
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 92 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Türkler köyünde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 126 ada, 77 parsel 

ile 125 ada, 24 parsel nolu ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde plan müellifince hazırlanan imar 

planları ve eklerine Ayaz köyü muhtarlığınca yapılan itiraz ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Merkez İlçe Türkler Köyünde Defterdarlık 

Milli Emlak Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda 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 ve İl Genel Meclisi'nin 09/02/2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylanan 

imar planlarına Merkez Ayaz Köyü Muhtarı'nın 12/03/2018 tarih ve 5361 sayılı dilekçesi ile köy 

halkının rahatsızlık duyduğu, o bölgede hayvanların otlatıldığı ve böyle bir projenin köy halkı 

tarafından istenmediği belirtilerek itiraz edildiği görülmüştür.  

 İtiraza ilişkin yapılan değerlendirmede,  

 İmar Planı talebinin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 14/12/2017 tarih ve 8893-8894 

sayılı yazıları ile yapıldığı, Valiliğimiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı 

talimat yazıları ile imar planı çalışmasına başlanıldığı, imar planı talep edilen taşınmazların Merkez 

Türkler Köyü kadastro sınırları içerisinde, Ayaz Köyüne yaklaşık 2 km mesafede bulunan 125 ada 24 

parsel nolu "ham toprak" vasıflı, 350.990,51 m² tapu yüzölçümlü (35,09 ha), 126 ada 77 parsel nolu 

"ham toprak" vasıflı 112.576,36 m² tapu yüzölçümlü (11,25 ha) toplamda 46,34 ha'lık alanı kapsadığı, 

İl Genel Meclisi'nin 09/02/2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylanan imar planının söz konusu 

taşınmazların 27,84 ha'lık kısmı üzerinde hazırlanarak onaylandığı, Merkez Ayaz Köyünün kuzeyinde 

yeni yerleşim alanının bitişiğinde yaklaşık 32,61 ha'lık tapulama harici alanın bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

 Bu kapsamda, söz konusu imar planının talep edilen taşınmazların tamamı üzerinde 

yapılmadığı, 18,50 ha'lık kısmının plan dışı alan olarak bırakıldığı ve bu bölgede hayvanların 

otlatılabileceği, Merkez Ayaz Köyü yerleşim alanın kuzeyinde yaklaşık 32,61 ha'lık tapulama harici 

alanın bulunduğu, toplamda yaklaşık 51,11 ha'lık bir alanın ihtiyacı karşılayacağı göz önünde 

bulundurulduğunda İl Genel Meclisi'nin 09/02/2018 tarih ve 50 sayılı kararı onaylanan 1/5000 Ölçekli 

Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporuna yapılan itirazın 

reddedilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                 Abdullah METEOĞLU           Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

             Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan V.                            Üye 

 

                  

 

        Ömer ÇATALPELİT     Süleyman ŞENER     Hacı BOLAT     Burçin SOLMAZ POLAT     

                     Üye                              Üye                         Üye                             Üye  

               (Toplantıya Katılmadı) 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/05/2018 tarih ve 106 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Hacıpaşa Köyü, 101 ada, 28 parsel nolu 

taşınmaz üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim 

Alanına (GES) 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 Merkez İlçe, Hacıpaşa Köyü 101 ada 28 nolu 

parselin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" olarak 

işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 101 ada 28 nolu parsele 

ilişkin 28/09/2017 tarih ve 11744 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, 27.04.2018 tarih 

ve 9068 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 269 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 07.02.2018 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 13/04/2018 tarih ve 4311 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 

 

                  

        Ömer ÇATALPELİT     Süleyman ŞENER     Hacı BOLAT           Haydar ERDEM      

                    Üye                              Üye                          Üye                             Üye  

                          

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 91 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Koparan köyü, 101 ada, 6 ve 7 parsel nolu 

taşınmazlar üzerinde yapılacak konut alanına 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 Merkez İlçe, Koparan Köyü 101 ada 6 ve 7 nolu 

parsellerin köy içinde çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan veya yaz aylarında köye 

gelen vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut Alanı" olarak planlandığı 

görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 101 ada 6 ve 7 nolu 

parsellere ilişkin 11.04.2017 tarih ve 4505 sayı ile MİGM, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ 

(03.05.2017 tarih ve 1837 sayılı yazısından belirtilen kriterlere uyulması kaydıyla), İl Kültür 

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

Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 05.03.2018 tarihinde 

onaylandığı tespit edilmiştir. 

 Planlamaya konu parseller Köy Yerleşme ve Gelişme Alanı Sınırları içinde yer 

almakta olup konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmıştır. İmar adalarında yapı 

yaklaşma mesafeleri parselin mahreç aldığı yoldan 5 m, diğer cephelerden 3 m. olarak 

belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları konut alanları için Ayrık Nizam 2 Kat (6,50m), TAKS 

(Taban Alanı Kat Sayısı): 0,15, KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı): 0,30 olarak belirlenmiş olup, 

en az parsel büyüklüğü 600 m
2
 olarak planlanmıştır.  

 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 

 

                  

        Ömer ÇATALPELİT     Süleyman ŞENER     Hacı BOLAT     Burçin SOLMAZ POLAT     

                    Üye                              Üye                          Üye                              Üye  

                         (Toplantıya Katılmadı) 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 92 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kargı İlçesi, Gölet köyü, 150 ada, 107 parsel ile 151 ada, 

3 ve 4 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak konut alanına 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, Gölet Köyü 150 ada 107 nolu parsel 

ile 151 ada 3 ve 4 nolu parsellerin köy içinde çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan 

veya yaz aylarında köye gelen vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla "Konut 

Alanı" olarak planlandığı görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 150 ada 107 nolu parsel 

ile 151 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 13.02.2017 tarih ve 1826 sayı ile MİGM, BOTAŞ, 

TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğü, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır.  

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 12.03.2018 tarihinde 

onaylandığı tespit edilmiştir. 

 Planlamaya konu parseller Köy Yerleşme ve Gelişme Alanı Sınırları içinde yer 

almakta olup konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmıştır. İmar adalarında yapı 

yaklaşma mesafeleri parselin mahreç aldığı yoldan 5 m, diğer cephelerden 3 m. olarak 

belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları konut alanları için Ayrık Nizam 2 Kat (6,50m), TAKS 

(Taban Alanı Kat Sayısı): 0,30, KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı): 0,60 olarak belirlenmiş olup, 

en az parsel büyüklüğü 300m2 olarak planlanmıştır.  

 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 

 

 

                  

        Ömer ÇATALPELİT     Süleyman ŞENER     Hacı BOLAT     Burçin SOLMAZ POLAT     

                    Üye                               Üye                         Üye                              Üye  

              (Toplantıya Katılmadı) 

 

 



 

--RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2018 tarih ve 97 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, ilimizdeki tüm 

engellilere hizmet verebilmek amacıyla, bedensel engellilerin taşınması açısından 

erişebilirliğe sahip 1 adet taşıt alımı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimizdeki tüm engellilere hizmet 

verebilmek amacıyla, 2018 model, 16+1 minibüs üzerine isteğe bağlı olarak (10+1+1 veya 

6+3+1 şeklinde) yapılacak aracının yaklaşık maliyeti 200.000,00 TL’dir.  

237 sayılı Taşıt Kanununun (Değişik:17/9/2004-5234/4 md.) 10. Maddesinde, “Genel 

bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde 

olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı 

yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan 

kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın 

cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış 

Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle:3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, 

belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı 

ile taşıt edinirler…” hükmü doğrultusunda, engellilere hizmet vermek üzere 1 adet taşıtın 

alınması ve Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                   Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

          Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                   Üye                            Üye 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 101 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 2017 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili 

olarak Komisyonumuz üyelerimizin katılımı ile toplandı.  

