelişmesi açısından olumlu katkı sağlayacaktır. 

Yörede bilinen Boşbilezik, Ağırlama, Bobbili gibi oyunlar ve aşıklık gelenekleri de 

turizme kazandırılabilecek potansiyele sahip kültürel unsurlardır. 

7-)HİTİT YÜRÜYÜŞ YOLU PARKURLARI 

Görkemli tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan Hititlerin antik kentlerinden geçen Hitit Yolu, 

2011 yılında Hititlerin yaşadığı bölgeler arasında işaretlenen 11 kısa ve 6 uzun mesafeli 

olmak üzere toplam 17 yürüyüş parkurundan oluşmaktadır. 

 

Alacahöyük-Hattuşa-Şapinuva üçgeninde Alaca İlçesi sınırlarını da kapsayan bölgede yer alan 

rotaların toplam uzunluğu 380 kilometreyi bulmaktadır. İşaretlemeleri tamamlanan, yön 

levhaları dikilen ve GPS koordinatları çıkartılan rotalar bölgede kültür ve doğa turizminin 

gelişmesine fayda sağlayabilir. 

 

 

 



 

7-)KOÇHİSAR BARAJI 

Koçhisar Barajının faaliyete geçmesi ile 12.000 dekar gibi geniş bir arazinin sulama 

imkânına kavuşması sonucunda İlçede tarımsal üretim miktarı ve çeşitliliğinin artması 

beklemektedir.  Bu tarımsal üretim artışı imkanı ilçede “tarım turizmi” potansiyelini de 

artırmaktadır. Özellikle organik tarımsal ürünler turizm açısından önem arz ettiğinden bu 

yönde kurulacak üretim çitlikleri ve  yapılacak üretim turizmin hizmetinde kullanılabilir. 

Çevremizde var olan biyolojik çeşitliliği korumak, imece kültürümüzü günümüzün 

koşullarında sürdürmek, ekimde - hasatta ekolojik tarım ve hayvancılık yapmak amacıyla eko 

turizm kapsamında bu çiftliklerde yerli ve yabancı konuklara “tarım turizmi” kapsamında 

çalışma deneyimleri sunulabilir.  

Beraberinde eski taş ve kerpiç evler onarılarak köy pansiyonculuğu yapılması için 

proje hazırlanarak, sonrasında kırsal bölgede turizmin kazanç getirici bir faaliyete dönüşmesi 

sağlanabilir. 

 

İLÇEDEKİ DİĞER HÖYÜKLER 

- KIPLANPINARI HÖYÜĞÜ (BÜYÜKHIRKA)  

- BAYINDIR HÖYÜK (BÜYÜKHIRKA) 

- DEDEPINARI–EREN KÖYÜ HÖYÜĞÜ 

- BOĞAZİÇİ (HIŞIR) HÖYÜĞÜ 

- KIZILLI HÖYÜĞÜ   

- AKHÖYÜK (AKTOPRAK HÖYÜK) 

- AKPINAR HÖYÜĞÜ 

- KÜÇÜKHIRKA HÖYÜĞÜ 

- KALINKAYA HÖYÜĞÜ 

- MİYANESULTAN HÖYÜĞÜ 

- PAZARÖREN HÖYÜĞÜ  (TUTLUCA) 

- BEŞİKTEPE HÖYÜĞÜ 

- ÇOMAR HÖYÜĞÜ 

- GERDEKKAYA HÖYÜĞÜ  

-YATANKAVAK HÖYÜĞÜ 

- KÜÇÜKDONA KÖYÜ KALINTILARI’dır.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

        İkram ŞAHİN                                Arif ÇAMİÇİ                      Mehmet YÜCEL 

        Komisyon Bşk                            Komisyon Bşk. V.                            Üye 

 

 



 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 177 nolu kararı ile inde Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, TARSİM (Tarım Sigortası) ilimizde kullanılmakta mıdır? Hangi 

ürünlere ve hangi zaman aralığında yapılmaktadır? Hasar gerçekleştiğinde sigorta şirketi ile 

çiftçi arasındaki sorunlar nelerdir? Tarım sigortasına devlet desteği var mıdır? Ne kadardır? 

