
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 129 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Kutluca köyü, 257, 258, 993 ve 963 parsel 

nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim 

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

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Merkez İlçe, Kutluca Köyü 257, 258, 993 ve 963 

parselin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı ve 7 metre 

servis yolu" olarak işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 257, 258, 993 ve 963 

nolu parseller ilişkin 20/04/2018 tarih ve 4654, 4658 ve 4670 sayı ile MİGM, YEGM, 

BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, 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. Diğer taraftan İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğümüzce, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 31.05.2018 tarih ve 1992 sayılı yazısı ile 

Çorum Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

22/06/2018 tarih ve 21190202 285 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 25.04.2018 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 23/05/2018 tarih ve 6085 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 97477 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 04/06/2018 tarih ve 130 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kargı İlçesi, Uzunyurt Köyü, Konacaoğlu Mevkii, 101 

ada, 1 parsel nolu taşınmazın 3,04 ha kısmı üzerinde yapılacak Mesire Alanına ilişkin plan 

müellifince hazırlanan imar planı ve ekleri ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Kargı İlçesi, Uzunyurt Köyü 101 ada 1 parselin 

3,04 ha’lık kısmının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2016 tarih 

ve 1001960 sayılı Olur ile B Tipi Mesire Yeri Gelişim planı olarak planlandığı görülmüştür. 

Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 101 ada 1 nolu parsele 

ilişkin 23.02.2018 tarih ve 2449 sayılı ile TEİAŞ ve YEDAŞ, 30.04.2018 tarih ve 4997 sayılı 

yazı ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğünden uygun görüşler alınmıştır. Ayrıca Kargı Orman 

İşletme Müdürlüğü tarafından 11.06.2015 tarih ve 1247508 tarihli yazı ile İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. 

Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünden olumlu görüşler alınmıştır. İmar 

Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 29.05.2018 tarihinde onaylandığı tespit 

edilmiştir. 

Planlamaya konu parseller mesire alanı olarak planlanmıştır. Mesire yeri için gerekli 

olan her türlü yapı/bina için emsal: 0.05, Yükseklik en çok: 6.50 metredir. Yapılacak yapılar 

yapı yaklaşma sınırını geçemez. Mesire Yeri’nde; yapı yaklaşma mesafeleri her cepheden 5 

metre olarak belirlenmiştir. 

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 06/06/2018 tarih ve 141 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen,   İlimiz İskilip İlçesi, Aşağıörenseki köyü, 166 ada, 6, 7, 8, 9, 20 

ve 21 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı 

Elektrik Üretim Alanına (GES) ile 166 ada, 13, 14, 16 ve 17 nolu parsellerde 7 metre servis 

yolu yapımına ilişkin plan müellifince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı ve ekleri ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın İskilip İlçesi, Aşağıörenseki Köyü 166 ada 6, 7, 

8, 9, 20 ve 21 parsellerin Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim 

Alanı” ve 166 ada 13, 14, 16 ve 17 parsellerin “servis yolu" olarak işaretlendiği görülmüştür. 

Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 166 ada 6, 7, 8, 9, 20 ve 21 nolu 

parseller ilişkin 20/09/2016 tarih ve 9514 sayı ile YEGM, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, 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. 

Ancak Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü görüşünde 166 ada 6 parselin Kayaağzı Taş ocağı 

sınırları içinde kaldığı ve taş ocağı ruhsat sınırından en az 170 metre mesafe bırakılması ve 

GES yerinin yeniden planlanması istenilmektedir. Diğer taraftan MİGEM’in 22.06.2017 tarih 

ve 417834 sayılı yazısında Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 

belirtilen hususlar dâhilinde GES projesinin yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Söz 

konusu planlarda Karayolları Genel Müdürlüğü 7 Bölge Müdürlüğü’nce belirtilen çekme 

mesafelerine uyulmadığı görülmüştür. 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 03.10.2017 

tarih ve 1843 sayılı yazısı ile Çorum Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş 

alınmıştır. Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

11/08/2017 tarih ve 21190201 252 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 25.07.2017 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 27/04/2018 tarih ve 4906 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 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 bulunmamıştır. 

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- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 145 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İnalözü köyümüzün okulunda çok sayıda öğrenci 

bulunmaktadır. Çevre köylerden gelen öğrencilerde İnalözü köyündeki okulda eğitim öğretim 

görmektedir. Okulun dış fiziki durumu eğitim öğretime uygun olmadığı yönünde şikayetler 

gelmektedir. Okul binasının bakım onarımı için neler yapılabilir? Bu konular ile ilgili olarak 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İnalözü köyü 

okulundaki ana sınıfında 11 öğrenci, ilkokulda 45 öğrenci ve ortaokulda ise 57 öğrenci olmak 

üzere toplam 113 öğrenci eğitim görmekte olup, okula 16 köyden öğrenci gelmektedir. 

İlkokul ve ortaokul bahçesinin zemini çok kötü durumdadır. Okul bahçesinin çevre duvarı 

bulunmamaktadır. Öğrenciler yola çıkarak tehlike yaratmaktadır. Çevredeki hayvanlar okul 

bahçesine girmektedir ve özellikle köpeklerin öğrencilere zarar vermesinde endişe 

edilmektedir. 

Okuldaki tespit edilen bu eksiklikler doğrultusunda, okul bahçesine kilitli beton parke 

yapım işinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılması, okul çevresinin tel örgü ile 

çevrilmesi işinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğü 

bütçesindeki küçük onarımlar giderinden yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

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 MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 146 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek 

hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılan personeller için, İl Özel İdaresi tarafından 

kurulan Şirketinin yönetim kuruluna, İl Genel Meclisi Üyeleri içinden 2 üyenin seçilip 

seçilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 24.12.2017 gün ve 30280 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’nin 126. maddesi ile 375 sayılı 

KHK’ye eklenen EK 20. maddesindeki “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve 

bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 

04/01/2012 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesindeki limit ve 

şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın 

doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu 

idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu 

nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete 

gördürebilir.” hükmüne istinaden, İl Genel Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 31 nolu kararı ile 

kurulan İl Özel İdaresi Personel Şirketinin yönetim kurulunda İl Genel Meclisi Üyeleri 

içinden 2 üyenin görev yapması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