 

Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan çalışmalar sonucunda;  

İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Gider Kesin hesapları,   

1) 44.19.00.62.01 Alaca İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün  

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.091.457,58 TL 

  09 Eğitim Hizmetleri 123.971,95 TL  

 

2) 44.19.00.62.02 Bayat İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel kamu Hizmetleri 909.883,22 TL 

  09 Eğitim Hizmetleri 46.801,76 TL  

 

 3) 44.19.00.62.03 Boğazkale İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 476.132,84 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 10.154,72 TL 

 

4) 44.19.00.62.04 Dodurga İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 330.324,57 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 12.599,34 TL 

 

            5) 44.19.00.62.05 İskilip İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.750.024,21 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 88.284,50 TL 

 

            6) 44.19.00.62.06 Kargı İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.308.500,94 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 29.641,45 TL 

 

7) 44.19.00.62.08 Mecitözü İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 934.323,17 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 31.677,57 TL 

 

8)  44.19.00.62.11 Ortaköy İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 433.642,17 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 14.968,30 TL 

 

9)  44.19.00.62.12 Osmancık İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.609.447,40 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 120.680,29 TL 



 

 

10)  44.19.00.62.13 Sungurlu İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.733.736,87 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 167.330,88 TL 

 

11)  44.19.00.62.14 Uğurludağ İlçesi Özel İdare Müdürlüğünün 

01 Genel Kamu Hizmetleri 756.521,40 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 12.000,00 TL 

  

12) 44.19.01.02.00 Özel Kalem  

01 Genel Kamu Hizmetleri 673.247,12 TL 

 

13)  44.19.01.24.00 Hukuk Müşavirliği 

01 Genel Kamu Hizmetleri 187.899,39 TL 

 

14)  44.19.30.00.00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 26.114.142,82 TL 

 

15)  44.19.31.00.00 Encümen Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.497.807,81 TL 

 

16)  44.19.32.00.00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 54.733.833,43 TL 

    

17)  44.19.33.00.00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 403.466,42 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 83.190,18 TL 

 

18)  44.19.34.00.00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 5.135.581,44 TL 

    

19)  44.19.35.00.00 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 1.964.199,41 TL 

02 Savunma Hizmetleri 3.709.861,78 TL 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.040.267,12 TL 

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 79.654,04 TL 

     07 Sağlık Hizmetleri 28.309.348,61 TL 

 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 882.308,81 TL 

09 Eğitim Hizmetleri 40.449.052,62 TL 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 448.454,33 TL 

 

20)  44.19.36.00.00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 38.559,17 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 921.523,89 TL 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 3.339.252,38 TL 



 

     08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 2.733.451,61 TL 

 

   21)  44.19.37.00.00 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 105.718,50 TL 

 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 14.832.612,95 TL 

 

     22)  44.19.38.00.00 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 819.757,05 TL 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 81.116.376,93 TL 

 

23) 44.19.39.00.00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 228.353,55 TL 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.284.546,46 TL 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 410.931,90 TL 

 

24) 44.19.41.00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  

01 Genel Kamu Hizmetleri 333.564,50 TL 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 12.687.325,46 TL 

06 İskan ve Toplum Hizmetleri 5.868.129,10 TL  

 

     25)  44.19.42.00.00 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

01 Genel Kamu Hizmetleri 8.518.192,60 TL 

Olmak üzere gider toplamı 313.942.716,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

İl Özel İdaresi 2017 yılı gelir kesin hesabı ise, 

 01 Vergi Gelirleri 356.018,70 TL 

 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.115.386,11 TL 

 04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 123.156.961,33 TL 

 05 Diğer Gelirler: 102.514.980,71 TL 

 Olmak üzere gelir toplamı 227.143.346,85 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

İl Özel İdaresinin 2017 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                    Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

          Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                   Üye                            Üye 

  



 

RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA/ ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 102 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale etmiş olduğu, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı ile 

ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan incelemede, 

 

 150 İlk Madde ve Malzeme Alımlarında;  

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 18.745.613,33 

TL’ye ulaşan malzemeden, yıl içinde 5.292.858,18 TL’lik malzeme sarf edilmiş, 

kullanılmayan 13.452.755,15 TL’lik malzeme 2018 yılına devretmiş bulunmaktadır. 

 

253 Tesis Makine ve Cihaz Alımlarında; 

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 20.003.819,34 

TL’ye ulaşan makine ve cihazlardan kullanılmaz durumda olan 547.871,14 TL’lik makine ve 

cihazlar yıl içerisinde hurdaya ayrılmış, 19.455.948,20 TL’lik malzeme ise kullanılmak üzere 

2018 yılına devretmiş bulunmaktadır. 

 

254 Taşıt Alımlarında;  

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 16.853.661,70 

TL’ye ulaşan taşıtlardan kullanılmaz durumda olan 376.595,05 TL’lik taşıt yıl içerisinde 

hurdaya ayrılmış, 16.477.066,65 TL’lik taşıt ise kullanılmak üzere 2018 yılına devretmiş 

bulunmaktadır. 

 

           255 Demirbaş Alımlarında; 

Önceki yıllardan devreden ve yıl içerisinde yapılan alımlarla toplam 5.927.413,76 

TL’ye ulaşan demirbaşlardan, yıl içerisinde 2.262.727,82 TL’lik kullanılmaz hale gelmesi 

nedeniyle düşümü yapılmış 3.602.234,44 TL’lik demirbaş ise kullanılmak üzere 2018 yılına 

devretmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre 2017 yılı taşınır kesin hesabının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun 

olduğu görülmüştür. İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                   Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

          Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                   Üye                            Üye  

 

 



 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 84 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Son zamanlarda artan zehirlenme vakalarının tavuk ürünlerinden 

kaynaklandığı gözlenmektedir. Tavuk ve benzeri et ürünlerinin saklanma koşulları nasıl 

sağlanmaktadır? Denetimleri nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Toplu olarak gıda 

tüketilen yerlerde Gıda Mühendisleri bulunmakta mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Çevre ve 

Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İl Özel İdaresi İl 

Genel Meclisinin yürütmekte olduğu yazılı önergenin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

kapsamında İl Genel Meclisinin 04.04.2018 tarihinde yapılan toplantıda görüşmeler 

sonucunda zehirlenme vakaları,  tavuk vb. et ürünleri, saklama koşulları, denetimler, toplu 

tüketim yerlerinde Gıda mühendisleri bulunması hususlarıyla ilgili olarak; 5996 sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kapsamında Gıda Kaynaklı Hastalık başlık 

altında enfeksiyon ve zehirlenme olayı olarak değerlendirilmiştir. Genel kavram olarak gıda 

zehirlenmeleri; Gıda Kaynaklı Hastalık Bildirimi vaka ve salgın olarak değerlendirilerek 

işlemler gerçekleştirilir. Gıda Kaynaklı Hastalık bildiriminde gıda tüketiminden 1(Bir) kişi 

etkilenmiş ise vaka olayı, 1(Bir) kişiden fazla kişi etkilenmiş olursa salgın olayı olarak 

değerlendirilir. Genel olarak Gıda Kaynaklı Hastalık başta risk tehlikesi fazla olan; Et ve Et 

Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Yumurta ve diğer gıdalarda mikrobiyolojik veya kimyasal 

olarak gerçekleşebilir. 

 

1. Tavuk vb. et ürünlerinin saklama koşulları nasıl sağlanmalıdır? 

 

Kanatlı et ve ürünleri ile kırmızı et ve ürünleri taşıma araçlarının temiz olması, farklı 

gıdalarla taşınması halinde ürünlerin birbirinden ayrılmasının sağlanması, araç içersinde 

birbirine bulaşmayı en aza indirecek biçimde yerleştirilmeli ve korunmalı, taşımada kullanılan 

araçlar,  gıdaları uygun sıcaklıklarda muhafaza etmeli ve sıcaklıklar izlenebilmeli. 