Bu konular ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Devletin Prim Desteği; 

Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle, Devlet tarafından sağlanacak 

prim desteği miktarları, her yıl Havuz Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Bakanlığın onayı 

üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

 

2017 yılı itibariyle bitkisel ürünlerini, seralarını, büyük ve küçükbaş hayvanlarını, 

kümes hayvanlarını ve su ürünlerini sigortalayan üreticilerin ödemesi gereken sigorta 

priminin %50’si (don teminatında 2/3’ü), ilçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında %60’ı 

Devlet tarafından karşılıksız destek olarak karşılanmaktadır. 

 

Bitkisel Ürün Sigortasında, müşterek sigorta seçenekli tarifelerde, devlet prim desteği 

tutarı, standart tarifedeki tutar kadardır. 

 

Amaç; üreticileri, sigorta yaptırmaya teşvik etmektir. Sisteme katılım zorunlu olmayıp 

isteğe bağlıdır. 

 

SİGORTA BRANŞLARI 

 Bitkisel Ürün Sigortaları 

 Sera Sigortası 

 Büyükbaş hayvan Hayat Sigortası 

 Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 

 Kümes Hayvanları Hayat Sigortası 

 Su Ürünleri Hayat Sigortası 

 Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası 

 

 

 



 

 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN RİSKLER 

(TEHLİKELER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm bitkisel ürünler için;  

 Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden 

olduğu miktar kaybı,  

 Yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçekler için dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı, 

teminat kapsamına alınmıştır. Ayrıca, istenildiği takdirde;  

 Sadece yaş meyveler için don riskinin neden olduğu miktar kaybı,  

 Açık alanda bağ ve meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü sistemleri 

için, dolu paket kapsamındaki riskler ve dolu ağırlığı riski,  

 Bazı tahıl ürünlerinin (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale ve bu ürünlerin 

Sertifikalı Tohumlukları), ekonomik olarak değeri olan sap unsuru için dolu paketi 

kapsamındaki riskler,  

 Tarla ürünleri, sebzeler ve çilek için Yaban Domuzu zararının neden olduğu miktar 

kaybı  

 Kiraz üründe yağmur riskinin olgunlaşma döneminde neden olduğu miktar kaybı  



 

 Salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki 

risklerin neden olduğu miktar kaybı ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete 

eklenebilmektedir.  

 

İlçe bazlı kuraklık verim sigortası için;  

 Buğday ve Buğday (Sertifikalı Tohumluk) ürünlerinde; kuraklık, don, sıcak rüzgar, 

sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin neden olduğu verim kaybı teminat 

kapsamına alınmıştır. Ayrıca, istenildiği takdirde;  

 Ürünlerin sap kısmı, ek prim ödemek suretiyle, yukarıdaki pakete eklenebilmektedir. 

Ağaç- fidan sigortası için;  

 Meyve Ağaçları, Üzüm Omcası, Fındık Ocağı, Zeytin, Fidan (Meyve), Fidan (Bağ) 

ürünlerinde dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt 

çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar teminat kapsamına 

alınmıştır. Ayrıca, istenildiği takdirde;  

 Fidanlarda yaban domuzu zararının neden olduğu miktar kaybı, ek prim ödemek 

suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir.  

 

İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI (İBKVS) 

Kuru tarım alanlarında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve 

aşırı yağış nedeniyle ilçe ortalama veriminin belirlenmiş olan eşik değerin altına düşmesi 

halinde hasar ödemesi yapılan bir sigorta programıdır. 

 

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasını ÇKS’ de kuru tarım kaydı olan üreticiler 

yaptırabilecektir.  Sulu tarım kaydı olan üreticiler bu sigortayı yaptıramazlar. 

 

 İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, Dolu Paketi Sigortasından ayrı bir sigorta olup,  

teminat kapsamındaki yer alan riskler de farklıdır. 

 Üreticiler her iki sigortayı ayrı ayrı yaptırabilirler. 

 İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında hasar tespiti ilçe bazında yapılmakta olup, 

Dolu Paketi Sigortasında hasar tespiti parsel bazında yapılmaktadır. 

 İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında üreticinin hasar ihbarında bulunmasına gerek 

olmayıp, Dolu Paketi Sigortasında ise mevcutta yapıldığı gibi hasar ihbar zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

İlçenin Ortalama Verimi; 

Buğday ürününde, TUİK tarafından ilan edilen son yedi yılın en yüksek 5 yılının 

ortalaması alınarak hesaplanan verimlerin en fazla %30’una kadar artırılmak suretiyle 

belirlenen verimi ifade eder. 

 

İlçenin Eşik Verim Değeri; 

İlçenin Ortalama Veriminin %70’i alınarak belirlenir. 

 

 

  



 

İlçenin Gerçekleşen Verim Ortalaması; 

İlgili yılın hasat döneminde, Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından ilçenin 

referans parsellerinde belirlenen verimlerin ortalamasıdır. Tazminat ödemesinde bu ortalama 

esas alınır. 

 

Referans Parsel; 

Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının 

tespitinde kullanılacak parselleri ifade eder. 

 

Ürün Birim Fiyatı; 

Buğday ürünü için 2017 yılında 0,80 TL/Kg dur. 

 

İlçe Ortalama Veriminin Belirlenmesi; 

 

 
Çorum için İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında poliçe oluşturulmasında esas 

alınacak İlçe Ortalama Verimi ile tazminat hesabında esas alınacak İlçe Eşik Verim Değeri ve 

ürün birim fiyatı aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan Buğday ve Buğday (Sertifikalı Tohumluk) 

ürünü teminat kapsamındadır. Bu ürünlerin sap kısmı isteğe bağlı olarak teminat 

kapsamına alınır. 

 Buğday ürününün sap kısmının sigorta bedeli hesabında, buğday ürünü poliçe sigorta 

bedelinin %30’u esas alınır. 

 Sap kısmı teminatı alan üreticiler için sap kısmı tazminat tutarı, ürün için hesaplanan 

tazminat tutarının %30’u kadardır. 

 Gerçekleşen ilçe verimi poliçede yazılı olan “eşik verim değer”* ile karşılaştırılır. 

 Karşılaştırma sonucunda gerçekleşen verim ortalamasının “eşik verim değerin” altında 

kalması halinde ilçede sigorta yaptıran tüm üreticilere hasar ödemesi yapılır. 

 Tazminat tutarı (TL/Da) = (Eşik Verim - Gerçekleşen İlçe Verimi) x Ürün Fiyatı 

 En Düşük Tazminat Tutarı:30TL /Poliçe başı’ dır. 

 

Eşik Değer : TÜİK verilerinden yararlanılarak bulunan ilçe verimlerinin %70’idir.  

 Sigortalı üretici parselinde verim kaybı olsa bile ilçe bazındaki verimin eşik 

değerin altına düşmemesi halinde hasar ödemesi yapılmaz.     

  Diğer taraftan, üretici parselinde verim kaybı olmasa bile, ilçe bazındaki verimin 

eşik değerin altına düşmesi halinde üreticiye hasar ödemesi yapılır. 

    

Tazminat Tutarı  (Örnek) 

 



 

 İBKVS;  Üretici (10 dekar alan için ) Ne Kadar Prim Ödeyecek? Ne Zaman Sigorta 

Yapılacak?

          
İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında Devletin prim desteği poliçe prim tutarının % 

60’ı kadardır. 

  POLİÇE KABUL TARİHİ     :    1 OCAK 2017 

  SON KABUL TARİHİ           :    21 ŞUBAT 2017 

 

 Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 

oranında indirim uygulanır. 

 İlçe bazlı kuraklık verim sigortası yaptıran üreticinin Devlet Destekli Bitkisel Ürün 

Sigortası da yaptırması durumunda dolu paketi prim tutarı üzerinden %10 oranında 

indirim uygulanır. 