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-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 140 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde Süper Lig Kulüplerinin çocuk ve gençler için eğitim ve 

spor okulları var mı? Varsa kaç gencimiz ve çocuğumuz buralardan faydalanıyor? Bu okullara 

katılım şartları nedir? Okulların fiziki durumları nasıldır? Bu konular ile ilgili olarak Gençlik 

ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda; Kulüp başkanı olup aynı zamanda 

spor kulübünün antrenörlüğünü de yapmakta olan Cumhur sevinç hocadan almış olduğumuz 

bilgiler şöyledir; 

İlimiz Çorum da 1907 Gençlik Spor Kulübü kurarak faaliyetlerimizi bu kulüp çatısı 

adı altında sürdürmekteyiz. Şu anda futbol branşında hiçbir süper lig takımının ilimizde 

faaliyeti mevcut değildir. 2007 ve 2008 de 2 yıl Fenerbahçe futbol okulu Çorum 

Fenerbahçeliler Derneği çatısı altında faaliyette bulundu. Daha sonra dönemlik yetki 

verilmediği için faaliyet durduruldu. O dönem için söyleyebileceğimiz her şey çok olumlu 

değildir. Süper lig takımlarının Anadolu’daki alt yapılara kaynak aktarımı söz konusu 

değildir. Sadece isim hakkı ile ilgili tahsilatı yapmak, birde okulda kullanılan sporcu 

kıyafetlerinin bedelini ödemek şartı ile kulüpten temin edilmesi. 

Çalışma alanını okulun kendisi temin etmek durumundadır. Özel olduğu için devletin 

tesisini de sınırsız kullanmaları söz konusu değildir. Yani yetki alan kendi başının çaresine 

bakmak durumundadır. Futbol için bu şartlarda okul açıp, kulübe isim hakkı ödeyip, tesis 

kiralayarak bu işi yapmak imkansız durumdadır. Yine yapmış olduğumuz araştırmalarımızda 

süper lig takımları Anadolu’ya kaynak aktarıp destek olmadıkları sürece bu faaliyetleri 

sürdürmek imkansızdır.  

2010 yılında Çorum 1907 Gençlik Spor Kulübünü kurarak faaliyetimizi bu kulüp 

çatısı adı altında sürdürmekteyiz. Sadece basketbol branşında Fenerbahçe basketbol okulu 

uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. 

 Basketbol spor antrenörü Yaşar Yılmaz’dan aldığımız bilgiler ise Fenerbahçe kulübü 

basketbol okulu 2010 yılında ilimiz de açıldı 5-10 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize 

spor eğitimi verilmektedir. 

           Yaklaşık 100’ün üzerinde sporcu spor eğitimi almaktadır ve Fenerbahçe Basketbol 

Kulübüne sporcular transfer edildiğinin bilgilerini de aldık.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

               Ahmet TUNA                      Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

           Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 139 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Beke kaplıcalarının tarihçesi nedir? Kaplıcanın suyunun iyi geldiği hastalıklar 

hangileridir? Suyun sıcaklığı ne kadardır? Suyun mineral vb. oranları nedir? Mevcut tesisin 

durumu nedir? Yapılacak olan tesisin şehrimize olan lokasyon (konum, mevki, güzergah, 

araç, toplu taşıma v.s) durumu nasıldır?  Bu konular ile ilgili olarak Turizm Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

MECİTÖZÜ İLÇESİ FİGANİ (BEKE) KAPLICASI 

MORFOLOJİ VE ULAŞIM: 

Mecitözü Beke Kaplıcası; Figani köyünün yaklaşık 6 km. doğusunda yer almaktadır. 

Kaplıca ve civarında topografya kotu 660-1239 mt. arasında değişmektedir. Bölge morfolojik 

olarak tepelik alanlarla çevrilmiştir. (Delmeci Tepesi, Acıdede Tepesi ve Göbekli Tepe) 

Bölgede İç Anadolu Bölgesi karasal iklimi hüküm sürmektedir. Bölgeye ulaşım Çorum-

Mecitözü-Amasya karayolu üzerinden ayrılan 5 km’lik stabilize yoldan sağlanmaktadır. 

Mecitözü ilçe merkezine 15 km. Çorum iline 50 km, Amasya iline ise 37 km uzaklıktadır. 

GENEL JEOLOJİK DURUM: 

Beke Kaplıcası ve çevresinde en yaşlı jeolojik birim Paleozoyik yaşlı Devecidağ 

karmaşığıdır. Delmeci Tepe, Malkaya Tepe ve Figani köyünün güneyinde geniş alanda 

gözlenmektedir. Genel olarak metamorfik kayaçlarla (kristalize kireçtaşı blokları, volkanik 

matriksli kumtaşı, serizit ve mukovitli şistlerle vb.) temsil edilmektedir. Mostra yüzeyleri gri, 

koyu yeşil ve kahverengi renktedir. 

Devecidağ karmaşığı üzerine Jura-Kretase yaşlı  Ferhatkaya formasyonu uyumsuz 

olarak gelmektedir. Ferhatkaya formasyonu ise ise Beke Kaplıca alanının kuzeyinde Kartak 

Tepe mevkiinde gözlenmektedir. Bu formasyon bölgede kristalize kireçtaşları ile temsil 

edilmektedir. Mostra rengi kirli beyaz ve açık sarı renklidir. 

Ferhatkaya formasyonu üzerine ise yine uyumsuz olarak Eoüsen yaşlı Çekerek 

formasyonu gelmektedir. Bu formasyon konglomeratik seviyeler, kumtaşları, kiltaşı ve marn 

ardalanmaları şeklinde gözlenmektedir. Mostra rengi açık sarı renklidir. 

Çekerek Formasyonun üzerinde ise yine uyumsuz olarak Miyosen yaşlı Kemerkaş 

formasyonu bulunmaktadır. Çalışma alanının güneyde geniş alanlarda mostra vermektedir. 

Formasyon kil ağırlıklı olup jips arakatkılı kumtaşı ve kiltaşı olarak gözlenmektedir. 

Bölgede gözlenen Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ise Efennik çayı yatağı boyunca 

gözlenmektedir. 