 

Soğuk zincirin bozulmadan ürünlerin nakliyesi, işletmeye gelmesi ve işletmede 

muhafaza koşullarında uygun koşulların sağlanarak; son tüketiciye sunulana kadar uygun 

muhafaza koşullarında muhafaza edilmesi, ürünlerin depoda gıdaya temasa uygun palet ve 

raflar üzerinde bulundurulması gerekmektedir. İşletme sahibi etiket bilgilerinde belirtilen son 

kullanım tarihine, muhafaza ve saklama koşullarına uymak zorundadır. Ayrıca soğuk hava 

depolarının ve soğutuculu dolapların temizliğine dikkat edilmelidir.  

 

Kanatlı et ve ürünleri ile kırmızı et ve ürünleri saklama koşulları 0-4 ⁰  C’de soğuk 

hava depolarında ve satış reyonlarının soğutuculu dolaplarında ürünün türüne göre saklama 

süreleri belirlenir.  Dondurulmuş kanatlı ve kırmızı etlerde ise -18 ⁰  C’de depolanması 

gerekir. 

  

2. Denetimleri nasıl kimler tarafından yapılmaktadır? 

 

Denetimler Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünün; Gıda ve Yem Şubesi tarafından 

Gıda Kontrol Görevlileri tarafından; Riske dayalı denetim, Alo 174 İhbar ve Şikayet, İl Sağlık 

Müdürlüğünün Bildirimi ve diğer şikayetler başlığı altında denetimler gerçekleştirilir. 

Aşağıdaki tabloda Gıda ve Yem Şubesi tarafından işletmelere yapılan denetim ile uygulanan 



 

ceza işlemleri ve gıda zehirlenme (3 adet vaka ve 6 adet salgın) sayıları hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

 2017 YILI (adet) 2018 YILI (adet) 

Gıda Zehirlenmesi  9  0 

Riske Dayalı Denetim 2911 1362 

Alo 174 Denetim 230 48 

İhbar ve Şikayet Denetim 3 0 

Bimer Denetimi 19 28 

Takip Denetim 481 106 

Diğer Denetim 510 208 

Toplu Tüketim 

İşletmelerine  Denetim 

1483 689 

Gıda Üretim İşletmelerine 

Denetim 

815 278 

Gıda Satış İşletmelerine 

Denetim 

1958 830 

Ceza İşlemleri 39 5 

 

2017 yılında 9(Dokuz) işletmede Gıda Kaynaklı Hastalık Bildirimi (Vaka ve Salgın)  

toplu tüketim işletmelerinde gerçekleşmiş olup; 2018 yılında henüz Gıda Kaynaklı Hastalık 

Bildirimi gelmemiştir. Gıda Kontrol görevlileri tarafından bildirim alındıktan sonra denetime 

gidilerek gerekli incelemeler başlatılmış olup; numuneler alınmıştır. Gerekli iş ve işlemler 

Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürüne göre yapılmıştır. İşletmelere 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun kapsamında; 3 (Üç) 

işletmeye izlenebilirliği sağlayamadığından ve 1(Bir) işletmeye Türk Gıda Kodeksine’ne 

aykırılıktan yasal işlem uygulanmıştır. 

2017 yılında Müdürlüğümüze 9(Dokuz) adet vaka ve salgın bildirimi olarak; 1 adet 

tavuk dürüm, 2 adet tavuk döner, 1adet tavuk burger, 1 adet tavuklu orman kebabı, bulgur 

pilavı, pirinç pilavı, ezogelin çorba ve ayrandan,  1 adet kadayıf tatlısından, 1 adet şüpheli tuz, 

şehriye çorbası, türlü yemek, erişte ve cacıktan,1 adet dana ciğeri, 1 adet karışık ızgara et 

yemeğinden gelmiş olup; yemeklerden mikrobiyolojik ve şüpheli tuzdan ise kimyasal 

zehirlenme olayları incelenmiştir. 

 

3. Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Mühendisi Bulunmalımıdır? 

Toplu Tüketim İşletmelerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanununa göre; İsdihdamı Zorunlu Personel çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ancak Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri; Gıda Mühendisi, Ziraat 

Mühendisi ( gıda ve süt bölümü), Kimyager, Kimya Mühendisi, Diyetisyen, Ev Ekonomisi 

Yüksek Okulu Beslenme Bölümü, Veteriner Hekim olan meslek ünvanlarından birini 

İsdihdamı Zorunlu Personel olarak çalıştırmak zorundadır.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

                  Başkan               Başkan V.          Üye 



 

- RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 86 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) nedir? Nasıl 

anlaşılır? Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı almış kaç öğrenci vardır? Bunlara yönelik eğitim 

tedbirleri nelerdir? Ebeveynler nasıl davranmalıdır? Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik 

Araştırma Müdürlüğü (RAM) ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bu konular ile ilgili olarak 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;   

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) NEDİR? 

Özel öğrenme güçlüğünün (ÖÖG) sözlü veya yazılı dili anlama ya da kullanma, 

matematiksel işlemleri yapma, hareketleri koordine etme ya da dikkati yöneltme becerilerini 

olumsuz etkileyen bir yetersizlik olduğu görülmektedir. Aslında ÖÖG çok küçük yaşlarda 

oluşmaya başlayabilmekte ancak bu yetersizlik genellikle çocuk okul çağına gelene kadar fark 

edilmemektedir. 

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Genel Özellikleri 

ÖÖG olan öğrenciler için tek bir gruptan bahsetmek mümkün değildir. Erkeklerde 

ÖÖG tanısı alma oranı kızlara göre yaklaşık 3 kat daha fazladır. Uzmanlar için en büyük 

zorluk ÖÖG olan çocukla, çalışmadığından dolayı akademik zorluk yaşayan (tembel olarak 

nitelenen) çocuğu ayırt edebilmektir. Zihinsel kapasite açısından ÖÖG olan öğrenciler 

ortalama veya ortalama üstü IQ puanına sahip olmaktadırlar. Fakat ÖÖG olan öğrencilerin 

neredeyse tümü bir ya da daha fazla alanda akademik başarısızlık yaşamaktadır.  

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde en sık görülen 10 özellik; 

ÖÖG olan bireylerde belirgin fiziksel özellikler, hareketler, kesin bir genetik yapı veya 

başka özel belirtiler bulunmamaktadır.  

Alanyazında ÖÖG’nin en belirgin 10 özelliği olarak şunlar sayılmaktadır: 

1- Önemli gelişimsel alanlarda gecikme 

2- Dürtüsellik – düşünmeden hareket etme 

3- Duygusal dalgalanma – duygularda hızlı değişim (ağlarken birden gülmeye başlama gibi) 

4- Genel koordinasyon eksikliği 

5- Dikkat bozukluğu 

6- Algı-motor bozukluğu 

7- Bellek ve düşünme bozuklukları 

8- Belirgin akademik problemler (özellikle okuma ve matematik alanlarında) 

9- Konuşma ve konuşma seslerini öğrenme bozuklukları 

          10- Merkezi sinir sistemi düzensizliği ve bozukluğu belirtileri 



 

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDENLERİ 

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle yapılan çalışmalarda beynin yapısında ve 

işleyişinde belirgin farklılıklar gözlemlenmiştir. 

Örneğin: 

• Bazı bireylerde beynin iki yanında da bulunan ve dil ile ilgili olan planum temporale alanında 

farklılıklar görülmektedir. 

• Disleksi olan bazı bireylerde bu iki alan aynı boyuttadır. Disleksi olmayan bireylerde ise sol 

planum temporale belirgin şekilde daha geniştir. 

• Bilgiyi işleme süreci daha yavaş bir hızda veya ÖÖG olmayan bireylere göre daha farklı 

yöntemlerle gerçekleşmektedir. 

• Öğrenme süreci doğruluk oranı düşük veya daha yavaş şekilde olabilmekte ve öğrenme ile 

ilgili bir işi yaparken yeteneksizlikten veya yetersizlikten kaynaklanmayan bir şekilde 

beklenin altında performans sergileyebilmektedir. 