 

TEMİNATIN BAŞLANGICI (DOLU, FIRTINA, HORTUM, YANGIN, HEYELAN***, 

DEPREM İLE SEL VE SU BASKINI RİSKLERİ İÇİN) 

 

Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının, genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda, 

poliçe düzenleme tarihinden itibaren, en erken 7 gün sonra olmak üzere teminat; 

 Tarla ve bahçede yetiştirilmek amacıyla, ekilmiş ürünlerde, bitkinin yeşermesi ve 

filizlenmesinden(*), 

 Asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından(*), 

 Çilekte, bitkinin kol atmasından, 

 Cevizde yıllık sürgünlerdeki ilk yaprakçıkların oluşmasından(*), 

 Dutta meyve taslaklarının oluşmasından, 

 Fidelerde, bitkinin tutmasından, 

 Meyve ve bağ fidanlarında fidanın tutmasından, 

 Asma yaprağında salamuralık yaprak üretiminin gerçekleştiği sürgünlerin 

oluşmasından, 

 Diğer meyve ağaçlarında (Erik, Hünnap, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Nektarin, Vişne, 

Zeytin, Armut, Ayva, Elma, Muşmula, Yenidünya, Badem, Ahududu, Böğürtlen ve 

vb.), bahçenin fenolojik olarak, ilk çiçeklenme evresine girmesinden, sonra başlar. 

 

TEMİNATIN BAŞLANGICI (DON RİSKİ İÇİN) 

Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının, genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda, 

poliçe düzenleme tarihinden itibaren, en erken 7 gün sonra olmak üzere teminat; 

 Üzüm ve kivi asmalarında, tomurcuk gözlerin uyanmasından(*), 

 Cevizde yıllık sürgünlerdeki ilk yaprakçıkların oluşmasından, 

 Dutta meyve taslaklarının oluşmasından, 



 

 Diğer meyve ağaçlarında (Erik, Hünnap, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Nektarin, Vişne, 

Zeytin, Armut, Ayva, Elma, Muşmula, Yenidünya, Badem, Böğürtlen vb.), bahçenin 

fenolojik olarak, ilk çiçeklenme evresine(**) girmesinden, sonra başlar. 

 

Yukarıda, teminatın başlamasını tarif eden fenolojik evrelerden önce, bir hasar meydana 

gelmesi halinde, bu hasarlar, teminat kapsamı dışındadır.  

 (*) Üzüm, ceviz, ürünlerinde sözü edilen fenolojik evrelerin, parselin %90’ında %20 

oranında gerçekleştiği zaman  

 (**) İlk çiçeklenme evresi: Bir ağaçtaki/bitkideki çiçeklerin %5’inin açtığı zaman. 

Sigortalı bahçede, ilk çiçeklenme evresindeki ağaç/bitki sayısının, toplam ağaç/bitki 

sayısına oranının % 90’ı aşması halinde, (farklı çeşitlerden oluşmuş olsa bile) don 

teminatının başladığına hükmedilir. Bahçe içindeki ağaçlarda, fenolojik evrelerin 

gerçekleştiği tarihler bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde, 

yukarıdaki durum, poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir. 

  (***) Meyvelerde heyelan teminatı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren başlar. 

 

TEMİNATIN BAŞLANGICI (YABAN DOMUZU RİSKİ) 

Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının, genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda, 

poliçe düzenleme tarihinden itibaren, en erken 7 gün sonra olmak üzere teminat; 

 Tarla ürünleri, sebze ve çilekte bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden, 

 Meyve ve bağ fidanlarında fidanın tutmasından, sonra başlar 

 

TEMİNATIN BAŞLANGICI (DOLU AĞI VE ÖRTÜ SİSTEMLERİ, MEYVE AĞAÇLARI 

VE ASMALARIN KENDİLERİ İLE FİDANLAR İÇİN) 

Dolu Ağı ve Örtü Sistemleri için; 

 Meyve bahçelerinde ve bağlarda isteğe bağlı olarak risk inceleme sonucuna göre 

teminat kapsamına alınır. Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, dolu ağırlığı 

ile sel ve su baskınının dolu ağı ve örtü sistemlerine verdiği zararlar için teminat; risk 

incelemenin onaylanması ile başlar, poliçenin bitiş tarihinde biter. (Hasar önleyici ve 

azaltıcı önlem alındığı için dolu ve dolu kalite kaybı prim fiyatından indirim yapılır.)  