İnceleme alanındaki kaynaklar, fay, kırık-çatlak, formasyon dokanaklara ve yer altı su 

tablasının topoğrafyayı kesmesiyle yüzeye çıkmaktadırlar. 

 

 

 

 



 

 

Engebeli bir yapısı bulunan yörede kaynaklar, genelde çalışma alanını doğu-batı 

doğrultuda kat eden ters fay boyunca ve yer altı su tablasının topografyayı kestiği yerlerde 

görülmektedir. Sahada yer altı suyu içerebilecek en uygun kaya, bol kırık ve çatlaklı Jura-

Kretase taşlarıdır. Nitekim sahada tespit edilen soğuksu kaynaklarının büyük çoğunluğu bu 

birimin bulunduğu yerlerde görülmektedir. Gözlenen en büyük kaynaklar, Figani köyü 

kuzeyindeki sivri kıran Tepe yamacında fay boyunca çıkan Başpınar kaynağı ile yine Figani 

köyünün 500 m. doğusunda kapte edilmiş Eskiköy çeşmesidir. Ayrıca Doğantepe köyünde 

kireç taşlarından çıkan önemli karstik kaynak vardır. Bunların yanında 0,3-1 lt/sn arasında 

değişen irili ufaklı kaynaklar mevcuttur. Bunlar genellikle ovaya yakın yerlerde yer altı su 

tablasının topografyayı kesmesiyle oluşan kaynaklardır. 

SICAKLIK VE DEBİLERİ: 

Beke kaplıcalarının su sıcaklığı 37
0
 C derecedir. Suda ön plana çıkan mineral flordur 

(1.07 mg/L). Birinci kaynağın mineralizasyonu 316 mg/L, ikinci kaynağın mineralizasyonu 

ise 316 mg/L’dir.  

Kaplıca da yapılan eski ölçümlere göre sıcak suyun debisi 10 lt/sn olarak ölçülmüştür. 

(Dr. S.Schrciber.1961) 

İnceleme sırasında  (1.7.1983) yaptığımız ölçülere göre suyun debi ve sıcaklığı 

aşağıda görülmektedir. 

Ölçüm Yeri :                       Debi lt/sn:                            Sıcaklık  
0
C: 

Aslanağzı                                0,95                                          36,5 

2.Kurna                                   0,17                                           36,5 

3. Kurna                                  0,16                                           36,5 

Kızkurnası                                1,2                                            36,5 

 

Köye Akıtılan Sıcak Sular  : 

Ölçüm Yeri :                       Debi lt/sn:                            Sıcaklık  
0
C: 

Bahçe İçi                                0,07                                          32 

1.Ev                                        0,051                                        33 

2.Ev                                        0,035                                        29 

Yoldaki Çeşme                       0,18                                          27 

Son Çeşme   0,08 24 

 

Sonuç olarak kaplıcada kullanılan toplam sıcak su debisi 2,5 lt/sn olup, köye akan 

sıcak su debisi de 1 lt/sn dolayındadır. 

Sıcak Suların Oluşumu: Kayaçların fay, çatlak ve kırıklarından yeraltına su süzülen 

yağış suları geçtikleri kayaçların kimyasal özelliklerine bağlı olarak mineral içeriğini 

artırmakta ve süzülme esnasında jeotermik gradyan etkisi ile ısınmaktadırlar. 

Suyun sıcaklığının yaklaşık 37 0C olduğundan gidilerek DKs-So)Jg formülünden 

(Ergüvanlı-Yüser) sıcak suyun geldiği derinlik bulunabilir. 

Burada; 

D-Sıcak suyun geldiği derinlik (m.) 

So-Suyun çıktığı kaynak bölgesinin ortalama sıcaklığı ( 0C) 

Sk-İncelenen kaynak suyun sıcaklığı (0C) 

Jg-Bölgenin jeotermal gradyanı (m.)dir. 



 

Değerler yerine konulduğunda 

D:  (37-10,9).33 

D:861,3 m. 

Sıcak suyun geldiği derinlik 961,3 m. olarak bulunur. 

Suların Fiziksel-Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılmaları: 

Kaplıcada üç değişik su örneklerinin kimyasal analizleri yapılmış tam analiz sonuçları 

Üçgen Diyagram, Langelier kalsiyum Denge Diyagramı, Wilcox Diyagramı ve Kara 

Logaritmik Diyagramlarda gösterilmiştir. 

Kaplıca suyunun iyi geldiği hastalıklarda ise; banyo uygulamaları şeklinde osteoartrit 

gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarında, kronik bel ağrısında; miyozit, tendinit, 

fibromiyalji sendromu, miyofasial ağrı sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarında, 

ortopedik operasyonlar sonrası ve uzun süreli hareketsiz kalma gibi durumlarda mobilizasyon 

ve rehabilitasyon çalışmalarında destekleyici/tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir 

niteliktedirler. 

TEKTONİK: 

Bölge genel olarak Kuzey Anadolu Fay sisteminin etkisi altındadır. Buna bağlı olarak 

bölge tektonik yönden oldukça fazla etkilenmiştir. Bu tektonik hareketlere bağlı olarak 

kuzeyden gelen kuvvetler sonucu bölgede yer alan jeolojik formasyonlarda bindirme hareketi 

gözlenmektedir. Bunlardan birinci bindirme hareketi Kartak Tepe dolaylarında gözlenen Jura-

Kretase yaşlı Ferhatlı Formasyonunun Eosen yaşlı Çekerek Formasyonu üzerine bindirilmesi 

ile oluşan tektonik harekettir. İkinci bindirme hareketi ise Devecidağ metamorfik özellikteki 

karmaşığın Eosen yaşlı serilerin üzerine birdirme hareketi yapmasıdır. Bu bindirmeler 

hareketleri sonucu bölgede doğrultu ve ters atımlı faylanmalar meydana gelmiştir. MTA 

tarafından hazırlanan hidrojeolojik ve jeofizik etütlerde bu doğrultudadır. 

Yine hazırlanan MTA etüt çalışmalarında Beke Kaplıcasına ait Jeotermal kaynağın 

yukarıda bahsedilen tektonik hareketlerden kaynaklandığı görüşü dile getirilmektedir. 