Beyin yapısındaki ve işleyişindeki farklılıklar ÖÖG olan bireylerin öğrenemeyeceği 

anlamına gelmemektedir. Eğitimsel süreç, öğrenme stratejileri, telafi teknikleri ve iyileştirici 

müdahaleler öğrenme sürecini anlamlı şekilde etkilemektedir. Bu nedenle, ÖÖG olan 

bireylerin özel gereksinimlerini karşılayabilecek etkili ve verimli öğrenme ve öğretme 

yöntemleri belirlenmeli ve eğitim sürecinde kullanılmalıdır. 

 

   EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim 

alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları 

belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. 

Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan 

özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine 

uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada bireyin; tıbbî değerlendirme raporu ile zihinsel, 

fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik 

disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden 

yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama; 

eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve eğitim 

ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır.  

 

 



 

 Millî eğitim müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, 

üniversiteler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet birimleri ve yerel 

yönetim birimleri özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılanması 

amacıyla RAM’a yönlendirilmesinde sorumluluğu paylaşırlar. 

     Bireyin Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı alabilmesi için; 

• Bireyin yaşadığı öğrenme zorluklarının en az altı aydır devam eden bir durum olması,  

• Bireyin bir ya da daha fazla akademik alanda başarısının var olan potansiyelinden/ 

performansından düşük olması ya da bireyin sağlanan eğitim müdahalelerine çok düşük tepki 

vermesi/ göstermesi (beklenen başarıyı sergilememesi),  

• Bireyin yetersizliklerinin önemli derecede özel eğitim hizmetini gerektirmesi, 

• Bireyin değerlendirme sürecine kadar yeterli ve uygun öğrenme fırsatlarının içinde yer almış 

olması,  

• Bireyin başarısız olmasının nedenlerinin sağlık problemleri, duygusal problemler, kültürel 

farklılık ve ekonomik nedenler gibi durumlarla ilişkili olmaması, 

Bu bağlamda İlimiz Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 

tanılanmış 2012-2013 öğretim yılında 50 öğrenci, 2013-2014 yılında 61 öğrenci, 2014-

2015 eğitim-öğretim yılında 337 öğrenci, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 220 öğrenci 

2016-2017 eğitim öğretim yılında 285 ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 213 öğrenci 

tanılanmıştır. Bu öğrenciler için  İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından kurslar açılarak 

öğretmenlere eğitimler verilmektedir. Ayrıca İlimizde bulunan 178 okulda destek eğitim 

odaları açılarak eğitimler verilmektedir. 

 

ÖĞRETMEN VE VELİLERE ÖNERİLER 

Öğrenme güçlüklerinin erken teşhis edilmesi ve bu güçlüklere erken müdahalede 

bulunmak çocuğun okul performansı için son derece önemlidir. Öğrenme güçlüğünün erken 

fark edilmesinde öğretmenin gözlemleri ve değerlendirmeleri de büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle öğretmen akademik performansı düşük çocukları risk altında olan çocuklar olarak 

kabul etmeli ve gerekli tedbirleri alarak onları derslerde desteklemelidir. Bu destekler dersin 

programının, kullanılan materyallerin ve yöntemlerin yeterli ve etkili olup olmadığını kontrol 

etmeyi ve bu konuda gerekli değişiklikleri yapmayı içermektedir. 

 



 

 

 

 

Eğer öğretmen, çocuğa sınıf içinde gerekli desteği sağladığı halde (daha fazla görsel 

anlatım, tahtaya ya da kendine yakın oturtma, derste soru sorarak aktif kılma, daha ilgili 

davranma gibi) öğrencinin akademik performansında bir ilerleme görmüyorsa, önce rehber 

öğretmeni ve okul yönetimini bilgilendirmeli sonra da aile ile iletişime geçmelidir. Ailenin de 

görüş ve onayı alınarak çocuk değerlendirilmek üzere RAM’a yönlendirilmelidir. Bu süreçte 

öğretmenler, çocuğun değerlendirme istek formunda RAM tarafından istenilen gelişim 

alanlarını dikkatli bir şekilde doldurmalı ve değerlendirme sürecine katkı sağlayabilecek 

kendi gözlem ve değerlendirmelerini içeren ayrıntılı bir rapor sunmalıdır. 

Öğretmenler ÖÖG tanısı almış öğrencileri için mutlaka işlevsel BEP hazırlamalı ve 

öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini yakından takip etmelidirler. ÖÖG olan 

öğrencilerin özellikle akademik beceriler konusunda bireysel ve/veya küçük grup eğitimleri 

ile desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ÖÖG olan öğrencilerin başarılı oldukları beceriler 

öne çıkarılarak başarıyı tatmaları sağlanmalı ve öğrencilerin kendine güven ve motivasyonları 

artırılmalıdır. Süreç içinde eğer öğrenci destek eğitim almakta ise destek eğitim sağlayan 

öğretmen ile sürekli iletişim halinde olmak öğrencinin akademik gelişimi için çok önemlidir. 

Bunun yanı sıra öğretmenler aileler ile iletişimi sürdürmeli ve ailelerin öğrencilerin eğitim 

sürecine aktif katılımları konusunda yönlendirme yapmalı ve tavsiyeler vermelidirler. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

             Yusuf KAYA                         Ünal CEVİZCİ                   Erdoğan KÖROĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                Üye            

 

                         

                

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/04/2018 tarih ve 96 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olduğu 

ifade edilen internetteki tehlikeli oyunlar gençlerimize zarar vermektedir. Gençlerimizi bu 

oyunlardan uzak tutmak ve aileleri ile birlikte bilinçlendirmek adına neler yapılmaktadır? 

İlgili kurum ve kuruluşlar ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bu konular ile olarak ilgili Gençlik 

ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Türkiye 

de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olduğu ifade edilen internetteki oyunlar 

gençlerimize zarar vermektedir. Gençlerimizi bu oyunlardan uzak tutmak ve aileleri ile 

birlikte bilinçlendirmek adına neler yapılmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlar ne gibi 

çalışmalar yapmaktadır. 

Bu konuların araştırılması ile ilgili yazılı önergenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

kanunun 16.maddesi ve İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince 

incelenmek ve değerlendirmek üzere gençlik ve spor Komisyonuna havale edilmiştir.   

Verilen yazılı önerge üzere bu konuları araştırmak ve bilgiler oluşturmak için gençlik 

ve Spor komisyonumuz toplandı. 

Yapmış olduğumuz araştırmalarda İl mili eğitim müdürlüğünden alınan bilgiler şöyle 

oluşmaktadır. 

1-Teknoloji bağımlılığı noktasında il milli eğitim müdürlüğümüz Türkiye bağımlılıkla 

mücadele programı kapsamında ilkokul orta okul ve orta öğretim okullarında toplam 70.000 

bin öğrenciye teknoloji bağımlılığı noktasında seminer verildi yine rehberlik ve araştırma 

merkezi tarafından hazırlanan 9 bağımsız ana okullarında 900 veliye teknoloji bağımlılığı 

noktasında eğitim verilmiştir  

 

2-il emniyet müdürlüğünden almış olduğumuz bilgiler şöyle oluşmaktadır  

 

Emniyet olarak okullara ziyaretlerde bulunarak internetteki riskler hakkında 

farkındalıklar oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır hem ebeveyin hemde çocukları 

bilgilendirmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir neler yapılabilir okulların tüm 

kamu ve kuruluşlarına halkımızın görebileceği bil bortlara internet kullanımının riskleriyle 

alakalı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan afişler bilgilendirici dökümanlar 

paylaşılabilir bu konuya dikkat çekilebilir.  

 

3- Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk 

Psikiyatrisi Dr Mehmet Sertçelik ten almış olduğumuz bilgiler ise şöyle oluşmaktadır. 