Meyve Ağaçları ve Asmaların ile Fidanlar İçin; 

 Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt 

çarpması riskleri için poliçede belirtilen tarihte, başlar. 

 

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yüksek tünel plastik örtüsünü ve içindeki ürünü sigorta ettirmek isteyen üreticiler için; 

 Dolu riski prim fiyatı, Bitkisel Ürün Sigortası Dolu Prim Fiyat Tablosunda ürünlerin 

hassasiyet sınıfına göre tespit edilen dolu prim fiyatları %40 indirimli olarak, 

 Diğer risklere, açık alandaki prim fiyatlar, uygulanır. 

 Tazminat hesaplamalarında ise bu riskler için Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan 

muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır. 

 

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI 

 
 

 

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI 

 

 
 

NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK? 

ÇKS güncellemesi yapılan arazilerde sigorta; ürün ve lokasyon bazında belirlenmiş 

olan “Poliçe İlk Kabul Tarihleri” ve “Poliçe Son Kabul Tarihleri” arasında yaptırılabilir. Bu 

tarihler “www.tarsim.gov.tr” sitesinden öğrenilebilir. 

Sigortanızı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yetkilendirilmiş sigorta 

şirketleri ve onların acenteleri aracılığı ile yaptırabilir. 

  

PRİMLERİN ÖDENMESİ 

 Sigorta poliçelerinde toplam prim ve üreticilerin ödeyeceği prim tutarları ayrı ayrı 

gösterilmektedir. Üreticilerin ödeyeceği primin dışında kalan kısım Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden TARSİM’e ödenmektedir. 

 Primlerin ödenme şekli, sigorta branşlarına göre farklılık göstermekle birlikte, 

poliçeler üzerinde yer almaktadır. 

 

HASARLARIN ÖDENMESİ 

 Sigorta kapsamındaki bir risk nedeniyle hasar gerçekleşmesi halinde, en kısa zamanda 

ihbarda bulunulmalıdır. 

 Bitkisel Ürün Sigortaları ile ilgili ihbar TARSİM’e, sigorta yaptırılan acente kanalı ile 

iletmelidir. 

 Çiftlik hayvanları sigortasında ihbarlar yetiştiriciler tarafından direkt olarak TARSİM 

çağrı merkezine yapılabilir. 

 Asılsız yapılacak hasar ihbarları için belirli yaptırımların uygulanacağı 

unutulmamalıdır. 



 

 TARSİM’in tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, 2016 yılında İlimiz merkez ve 

ilçelerinde, İl Müdürlüğümüz ve TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü işbirliği ile, 16 toplantı 

gerçekleştirilmiş ve bu toplantılara 555 kişi katılım sağlamıştır. Yine 2017 yılında da 8 adet 

toplantı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılara ise 180 kişi katılım sağlanmıştır. Tarımsal 

İşletme Danışmanlığı çalışmaları kapsamında, tarım işletmeleriyle bireysel görüşmelerde, 

TARSİM hakkında bilgilendirmeler de yapılmaktadır. 

 

2016 Yılı Çorum İli, İlçe, Poliçe Sayısı, Ödenen Tazminat Verileri 

Yıl İl Adı İlçe Adı 
Poliçe Sayısı 

(Adet) 

Ödenen 

Tazminat (TL) 

  

ALACA 5.786 195.638 

BAYAT 1.120 65.813 

BOĞAZKALE 847 12.530 

DODURGA 958 74.497 

KARGI 2.113 112.474 

LAÇİN 191 43.086 

MECİTÖZÜ 4.158 658.453 

MERKEZ 7.391 1.133.749 

ORTAKÖY 491 2.511 

OSMANCIK 759 102.576 

OĞUZLAR 375 170.487 

SUNGURLU 3.901 46.942 

UĞURLUDAĞ 541 37.089 

İSKİLİP 1.242 260.432 

GENEL TOPLAM  29.873 2.916.275 

 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

              Ömer ÇATALPELİT               Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon Bşk.                       Komisyon Bşk. V.                           Üye 

 

 

 