 

ESKİ ÇALIŞMALAR: 

Beke kaplıcası ve çevresinin hidrojeolojik etüdü Çorum Valiliğinin talebi 

doğrultusunda MTA tarafından 1983 yılında yapılmıştır. Hazırlanan hidrojeolojik etüt raporu 

doğrultusunda yine MTA tarafından 1986 yılında Rezistivite etüt çalışması yapılmıştır. 

Kaplıca tesisi içinde MTA tarafından 1986-1987 yılları arasında 120 ve 68 metre 

derinliğinde iki adet sıcak su sondajı yapılmıştır. Bu kuyulardan 120 metre derinliğindeki (F-

2) kuyusundan artezyen nitelik 15 lt/sn debide ve 37 derece sıcaklıkta, 68 metre derinliğindeki 

sıcak su kuyusundan (F-1) ise 35 lt/sn debide ve yine 37 derece sıcaklıkta su elde edilmiştir. 

(30.12.1987 tarihli MTA tarafından tanzim edilen tutanak) 

 

SAHANIN BUGÜNKÜ DURUMU: 

Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresinde bulunan Beke kaplıca tesis alanı içerisinde bir 

adet Roma dönemine ait tarihi hamam ve havuz bulunmaktadır. Beke kaplıcasında MTA 

tarafından açılan jeotermal kuyularda artezyenli üretim kesilmiş olup, günümüzde F-2 ( 120 

mt.) kuyusundan pompa ile 11 lt/sn.’lik sıcak su üretimi yapılmakta ve kaplıca tesisinde 

kullanılmaktadır. F-1 (68 metre) kuyusu ise atıl durumdadır. 

 

ADRESİ: Mecitözü İlçesi,  Figani Köyü   MÜLKİYETİ : Özel İdare Müdürlüğü 



 

TÜRÜ VE DERECESİ : Anıtsal        TESCİL TARİHİ VE KARARI : 11.3.2005/385 

ORJİNAL KULLANIMI: Kaplıca     PAFTA : 5        ADA : -       PARSEL : 3644 

                                                            ŞİMDİKİ KULLANIMI: Kaplıca  

 

KONUMU VE GENEL TANIMI: 

Kaplıca mimarı unsuları ve hala kullanılan orta havuzda bulunan kitabeleriyle Genç 

Roma ve Erken Bizans Dönemlerine tarihlenir. Yapılan ilave ve onların varla orijinal özelliği 

bozulmuş olsa da Çorum’daki tek tarihi kaplıcadır. Kaplıcada bugün kullanılmayan ikinci 

havuz, Roma Devri mimari özelliklerine, örgü tekniğiyle horasan harçlı pişmiş tuğla örgülü 

kubbesi, sütun, sütun başlığı ve kaideleriyle üzerinde taşımaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

   İkram ŞAHİN                         Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

             Komisyon Bşk.                    Komisyon Bşk. V.                                    Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 136  no lu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Okuryazarlık Seferberliği çalışmaları 5 Şubat -15 

Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 11 Mayıs 2018 tarihinde tamamlandı. İl 

genelinde kurslara kaç kişi başvurdu? Kaç kişi okuma yazma öğrendi ve belge aldı? İlçelerde 

ve ilimizde okuma yazma oranı nedir?  

Bu konular ile ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Dünyada 758 milyon kişi okuma yazma bilmiyor 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü 

nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu ‘’Geleceği yazarken geçmişi 

okuma’’ ismi altında yaptığı çalışmada, dünyada 758 milyon okuma, yazma bilmeyen 

olduğuna dikkat çekti. 

Birleşmiş Milletler raporuna göre okuma, yazma bilmeyenlerin üçte birini kadınlar 

oluşturuyor. 2030 yılına kadar devam etmesi beklenen yetişkinlerin ömür boyu öğrenme 

projesiyle dünyada okuma, yazma öğretimin yaygınlaşması hedefleniyor. 

Fransa'da okuma yazma bilmeyenlerin sayısın 2 milyonu geçtiği komşusu Almanya'da 

ise yaklaşık 1 milyona yakın kişinin okuma, yazma bilmediği, 6 milyondan fazla Alman'ın 

okuma ve yazmada heceleyerek zorluk çektiği kayıtlara geçti. 

Son 16 yıl içinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı yüzde 82'den, yüzde 86'ya 

yükseldi. En çok okuma, yazma bilmeyenlerin Afrika ve Asya kıtasında yaşadığı öğrenildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri, Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonu, televizyon programı sunucusu Müge Anlı’nın 

öncülüğünde gerçekleştirilen “Okuma-Yazma Seferberliği” ne Ankara Yenimahalle 

Halk Eğitim Merkezi’nde, Emine Erdoğan’ın da katıldı. 

Ankara Yeni mahalle Halk Eğitim Merkezinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıılmaz’ 

ında Katılımı ile resmi olarak başlatılan programda Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Türk 

Milletinin eğitim seferberliklerine her zaman büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Emine Erdoğan 

himayesinde gerçekleşen ‘’Haydi kızlar Okula’’ ‘’Ana kız Okuldayız’’gibi kampanyaların 

eğitim alanında önemli adımlar olduğunu söyledi. Emine Erdoğan bu çabalar neticesinde 

temel eğitimde kız öğrencilerin okullaşma oranının erkeklerle aynı oranı yakaladığına dikkat 

çekti. 

Emine  Erdoğan, Türkiyede 14 yaş üstü nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin 

oranının  %4 olduğunun altını çizerek 2,5 milyona tekabül eden bu oarnın sıfırlanması 

hedefiyle yola çıkıldığını belirtti . Emine Erdoğan Okuma yazma bilmeyen kimsenin 

kalmamasına dair umudunu ifade ederek, bundan sonra yapılacak kampanyaların eğitim 

kalitesini artırmaya yönelik olması gerektiğini vurguladı. 

Bu kapsamda; 



 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okuryazarlık Seferberliği´ne ilişkin usul ve 

esasların yer aldığı genelgeyi 81 ile gönderdi. Bakan Yılmaz, genelgede, Anayasa´da yer 

alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitiminin hayat boyu öğrenmenin 

temelini oluşturduğunu anlattı. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma 

yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve 

özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıklarının görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, bugüne 

kadar yetişkinlere yönelik okuma yazma çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütüldüğünü 

aktardı. Bakan Yılmaz, 2008 yılına girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin 

sayısının 4 milyon 863 bin 414 kişi (yüzde 9,24) iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve eşi Emine Erdoğan´ın başlattıkları ve gerçekleştirdikleri "Ana-Kız Okuldayız" kampanyası 

sonunda 2012 yılında bu sayının 2 milyon 784 bin 257 kişiye (yüzde 4,93) düşürüldüğü 

bilgisini verdi.  