 

İnternet  kullanımında çocuk ve aile ilişkisi  

 

İnternette karşılaşılması muhtemel tüm tehdiklerin kökeninde gerçek hayattaki 

tehditler vardır internet için var olan tüm risk başlıkları gerçek hayatta da karşılaşabilecek 

durumlardır dolayısıyla çocuklarımızı nasıl gerçek hayatta ki tüm tehlikelerden korumak için 

çaba harcıyor ve kurallar koyuyorsak interneti de bilinçli güvenli ve etkin bir şekilde 

kullanmayı öğrenerek ve çocuklara bunu öğreterek sanal dünyanın risklerini minimize 



 

edebilir ve eğitim iletişim ve güzel zaman geçirme gibi katkıları çocuklarımıza fırsat olarak 

suna biliriz  

Anneler babalar çocuğun interneti bilinçli kullanımını desteklemek ve zararlarından 

korumak için bir takım kurallar koymalı öğütler vermeli ve onları sanal ortamdayken takip 

etmelidirler bu kurallar çocuğun yaşıyla beraber değişiklikler gösterirken konulan kuralların 

uygulanıp uygulanmadığının da takibinin yapılması ve kurallara uyulmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

 

a- 2-6 Yaş grubu çocuklar 

Okul öncesi dönem olarak da adlandırılan bu dönemde çocuklar araştırmayı yeni bir 

şeyler öğrenmeyi severler ve her şeyi merak ederler ayrıca çocukların en hareketli oldukları 

dönemdir.Çocuklar için BİT kullanımında başlangıç seviyesi de diyebileceğimiz bu dönemde 

bilgisayar ve internet kullanımı çok sınırlı sürelerde olmalı ve ebeveynlerle birlikte 

gerçekleştirilmelidir çocuklar anne veya babaları ile birlikte bilgisayarda oluşturulan 

albümlerine bakabilir kendi yaşlarına göre yapılmış web sitelerini dolaşabilir yaşlarına uygun 

oyunlar oynaya bilirler ayrıca bu yaş dönemi çocuklar için Bilgisayar karşısında geçirilecek 

bir yada iki saati geçirmemelidir ve bu sınırlandırmaya çocukların uymaları sağlanmalıdır. 

 

b- 7-10 Yaş Grubu Çocuklar 

Bu yaş grubu çocuklar internet deneyimleri konusunda daha bilgilidir ancak uygunsuz 

içeriklere maruz kalıp kalmadıklarını öğrenmek için onların internet kullanımlarını 

denetlemekte ve izlemekte fayda vardır bu yaştaki çocukların internet üzerinden hangi kişisel 

bilgileri vermemeleri gerektiğini anlamaları sağlanmalıdır ayrıca  7-10 yaş arası çocuklar 

genelde yasaklanan davranışları sergileme eğilimindedir. 

 

c- 10-13 Yaş Grubu Çocuklar  

Ergenlik öncesi dönem olarak da isimlendirilen bu dönemde çocuklar her şeyi bilmek 

istediklerinden sürekli olarak araştırma ve inceleme içerisindedir internetin sunduğu 

imkanların ve yeniliklerin farkında oldukları için bu imkanları sonuna kadar kullanmak 

isterler yani bu dönemde çocuklarda çok hızlı değişimler yaşanmaktadır eğer bu değişim diğer 

alanlarda olduğu gibi internet ortamında da iyiye güzele ve doğruya kanalize edilirse 

çocukların zihinsel gelişimine faydalı olacaktır aksi takdirde çocukların internette pornografi 

suç örgütlerinin faaliyetleri gibi olumsuzluklarla karşılaşması mümkümdür 10-13 yaş grubu 

çocuklarda anne ve babaya bağımlılık devam  etmekte birlikte olabildiğince bağımsız hareket 

etme isteği de görülmektedir  

Yine bilgisayar karşısında geçirilecek zaman iki yada üç saati geçmemelidir. 

 

ç- 14-16 Yaş Grubu Çocuklar(gençler) 

Çocukluktan gençliğe geçiş olarak nitelendirilen bu yaş döneminde çocuklar için ilişki 

içerisinde olduğu arkadaş grubunun önemi artar ve pek çok faaliyetin gerçekleştirilmesinde 

onlara danışır ve onların onayını alarak hareket ederler ayrıca bu dönemde çocuklarla 

herhangi bir konuda anne ve babaya danışmama onların beklentilerini karşılamama her 

konuda bağımsız hareket etme yeni düşüncelere açık olma ve aile değerleriyle yaşlarına özgü 

değerlerin bağdaşmaması gibi davranışlar görmek mümkündür  

Anne ve babalar bu yaş grubundaki çocuklarına internet sohbetleri hakkında bilgi 

verilmelidir ayrıca çocuğun merakını gidermesi açısından çocuğun kendinin ve ailenin bildiği 

kişilerle (sınıf arkadaşları akrabalar gibi)kısa süreli internet sohbeti yapmasına izin verilebilir  

Ayrıca anne ve babalar çocuklarının hangi internet sayfalarını ziyaret ettiği hakkında 

bilgi sahibi olmalıdırlar. 

Anne ve babalar bu yaş dönemi çocuklarına internet iletişim (é-posta,mesaj panoları 

ve formlar gibi) kullanırken kendilerine ve ailelerine ait bilgileri vermemeleri gerektiğini 

nedenleri ile anlatılmalıdır.ayrıca bu yaş dönemi çocuklarına kendileri adına ebeveynlerinin 



 

istedikleri zaman kontrol edilmeleri şartıyla é-posta hesabı açılabilir. Açılan é-posta hesabında 

istenmeyen kötü içeriklere karşı é-posta filtresi kullanılmalıdır. 

Anne ve babalar ve çok değerli aile bireyleri  

Aileler çocuklarının gece geç saatlerde çevrimiçi olmamasına özen 

göstermelidirler.kötü niyetli kişiler mesai saatlerinin dışındaki) bu saatlerde genç insanlara 

daha kolay ulaşarak tuzaklarına düşürmeye çalışa bilirler. 

 

         4-Gençlik ve spor komisyonu olarak bizim düşüncelerimiz ise şöyle oluşmaktadır. 

Bizler il genel meclisi üyeleri olarak ve il özel idaresi ile birlikte bir proje oluştursak 

bir kültür merkezi binası yapılsa içerisinde  gençlerimizin hizmetine spor eğitim kültürel 

fiziksel zihinsel faaliyetler de bulunulursa iyi olacağını düşünmekteyiz. 

Aşağıda sıralamış olduğumuz tesisin faaliyetleri 

 

1- Fiziksel engelli öğrencilere yönelik eğitim imkanı  

2-  Fiziksel ve Zihinsel Engellilere yönelik fizyoterapi ve hidroterapi merkezlerinin de 

bulunduğu , sosyalleşme merkezi,. 

         3-Kadınlarımıza yönelik kültürel, sanatsal ve spor yapma imkanının sunulabileceği 

bölümler … 

4-Sentetik buz pisti  

5-Bowling – bilardo – masa tenisi salonu  

6-Yüzme havuzu (Bayan – Erkek) 

7-Kafeteryalar ve Çocuklara yönelik oyun imkanları (Langırt – satranç vb) 

8- Müzik atölyeleri ( Bayanlara – Erkeklere ve Çocuklara)  

9- Resim Atölyeleri – Geleneksel el sanatları atölyeleri. 

10-Okul Derslerine takviye kursları ve Üniversiteye hazırlık kursları (KPSS) 

11- Bilim deney merkezi ve gözlem evi bölümü … 

12- Kur’an-ı Kerim ve Değerler eğitimi çalışmaları 

13- Konferans ve çok amaçlı salon (seminer – tiyatro – okul programları) Gibi 

Bu tesislerin yapılmasıyla çocuklarımızın internet ortamından daha uzak olacaklarını 

gençlik ve spor komisyonumuz olarak düşünmekteyiz  

 

Ağaç yaş iken eğilir iyi bir nesil için eğitime anne karnında başlamasının vurgulandığı 

bir dönemde yaşıyoruz öyleyse anneyi ve aileyi ihmal etmeden özel bir çalışma planlamalıdır 

çalışmayı çalışma olduğu için seven mesuliyet almaktan zevk alan çalıştım ve hayatımı iyi 

kullandım anlayışına sahip gençlere sahip olma adına önemsediğimiz bu çalışmanın 

değerlendirilmesini görüşlerinize arz ederiz 

Ve buna benzer eğitimler verilmeli gençlerimizi daha iyi yerlere getirmeliyiz terbiye 

ve eğitim ailede başlar diyor hepinize saygılar sunarım 

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

               Ahmet TUNA                      Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2018 tarih ve 93 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde su ürünleri yetiştiriciliği ve aracılığı nerelerde 

yapılmaktadır? Kuralları nelerdir? Uyuluyor mu? Uygulanan cezalar nelerdir? Avlanmanın 

yasak olduğu iç sularımız (göletlerimiz) nerelerdir? İlimizde alabalık yetiştiriciliği nerelerde 

yapılmaktadır? Karşılaştıkları sorunlar nelerdir oluşacak kazalara karşı dalgıç ekibi ve 

teçhizat bulunmakta mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

1. İlimizde su ürünleri yetiştiriciliği yapılmakta mıdır? 

İlimizde 2 adet Su Ürünleri Yetiştiriciliği yapan işletme bulunmaktadır. Boğazkale 

İlçesinde Gökkuşağı Alabalık Tesisi  (12 ton/yıl) ve Kargı İlçesinde Su Ürünleri Turz. San. ve 

Tic.Ltd.Şti (15 ton/yıl) dir. 

2. Kuralları nelerdir? 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyenler için kurallar şunlardır. 

1-Müracaat 

2-Etüt ve incelemeler 

3-Belgeler 

4-Ön izin 

5-Proje 

6-Proje onay mercileri 

7-Proje onayı 

8-Su ürünlerinin yerlerinin kiraya verilmesi belgesi 

9-Yetiştiricilik belgesi 

10-Teknik personel çalıştırma zorunluluğu belgesi 

Su ürünlerinin yetiştiricilik yönetmeliği çerçevesinde denetimler yapılmaktadır. 

Aykırılık tespit edilmesi durumunda yasal işlemler yapılmaktadır. Cezai durum ise 1380 sayılı 

su ürünleri kanununun 13. Maddesi 1. Fıkrasına aykırılık olarak kurulduğu Tarım ve Köy 

işleri bakanlığınca tespit edilen tahsis sahiplerine 2018 yılı için 2661 TL para cezası verilir. 

Tesisin yönetmeliğini belirten şartlara uygun hale getirilmesi için 60 gün süre tanınır. Bu süre 

sonunda aykırılık devam ederse ceza ikiye katlanır. Aykırılık devam ederse, Tesisin 

faaliyetine son verilmesi için 30 gün daha süre verilir. Bu süreden sonra ceza üçe katlanır. 

Kapatılmasına karar verilir. İlimiz de alabalık tesisleri bulunmakta ve denetimler il tarım 

müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Şu ana kadar yasal bir işlem getirecek bir durum ortaya 

çıkmamıştır.  Ayrıca 15 Mart 15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avlanması ilimizde 

yasaktır ve cezai işlem 870 TL’dir. 

 

3. Karşılaştıkları Sorunları nelerdir? Oluşacak kazalara karşı dalgıç ekibi ve 

teçhizatı bulunmakta mıdır? 

Kargı ilçesinde bulunan işletmede bir sorun olmadığı; Boğazkale ilçesinde bulunan 

işletme tesisi geliştirmek istemekte ancak ekonomik durumlarının müsait olmadığını 



 

belirtmişlerdir. Ancak kullandıkları akarsuyun yıllık kullanım bedelinin rakamlarının yüksek 

olmasından ve orman müdürlüğümüzce tekrar incelenmesi gözden geçirilmesi istenmektedir. 

Dalgıç ekibi ve teçhizatlarının olmadığı bilinmektedir. İl Afet ve Acil 

Müdürlüğümüzde 2016-2017 yıllarında dalgıç ekiplerinin bütün techizatlarının alınarak 

eğitimlerinin büyük kısmı tamamlanarak tamamen gönüllülük esasıyla hiçbir ücret almadan 6 

kişilik dalış yapmak ve su üstü ve su altı arama kurtarmada yetkinlik kazanmış arama ve 

kurtarma teknisyeni bulunmaktadır. Çorum da ırmak göl gölet gibi havzalarında boğulma 

olaylarının gerçekleştiği tüm alanlarda boğulma kazalarında dalgıç ekibi görev yapmaktadır. 

 

4. Avlanmanın yasak olduğu iç sularımız (göletlerimiz ) nerelerdir? 

İlimizde, 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 

gereği; Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri 

avcılığa tamamen kapalıdır. Tebliğ 2020 yılına kadar geçerlidir. 

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği; 

Çorum, Hatap ve Yenihayat barajları avcılığı tamamen kapalıdır. Tebliğ 2020 yılına kadar 

geçerlidir. 

Ayrıca 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangillerin avlanması ilimizde 

yasaktır. 

5. İlimizde bulunan Obruk Barajı avlak sahası 5 yıl süre ile (2015-2022)  S.S.Obruk 

Su Ürünleri kooperatifine yıllık 25 ton/yıl kapasite ile kiraya verilmiştir. Yine ilimiz sınırları 

içerisinde kalan Boyabat Barajı avlak sahası 5 yıl süre ile (2016-2021 ) S.S.Osmancık-Kargı 

su Ürünleri Kooperatifine 12,5 ton/yıl kapasite ile kiraya verilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/04/2018 tarih ve 77 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 

Osmancık İlçemize çekmek, Osmancık 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, Çorum'un en 

eski ilçelerinden biri olan Osmancık geçmişten gelen önemli bir tarihi mirasa sahiptir. 

Osmanlı döneminde İpek Yolu üzerinde yer alan ilçe günümüzde de Samsun-İstanbul 

karayolunun kavşak noktasındadır. Bölge tarımı için önemli bir su kaynağı olan Kızılırmak’ın 

ilçe merkezinden geçiyor olması da Osmancık’a cazibe katmaktadır. 

Osmancık 1075 yılında Türk egemenliğine girmiştir. Oğuzların Alayunt’lu boyundan 

Sorgun Oymağı Beyi Şerafettin Osman Gazi bölgeye emir olarak atanınca, kendi oymağının 

adını buraya vermiştir. 1177 yılında Danişment’lilerin yıkılmasından sonra Osmancık, 

Anadolu Selçuklu Devleti’ nin yönetimine geçmiştir. 1423 yılında Amasya’ya , 1596 yılında 

Çorum Sancağına, 1864 yılında yeniden Amasya’ ya bağlanmış, 1924 yılında Çorum İli’ nin 

ilçesi olmuştur.  

Osmancık'ta Koyunbaba Köprüsü ve Türbesi, Kandiber Kalesi, Koca Mehmet 

Paşa Camii (imaret camii) Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi görülmeye değer yelerdir. 

Başpınar ve Karaca Yaylaları, Zeytin Deresi, Baldıran-Kalinse bölgesi eko turizm 

yapılmasına elverişli doğal güzelliklere sahiptir. 

Osmancık İlçe merkezinde Kızılırmak üzerinde bulunan Koyunbaba Köprüsü II. 

Beyazıt zamanında 1489 yılında yapılmıştır. Uzunluğu 250 m., genişliği 7,5 m. olan köprü 

dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli 19 gözlüdür. Ancak bugün 

zamanla ırmak birikintileriyle dolması nedeniyle 15 gözü görülebilmektedir.  

Adını ünlü Türk velilerinden Koyunbaba’ dan alan köprünün kitabesi Arapça harflerle 

yazılmıştır. Birbirine paralel 5 sıradan meydana gelmektedir. Kitabede köprüyü yaptırandan 

bahsedilmekte olup, köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.  