2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun 

14 yaş ve üzerinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu nüfustan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış 

olanlardan 2 milyon 462 bin 613´ünün (yüzde 4,09) halen okuma yazma bilmediğini 

bildirdi. Bakan Yılmaz, bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan´ın himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılmasının planlandığını belirterek, 

"Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin 

okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul 

düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan ikinci kademe yetişkin okuma yazma 

kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.  Seferberlik 

çalışmalarının Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra 

teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğunda 

yürütüleceğini kaydeden Yılmaz, kampanyaya ilişkin çalışmaların valilerin ve kaymakamların 

ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve 

diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütüleceğini belirtti. 

Cumhuriyetten bugüne okuma yazma kampanyaları 

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise konuya ilişkin 

olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince 1928´den bu yana çeşitli adlar altında okuma 

yazma öğretimine ilişkin kampanya ve seferberlik çalışmalarının yürütüldüğünü 

anlattı. 1928´den 1959 yılına kadar Millet Mektepleri ve Halk Dershaneleri aracılığıyla 

okuma yazma alanında 97 bin 317 kurs açıldığını belirten Gül, 1 milyon 867 bin 920 kişinin 

bu kurslarda eğitim aldığını aktardı. Çalışmalarla 1927´de yüzde 11 olan okur-yazarlık 

oranının 1935´te yüzde 20,4´e, 1950´de yüzde 33,6´ya, 1960´ta ise yüzde 39,5´e çıkarıldığını 

ifade eden Gül, günümüzde ise 14 yaş ve üstü çağ nüfusunun yüzde 95,9´unun okuma yazma 

bildiğini, geriye kalan yüzde 4,09 oranın ise okuma yazma bilmediğini ifade etti. Gül, çağ 

nüfusu içerisinde okuma yazma bilmeyen kadınların oranının yüzde 6,8, erkeklerin ise 1,28 

olduğunu bildirdi.  

Gül, seferberliğin ilk döneminin 5 Şubat-15 Mayıs tarihlerini kapsadığını 

bildirdi. Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında halk eğitim merkezleri ve 

ilkokul sınıf öğretmenlerinin görevlendirildiğini dile getiren Gül, başvuruların 

halk eğitim merkezleri ve okullara yapıldığını  söyledi. Kurslarda Bakanlığın hazırladığı ve 

Talim ve Terbiye Kurulu´nun onayından geçen yeni eğitim programının uygulandığını  ifade 

eden Gül, hazırlanan öğretim materyallerinin de kursiyerlere ücretsiz dağıtıldığını dile 

getirdi.  



 

Gül, "Okuma yazma kurslarına katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların 

önündeki engelleri kaldırmaya yönelik kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve 

gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesinin sağlandığını ifade etti. Seferberlik kapsamında 

okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına 

katılmalarının sağlandığını , okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim 

görmelerini sağlayacak ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmeleri 

amaçlanmaktadır." bilgisini paylaştı.  

Kurslar 5 Mart´ta başladı. 

Genelgeye göre, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının ilk dönemi 5 Şubat-15 

Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 5-19 Şubat 2018 tarihleri 

arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için 

gerekli alan tarama çalışmaları yapıldı. 

Önergede belirtildiğ gibi il genelinde kaç kişi başvurdu? İl genelinde 306 adet Okuma 

Yazma kursu açılmıştır. Açılan bu kurslara 212 erkek 2571 bayan olmak üzere toplam 2783 

kişi başvurmuş ve kurslara katılmıştır. Kaç kişi okuma yazma öğrendi ve belge aldı? Kursa 

katılan  kişilerden 115 erkek ve 1557 si kadın olmak üzere toplamda 1672 kişi okuma yazma 

öğrenmiş ve belge almıştır. 

İlçelerde ve il genelinde okuryazarlık oranı nedir?   

İLÇELERDE OKURYAZARLIK ORANI TABLOSU 

İLÇE ADI OKURYAZARLIK ORANI 

MERKEZ İLÇE %97 

ALACA %95 

BAYAT %94 

BOĞAZKALE %99 

DODURGA %96 

İSKİLİP %91 

KARGI %95 

LAÇİN %94 

MECİTÖZÜ %97 

OĞUZLAR %97 

ORTAKÖY %94 

OSMANCIK %94 

SUNGURLU %91 

UĞURLUDAĞ %95 

  

Çorum il geneli %96 

Not: Oranlarda yuvarlama yapılmıştır.  

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

      Yusuf Kaya                                Ünal Cevizci            Erdoğan Köroğlu 

Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.        Üye 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 134 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen,   İlimizde bazı ilçeler geçtiğimiz ayda dolu düşmesi sonucu 

çiftçinin ürünlerinde büyük hasar oluşmuştur. Çiftçimizin zararı nedir? Bu zararın telafi 

edilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bu konular ile ilgili Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Doğal afetler 

sonucu oluşan hasar tespitleri İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK müdürlüğü tarafından 

hızlı bir şekilde yapılarak 2090 sayılı kanun ve ilgili genelge ve yönetmelikler kapsamında 

desteklenecek üreticilerin tespiti için çalışmalar yapılmıştır.Teknik personellerimizce yapılan 

ön tespitler neticesinde düzenlenen Afet İhbar Formları Bakanlığımıza gönderilmiştir.2090 

Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve bu 

kanun dayanarak hazırlanan 27 Ağustos 2006 tarih ve 26272 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar 

Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmeliğinin 5.Maddesi 1.inci  Bendi 

gereği “Bu yönetmelikte yer alan yardımlardan,5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 

Kapsamında uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmamış üreticiler 

yararlanamaz” 2.nci Bendinde ise “Tarımsal ürünlerinin canlı-cansız üretim araçları ve 

tesisleri dahil tüm tarımsal varlığının toplam parasal değerinin en az %40 ve daha fazla 

oranda zarar görmesi halinde destekleme ödemesi yapılır” denilmektedir. 

 

2090 SAYILI  TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE 

YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN 

Amaç: 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın,  sel, don, 

dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı - cansız (toprak 

dahil) üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme 

imkanları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı 

üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak 

yardımlara ilişkin usulü ve esasları belirlemektir. 

 

Yardımlar: 
Madde 2 - Bu Kanuna göre yapılacak Devlet yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya 

para verme veya teknik yardım yapma, yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine 

katılma şekillerinden biri ile olur. Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine öncelik 

tanınır. Afet dolayısıyla çalışma ve üretim imkanları önemli ölçüde bozulmaktan maksat, 

çiftçinin; 

 

A) Ürünlerinin canlı - cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer itibariyle en az %40 

oranında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle karşılayacak gücü 

bulunmaması ve kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak 

borç alma imkanı olmaması; 



 

 

B) Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının veya tesislerinin % 40'dan az zarar görmesi 

halinde, kredi alma imkanı olmaması, başka geliri bulunmaması, dolayısiyle tarımsal 

faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma düşmesi, halleridir. 

Karşılıksız yardım, ancak yukarda, belirtilen koşullarda ve geri ödeme gücü olmadığı 

saptanan, çiftçilere yapılabilir. Tesis maliyetine katılma, sadece çiftçilerin birlikte 

kullandıkları ve yararlandıkları araçlar ve tesisler için ve gereğine göre yapılabilir. Tesisin 

onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılma, proje tutarının % 70'ini geçemez. 

Bu esaslara göre ve bölgeler itibariyle, çiftçilere hangi afetler için, ne gibi ürünleri, 

canlı - cansız üretim araçları ve tesisleri için hangi şartlarda ve ne şekilde yardım yapılacağı 

yönetmelikte açık ve seçik bir şekilde belirtilir. 

Zarar ve ziyanların Devletçe herhangi bir suretle karşılanmış olanlara veya tarımsal sigortadan 

yararlanma imkanı bulunanlara bu kanun gereğince ayrıca yardım yapılmaz. 

Hasar tespit komisyonları: 

Madde 3 - Afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarının mahiyetini, oranlarını ve 

tutarlarını tespit etmek,çiftçinin ödeme gücüne göre karşılama şekillerini belirtmek amacıyla 

her il ve ilçede hasar tespit komisyonları kurulur. 

Komisyonlar: 

A) İllerde vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; defterdarlık, teknik 

ziraat müdürlüğü, veteriner müdürlüğü,T.C. Ziraat Bankası Müdürlüğü ve Ziraat Odası 

Başkanlığından, 

B) İlçelerde,kaymakam veya adına görevlendirilen vekilinin başkanlığında; ilçe Ziraat 

Mühendisliği,ilçe veteriner hekimliği,mal müdürlüğü,T.C. Ziraat Bankası Müdürlüğü,ziraat 

odası başkanlığı ile ilgili muhtarlar ve belediye olan yerlerde çiftçi malları koruma başkanlığı 

yetkililerinden, oluşur. 

Komisyonların yetkileriyle çalışma yöntemleri yönetmelikte belirtilir. 

Fon kurulması: 

Madde 4 - Bu Kanun gereğince yapılacak yardımlar ve harcamaları karşılamak üzere, ilk 

mali yılda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine, konulacak ödenekle bir fon 

teşkil olunur. Bu yardım fonu Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin % 10 undan 

az olamaz. 

Fon hesabında tutulan paraların faiz ve ikramiye gibi gelirleri, borçlulardan tahsil edilecek 

taksit ve faizler, fonla ilgili her türlü satış, bağış ve yardımlar fon hesabına geçirilir. 

Fonun yönetilmesi: 

Madde 5 - Fon paraları, T.C. Ziraat Bankasında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

emrinde açılacak bir hesaba yatırılır.Fonun işletilmesi,fondan yapılacak harcamalar, kredi, 

karşılıksız ödeme ve tesis maliyetlerine katılma şekilleri, faiz, geri ödeme, erteleme, fonla 

ilgili olarak T.C. Ziraat Bankasınca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar yönetmelikte 

gösterilir. 

Bu Kanunla ilgili açılmış kredilerden faiz alınmaz. 

Hesap dönemi ve denetim: 

Madde 6 - Fonun hesap dönemi mali yıldır. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı fonun ita 

amiridir. Maliye Bakanlığınca bu Bakanlık emrine bir fon saymanı atanır. 

Bilanço ve kesin hesap, ertesi yılın Temmuz ayı içinde Sayıştay'a verilir. Sayıştay'ca denetim, 

yönetmelikteki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle yapılır. 

İstisna ve muaflıklar: 

Madde 7 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili; 

A) Fon harcamaları Genel Muhasebe ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları 

hükümlerine bağlı değildir. 



 

 

B) Başvurmalar, bildirimler, düzenlenecek senetler, tasarruf belgeleri ve benzeri kağıtlarla, 

resmi mercilerce ve noterlerce yapılacak işlemler her türlü vergi, harç ve resimlerden muaftır. 

Madde 8 - Bu Kanunun Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yüklediği görevleri 

yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir Afetler Dairesi kurulur. 

Daire, bir başkanın yönetiminde başkan yardımcıları ile gerektiği kadar uzmanlık, müdürlük, 

bir fon saymanlığı ve bunlara bağlı bürolardan oluşur. Dairenin taşradaki hizmetleri il ziraat 

ve veteriner kuruluşlarınca yürütülür. 

Ceza hükümleri: 

Madde 9 - Afet bölgelerinde felakete uğrayanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedelsiz 

olarak verilen iş veya irat hayvanlarını, tohumluk, gübre, mücadele ilacı, alet, makine ve 

malzeme gibi canlı veya cansız üretim araçlarını veya tesislerini izinsiz olarak iki yıl içinde 

satan veya devreden yahut başka maksatlarla kullananlar hakkında daha ağır cezayı 

gerektirmediği takdirde,1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasına ve bu mallara, 

kimin elinde olursa olsun, el konulmasına, mevcut olmadıkları takdirde bedellerinin tazminine 

hükm olunur. 