Tarihi köprünün restorasyon çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılmaktadır.  

Koruma alanı içerisinde kalan bölgede Kızılırmak Islah Projesi kapsamında yapılan 

çalışmalar tamamlandığında, Koyunbaba Köprüsü ve çevresi güzel bir görünüme kavuşacak 

ve ilçe turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.  

İlçe merkezinde Kızılırmak’ın kuzey kenarında doğal bir kayalığın üzerine inşa 

edilmiş Kandiber Kalesi kare planlı olarak moloz taş ve Horasan harcı ile yapılmıştır. 

Kalenin ilk kuruluşunun Roma Döneminde başladığı bazı kaynaklar ile güneyinde yer alan 

Roma Dönemi kaya mezarlarından anlaşılmaktadır. 

Osmancık Kandiber Kalesi restorasyon projeleri ve Kalenin birinci etap ihalesi 

Osmancık belediyesi tarafından yapılmıştır. Osmancık Belediyesi tarafından Restorasyon 



 

çalışmalarına İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan sağlanan ödeneklerle 

devam edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Osmancık Belediyesi Kandiber Kalesi Çevre 

Düzenleme işine 230.000 TL turizm altyapı desteği sağlanmıştır. 

Turizm Altyapı Desteği kapsamında OKA’ya sunulan proje kapsamında Osmancık 

Belediye Başkanlığı tarafından "Osmancık Kandiber Kalesi Restorasyon Projesi" devam 

etmektedir. Toplam maliyeti 1 milyon 116 bin 267 TL olan projenin %66,20'sine karşılık 

gelen 738 bin 916 TL'lik bölümü ajans tarafından hibe edilecektir.  

Adatepe Mesire Yeri piknik alanı düzenlenmesi için Çorum İl Özel İdaresi, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği’nin birlikte yürüttüğü Projenin bedeli 

350.000 TL civarındadır. Piknik alanının yolu Özel İdare tarafından yapılmıştır. Peyzaj 

projesi çalışmaları devam etmektedir. 

Karadeniz bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan bir vadide, Kızılırmak’ın bereket saçtığı 

topraklarda yer alan Osmancık tarımsal üretimi, orman varlığı ve tarihten gelen zengin kültürü 

ile eko turizmin de gelişmesine açık bir bölgededir. İlçenin simgesi olan pirinç tarımsal 

üretimde önemli bir yer edinmektedir.  

Irmak boyunca yeşilden sarıya motifler oluşturan çeltik tarlaları ve çam, kayın ve meşe 

ağaçlarıyla kaplı Kunduz ormanları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünür. Vezirköprü 

sınırındaki Gölbel Gölü, Başpınar Karaca Yaylası Osmancık’ın doğal güzelliklerindendir. 

Osmancık’ta Koyunbaba Türbesi etrafında yer alan 15 kadar menengiç ağacı, anıt ağaç 

olarak tescillenmiştir. 

Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotalarında 4 tanesi; Zeytin Yangın 

Gözetleme Kulesi-Gölbel Gölü (5 km) -Gölbel Gölü-Karalargüney Köyü Karacakaya 

Mahallesi (5 km) - Karaca Yaylası-Başpınar (9 km) - İnegöl Yangın Gözetleme Kulesi-

Karaca Yaylası (11 km) Osmancık ilçemizde yer almıştır. 

Bunların dışında kaya tırmanışı yapılmaya müsait Baldıran Kanyonu’da ilçede doğa 

turizmi açısından değerlendirilmeye uygundur.  

Osmancık, tarihi değerleri ve doğal güzellikleri birlikte düşünüldüğünde, İlçe 

merkezinin karayolu ulaşım ağı üzerinde bulunmasının sağladığı katma değerin de etkisi ile 

turizmin gelişmesine açık bir ilçemizdir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

   İkram ŞAHİN                         Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

             Komisyon Bşk.                    Komisyon Bşk. V.                                  Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 87 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, 2 Nisan günü Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm 

Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Otizmin başlıca belirtileri nelerdir? Otizmli bir 

çocuğa sahip olan ailelere bilinçlendirici ve destekleyici neler yapılmaktadır? Otizm tedavi 

yöntemleri nelerdir? Bu konular ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin 

katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Otimz Spektrum bozukluğu aile 

bilgilendirme rehberi hazırlanmıştır. 

 Bu kapsamda en önemlisi bakanlığımız birçok kurum/kuruluş ve STK ile iş birliği 

içerisinde çalışarak 13.04.2016 tarih/2016-8 sayılı resmi gazete kararı ile ilgili kurum ve 

kuruluşların katkıları ile OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU olan Bireylere yönelik ulusal 

eylem planı( 2016-2019) kabul edilerek uygulanmaya konulmuştur. 

 Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü tarafından ilimizde uygulama planı 

doğrultusunda farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla 

ilgili kurum ve STK ların yetkili temsilcilerinden oluşan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) 

izleme ve değerlendirme kurulu 13.12.2017 tarih ve 6958 sayılı makam oluru ile 

oluşturulmuştur. Kurul yılda iki kez Vali yardımcısı başkanlığında toplanarak yapılan 

çalışmaları değerlendirip yapılacak çalışmaların planlanmasını gerçekleştirmektedir. 

 Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yönelik eylem planı izleme ve 

değerlendirme kurulu toplantısı Vali yardımcısı vekili Çoşkun DOĞAN başkanlığında 

30.03.2018 tarihinde saat:09-00 da Valilik toplantı salonunda ilk olarak gerçekleştirilmiştir. 

 Toplantıda paydaşların sunumlarıyla ilimizdeki mevcut durum ortaya konulmuştur. 

Daha sonraki toplantı için kurumların görev ve sorumlulukları belirlenmiş ve hazırlık 

yapmaları istenmiştir. 

 Bilindiği üzere 2 Nisan Dünya otizm farkındalık gününde tüm dünyada etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

 Yapılan planlamalar doğrultusunda 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık gününde 

ilimizde saat kulesi önünden yeni kent meydanına kadar fark et kabul et destek ol sloganıyla 

geniş bir katılımlı bir yürüyüş tertip edilmiştir. Yürüyüşte pankartlar, dövizler, otizm tema 

rengi olan mavi şemsiyeler kullanılarak farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca belediyemizin de 

desteğiyle 1-8Nisan tarihleri arasında üst geçitlere pankart bilboardlara afiş ve dijital 

ekranlara spot filmi konulmuş İl Müdürlüğümüz sanat kulesi, AVM gibi şehrin önemli 

noktaları gece mavi renk ile ışıklandırılmıştır. 

 Dünyada Otizmin görülme sıklığı 68’de 1‘dir ve Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) 

genel olarak belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden 

etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini 

gösteren karmaşık gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. 



 

 Otizm Spektrum Bozukluğu yaşayan bireylerin özelliklerini kısaca şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

 Aşırı hareketli ya da hareketsizlik, Rutin yaşama bağlılık, değişkenliklere aşırı tepki 

verme el çırpma kafa ve vücut sallama gibi amaçsız hareketler, yalnız kalmayı tercih etme, 

bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassaslık, çevredeki kişilerden çok nesnelere ilgi 

duymak, (özellikle hareketli) uygunsuz ve sebepsiz yere gülme ve ağlama, konuşma yerine 

ihtiyaçlarını hareketlerle belirtmeye çalışma, hayali oyunlar oynamama, sürekli aynı oyunları 

oynama, oyuncaklar ile gerektiği gibi oynamama vs. 

OSB, erkeklerde, kızlara göre 3-5 kat daha fazla görülmektedir fakat kızlarda daha 

ağır seyretmektedir. 

Otizm’in teşhis ve tedavi süresi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

sorumluluğunda bulunmakta olup bilinen bir tedavisi olmamakla birlikte tek tedavi ERKEN 

TANI, YOĞUN ve SÜREKLİ EĞİTİM olarak değerlendirilmektedir. 

Tedavisi devam eden engellilerin sonrasında normal yaşama entegre edilmeleri, hiçbir 

zaman hayattan koparılmamaları temel esas olarak düşünülmesi gerekmektedir.  

Otizmli bireylerin topluma kazandırılmasında bugün için kabul edilmiş en önemli 

yöntem, erken yaşta verilmeye başlanan bireyselleştirilmiş özel eğitimdir.    

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

                Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

            Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/04/2018 tarih ve 94 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen,  İlimizde hububat çeşitliliğini artırmak adına kara buğday çeşidi 

var mıdır? Ekimi ilimiz iklimine uygunluğu nasıldır? Üretim verimliliği nedir? Tohum 

tedariki nereden yapılabiliyor? Pazarlaması var mıdır? çiftçiye katkısı nasıl olacaktır? 

Üniversitemizin bu alanda çalışması var mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, 

Karabuğday iklim istekleri bakımından hassas bir bitkidir. Nemli ve serin iklim 

şartlarını sevmekle beraber dona da duyarlı bir bitkidir. 60 ile 100 gün arasında 

yetişmektedir. Çiçeklenme döneminde görülecek yüksek sıcaklıklar ve soğuklardan da 

etkilenmektedir.  

Dona hassas olduğundan ilkbahar donlarından sonra ekilmelidir. Bir yılda iki 

defa ekilebilir. İlk ekim Nisan ayında, ikinci ekim ise temmuz ayının ortasında 

yapılabilir. 

Toprak seçiciliği yoktur. Her türlü toprak yapısında tarımı yapılabilir. Yatmaya hassas 

olduğu için verimli topraklarda yatmaktadır. Killi topraklarda çimlenmesi zayıf 

olmaktadır. Yabancı ot mücadelesi için, ekim zamanı, yabancı otların çıkış sonrasına 

denk getirilmelidir. Dekara ortalama 5 kg tohum kullanılır, serpme ekimlerde ortalama 

10 kg tohum kullanılır ve çimlenme bir haftada gerçekleşir. Ekim derinliği 2-3 cm 

olmalıdır. Yabancı otlarla mücadele yeteneği iyidir.  

Fazla bir gübre isteği yoktur. Hatta toprakta bulunan fazla azot verim kaybına 

neden olabilmektedir. Çok az bir fosforlu ve potasyumlu gübre yeterlidir.  

Bir ay içinde çiçeklenmeye başlar. Çiçeklenme ile tohum verme beraber devam eder. 

Hasat zamanına kadar da çiçeklenme devam edebilir. Hasadı biçerdöverle yapılabilir. 

Bunun için yapraklarının iyice kuruması beklenir. Verimi 60 ile 230 kg arası 

değişmektedir. Ülkemizde ortalama verim 100 - 140 kg arasıdır. Sulu şartlarda verim 

200 kg civarındadır.Dünyada karabuğday verimi dekar başına 90 kg dır.  

Ülkemizde ilk karabuğday ekimi 2011 yılında Konya da ve özellikle iç Anadolu 

olmak üzere Trakya da da üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yetişme süresinin kısalığı 

yılda 2 kez ekilebilmesi ,fazla bir zirai mücadele gerektirmemesi ve kıraç diye tabir 

ettiğimiz çok su gerektirmeyen arazilerde de ekilebilmesi çiftçilere ekim avantajları 

sağlamaktadır.Ayrıca karabuğday eken çiftçilere tarımsal destek verilmektedir. 
İnsan Beslenmesinde Taneleri direk olarak pilav, çorba ve dolmalarda v.b. kullanıldığı 

gibi taneden elde edilen unu saf veya diğer unlarla karışım halinde ekmek, bisküvi, kek, 

makarna, kurabiye gibi unlu mamullerde, diğer tatlı ve dondurma külahı yapımında, patatesle 

birlikte patatesli yiyeceklerde, diğer yemeklerde karışım halinde, çorba ve pudinglerde, etli 

yemeklerle birlikte kullanılabilmektedir. Karabuğday tanesi ve ununda çölyak hastalarına 

zararlı olan ve serin iklim tahıllarında bulunan glüten bulunmadığından gerek tanesini ve 

gerekse tanesinden elde edilen unu tahıllara karıştırmamak şartıyla rahatlıkla tüketilebilir. 

Hayvan Beslemede Yem Olarak Karabuğday küçük ve büyükbaş hayvan ile yumurta 

tavukçuluğunda yem olarak kullanılmaktadır. Çeşitli araştırmalarda da rasyonlara 

katılabileceği, toplam karışımın 1/3 ilave edilebileceği belirtilmiştir. Bundan daha fazla 

karışıma katılması önerilmemektedir. Bal Özü Bitkisi Olarak Karabuğday birçok ülkede bal 



 

üretiminde nektar kaynağı olarak kullanılır. Karabuğday diğer kaynakların azaldığı sezon 

sonunda oluşması sebebiyle (2. ürün ekiminde) arıcılar için önemli bir ihtiyacı 

karşılamaktadır. 

Karabuğday, içerisinde GLUTEN bulundurmamaktadır ve diğer buğdaylarla 

karşılaştırıldığında üstün özellikleri olan bir buğday türüdür.Karabuğday, lif oranınca zengin 

ancak yağ ve kalori oranı düşüktür. Kültür bitkileri arasında en yüksek hazmedilebilir proteine 

de sahiptir. 

Karabuğday tohumları mineraller, B1 ve B2 vitaminleri, magnezyum, potasyum, 

fosfat, fosfor, mangan, kalsiyum, çinko, demir, flavonoid rutin ve P vitamini açısından da çok 

zengindir. Rutin denilen bioflavonoidler pirinç, fasulye, buğday gibi pek çok tahıl ve 

baklagillerde bulunmamasına rağmen karabuğday’da % 4-6 oranında bulunmaktadır. Yapılan 

araştırma sonuçları rutin’in kılcal damarları güçlendiren önemli bir madde olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Tokluk hissi veren ve daha da önemlisi vücudumuzun kendi kendine üretemediği pek 

çok tahılda yer almayan LİZİN adlı bir AMİNOASİT içermektedir.Protein açısından ise Soya 

fasulyesinden daha çok protein barındırmaktadır. İçinde GLUTEN bulunmadığı için 

ÇÖLYAK hastaları rahatlıkla kullanabilir. 

  Piyasaya arz edilen yurtdışı kaynaklı karabuğday tohumları Türkiye iklimi ile 

uyumsuzluğundan yeşerme oranı düşük kalmaktadır. Bu sebeple ülkemizde seleksiyonu ve 

adaptasyonu tamamlanmış yerli karabuğday tohumu tercih edilmelidir. Karabuğday tohumu 

bu ürünü eken çiftçilerden temin edilebileceği gibi sertifikalı tohum satan özel firmalardan da 

temin edilebilmektedir. Ayrıca bu karabuğdayı ekmeyi düşünen çiftçilerimiz, şu sıralar 

ülkemizde yeni yeni ekilmeye başlanan ve çokça tohum talebinin olmasından dolayı ektikleri 

karabuğdayın bir kısmını ya da tamamını tohum olarak satarak kar elde edebilmektedirler. 

Pazarlama alanın da bazı problemler olsa da özellikle arıcılık yapan çiftçilere, 

tohumluk olarak da bu ürünü ekmeyi düşünen çiftçilere ve ülkemizde birçok belediyemizin 

halk ekmek fabrikalarında glutensiz ekmek üretimi yapıldığından buralara ürünü satış 

imkanları bulunmaktadır. 

ilimizde ilk defa geçtiğimiz ay içerisinde uluslar arası tarımsal geliştirme enstitüsü ve Çorum 

tarim il müdürlüğü koordinasyonunda Düvenci beldesinde 25000 dönüm arazi üzerine 

Karabuğday ekimi gerçekleştirilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

           Nurettin KARACA                   Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 