Yukarıda sözü edilen suçlara ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. 

Yönetmelik: 
Madde 10 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, kanunun uygulama şeklini 

ve kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere bir yönetmelik hazırlanır ve 

Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konur. 

Ek Madde 1 - (Ek: 23/7/1995 - 4123/7 md.) 

1 - Meydana Gelen tabii afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl 

Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla kurulmuş fon 

hesabından temin edilerek ayni olarak verilir. 

Geçici Madde 1 - (Ek: 28/8/1992-3838/16 md.) Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane merkez ve 

ilçelerinde 1992 Mart ayında vuku bulan deprem nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının 

karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı 

Yasayla kurulmuş fon hesabından temin edilerek ayni olarak verilir. 

 

Yapılan Tespit çalışmalarında; 

 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde desteklenecek üretici olmadığı tespit edilmiş ve tutanağa 

bağlanmıştır. 

 Çorum Merkez’de dolu yağışı nedeniyle 12 köyde %30 oranında zarar olduğu, 

 Osmancık ilçesinde dolu yağışı nedeniyle 7 köyde %40 oranında zarar olduğu 

 Sungurlu ilçesinde dolu yağışı nedeniyle 11 köyde %40 zarar olduğu 

 Mecitözü ilçesinde dolu yağışı nedeniyle 5 köyde %60 zarar olduğu 

 İskilip ilçesinde dolu yağışı nedeniyle 10 köyde %50 zarar olduğu  

 Boğazkale ilçesinde dolu yağışı nedeniyle 11 köyde %35-95arasında zarar olduğu tespit 

edilmiştir.  

Dolu yağışı haricinde Nisan ayı içerisinde meydana gelen aşırı soğuk ve don olayı sebebiyle il 

merkezinde ve Osmancık ilçesinde 105 köyde kısmi don zararı meydana gelmiş hububat ve 

meyve alanlarında %40-50 oranında zarar olmuştur. 

 Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde don nedeniyle 10 köyde %35-50 oranında zarar olmuştur. 

Bakanlığımız tarafından illerden gelen afet ihbar ve bilgi formlar neticesinde çiftçilerimizin 

zararının karşılanmasına yönelik tedbirler her yıl alınmaktadır. Bu yıl da 24 Haziran 2018 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018-11983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 



 

“Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerine Olan Borçların Ertelenmesine Dair Karar yürürlüğe 

konulmuştur.Bakanlar Kurulu kararına istinaden çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesine 

yönelik çalışmalar mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 

Komisyon olarak görüşlerimiz, ilçelerde doğal afetten (dolu, sel ve don)  dolayı 

çiftçilerimiz ürünlerinde ciddi zarar görmüşlerdir. Bu zararları İl ve İlçe Tarım 

Müdürlüklerimizce tespit edilmiş olup çiftçilerimizin mağduriyeti ortadadır. Bu bağlamda 

doğal afetten zarar gören alanlarda ki çiftçilerimizin zararlarını belirlenmiş oranda 

karşılanması Tarım Komisyonu olarak uygun olduğu kanısındayız. 

Sungurlu ve Boğazkale ilçemizde komisyonumuzun çalışmaları sırasında tespit ettiğimiz bazı 

köylerimizde doğal afetlere karşı mücadelesinde bölgede bulunan derelerin ıslah edilmesi 

bölgenin afetten gördüğü zarar oranını azaltacağı kanısındayız. Ve ayrıca;   

Boğazkale ilçemiz de bulunan ilçe Tarım Müdürlüğümüzün bulunduğu binanın 

yeniden yapılandırılması ve daha rahat çalışma ortamı yaratılması gerektiği kanısındayız. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                   Komisyon Bşk.                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 135 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından başlatılan ve israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, etkin 

toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme projesi 

ile ilimizde planlanan etkinlikler, projeler nelerdir? Belediyelerin ne tür çalışmaları vardır? 

Atıkların çevreye atılması ile ilgili vatandaşlarımızı nasıl bilinçlendirebiliriz? Bu konular ile 

ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda,  

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiler ise şöyledir; 

Sıfır atık; israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini 

kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Söz konusu yaklaşım, atık 

hiyerarşisine uygun olarak bireysel, kurumsal veya belediye genelinde uygulanabilmektedir. 

Bununla birlikte sıfır atık uygulamalarının daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık 

miktarının fazla olması ve uygulamanın yaygınlaştırılması açısından kurumsal uygulamalar 

büyük önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek 

nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 

Bakanlığımızca sıfır atık yaklaşımı öncelikle kendi binamızda hayata geçirilerek yapılacak 

uygulamalara örnek teşkil edilmiştir. Sıfır Atık Projesi Bakanlığımızın yanı sıra 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uygulamaya geçirilmiş olup, 26.09.2017 tarihinde 

gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi Tanıtım Toplantısı ile tüm Türkiye'de uygulanmasına 

yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Bakanlığımızca Sıfır Atık Projesinin 2018 itibariyle aşamalı olarak kamu 

kurumlarında, terminallerde (havaalanı, otogarlar, limanlar vb.), eğitim kurumlarında 

(üniversiteler, yüksekokullar, enstitüler, okullar vb.), alışveriş merkezlerinde, konut 

sitelerinde, sağlık kurumlarında, eğlence-dinlenme tesislerinde (otel, eğlence merkezleri, 

restoranlar, parklar vb.), iş merkezlerinde ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Bu hedefler doğrultusunda İlimiz genelinde;  

 Sıfır Atık Projesinin uygulama adımlarından olan Kamu Kurum ve Kuruluşları İrtibat 

Personelleri ve Çalışma Ekibi Belirlenmesi çalışması yapılmıştır.  

 İrtibat personellerinin belirlenmesinin ardından yapılan bilgilendirme çalışması sonucunda 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mevcut Durum Analizi Çalışması tamamlanmış olup, bu 

mevcut durum analizi neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarının sıfır atık projesi için İç 

Mekan Geri Dönüşüm Kumbaraları ihtiyacı belirlenmiştir.  

 Müdürlüğümüz olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iç mekan geri dönüşüm kumbaralarını 

temin etmiş olup, uygulamaya geçmiştir.  

 Ayrıca, Valilik Yemekhanesinde de yapılan çalışma sonucunda yemekhaneye uygun iç mekan 

geri dönüşüm ünitesi yaptırılmış olup, uygulamaya geçilmiştir. 



 

 Hitit Üniversitesi bünyesinde sıfır atık projesi çalışmaları devam etmekte olup, iç mekan geri 

dönüşüm ünitelerini temin ederek uygulama aşamasına geçmiştir. 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının halihazırda iç mekan üniteleri temin çalışmaları devam 

etmektedir.  

 Temmuz ayı içerisinde irtibat personelleri ile mevcut durum toplantısı gerçekleştirilecek olup, 

yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilecektir. 

Çorum Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar ise şu şekildedir; 

Çorum Belediyesi’nde katı atık toplama ve taşıma faaliyetleri Temizlik İşleri 

Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bertaraf işlemi Çorum Belediyeler Çevre 

Birliği tarafından işletilmekte olan düzenli depolama sahasında gerçekleştirilmektedir.  

Atık miktarını azaltmak ve ayrı toplanması ve taşınması gereken atıkların düzenli 

depolama sahasına gitmesinin önüne geçmek adına; 

 Ambalaj atığı toplama noktaları oluşturulması, (birlik tarafından ihalesi 

gerçekleştirilmiş ve ihaleyi Elit Çevre kazanmıştır.) 

 Atık pil toplama noktalarının oluşturulması,  

 Tıbbi atıkların ayrı toplanması,  

 Evlerden kaynaklanan molozların ayrı toplanması, 

 Bitkisel atık yağ kaynaklarının lisanslı firmalarla sözleşme yapmaları için denetimler 

gerçekleştirilmesi ve çorumda faaliyet gösteren lisanslı bitkisel atık yağ firmaları ile 

iletişim halinde olunması,  

 Yemekhanesi bulunan bazı kamu kurumlarının yemek artıklarının ayrı toplanıp 

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan yemi olarak değerlendirilmesi,  

 Ağaç dalı ve yaprak türü atıkların bir kısmının Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 

kompost haline getirilmesi  

gibi bir takım faaliyetler yürütülmektedir. 

Çorum Belediyesinin Belediyeler Birliği ile ortaklaşa yapmış olduğu katı atık 

toplama ve ayrıştırma tesisi 2018 yılı ocak ayı itibarıyla işletmeye açılmıştır. Çorum 

Merkez, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancıkta ilçelerinden toplanan atıklar bir ayın bu 

tesiste toplanacaktır. 

Tesiste ayrıştırma ünitesi, bakım atölyesi, kompost (gübre) ünitesi depolama 

alanı, çöp sızıntı suyu arıtma tesisi ve idari bina bulunmaktadır. Bu tesis Çorum’un 

tamamının 30 yıllık katı atık sorununu çözecek kapasitededir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

                    Başkan                Başkan V.            Üye 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 133 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Alaca İlçesi, Yüksekyayla köyünde yapılan rüzgar tribünü 

üretime geçmemiştir. Gecikme sebebi nedir? Gecikmesinden dolayı kurumumuzun zararı 

nedir? Bu zararın eksiklerin giderilmesi için ne gibi çalışma yapılmaktadır? Bu konular ile 

ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı olan “Yenilenebilir 

Enerji Mali Destek Programı” kapsamında idaremizce sunulan “Enerjimizi Rüzgârdan 

Alıyoruz” projesinin bütçesi % 46,96 OKA tarafından desteklenerek 688,070.73 TL tutarında 

hibe alınmıştır. Geriye kalan tutar ise idare tarafından karşılanmıştır. Projenin toplam bütçesi 

ise 1.465.300,00 TL’dir. 

 

Proje ile 250 kW Rüzgâr Elektrik Santrali kurulumu yapılarak idaremizin hizmet 

binalarının yıllık yaklaşık 180.000 TL. elektrik tüketiminin karşılanması hedeflenmiştir. 

 

250 kw Rüzgâr Elektrik Santrali Yapım işinin ihalesi 31.03.2015 tarihinde yapılmış ve 

yüklenici firma ile 24.04.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 29.04.2015 tarihinde ise 

işin yer teslimi yapılarak yüklenici tarafından işe başlanılmıştır. İşin süresi ise 16/05/2016 

tarihinde sona ermiştir. Süresi içerisinde yüklenici tarafından iş tamamlanarak işin geçici 

kabulünü yapmak üzere Tedaş Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Genel Müdürlük 

tarafından kurulan komisyon kabule gelemeden 15 Temmuz darbe girişimi olmuş ve kurulan 

komisyon lağvedilmiştir. Yeniden yapılan başvuru üzerine tekrar komisyon kurulmuş ve yeni 

komisyon 15.12.2016 tarihinde santrali yerinde incelemiştir.  Yapılan incelemede eksik listesi 

düzenlenip firmaya tebliğ edilerek, eksiklerin giderilmesi ile ilgili 15 günlük süre verilmiştir. 

Fakat firma verilen ek süre içerisinde belirtilen eksikleri tamamlayamamış ve iş bitim 

dilekçesi verememiştir. 31.12.2016 tarihinden itibaren de hali hazırda cezalı çalışmaya devam 

etmektedir.  

 

 Yüklenici tarafından eksikliklerin giderilmesi ve rüzgar hızına bağlı güç eğrisinin elde 

edilebilmesi amacıyla çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Akabinde Tedaş Genel 

Müdürlüğü’ne tekrar başvuru yapılarak geçici kabul süreci başlatılacaktır. 

 

250 kw Rüzgar Elektrik Santrali Yapım İşinin Gecikmesine sebebiyet veren husus; 

Projedeki rüzgar hızına bağlı olarak üretilmesi gereken elektrik güç eğrisini sağlaması 

gereken çalışmalar yapılmaktadır. (12 m/s rüzgar hızında 250kW lık üretim değerinin 

sağlanması gerekmekte ve şu ana kadar yaklaşık 90kW a kadar olan üretim değeri gerçekleşti. 

Rüzgar değerlerinin uygun olması ve çalışma ekibinin de şantiye sahasında bulunması ile bu 

çalışmanın tamamlanması amaçlanmaktadır.) 



 

Proje ilk olarak hazırlanırken hedeflenen yıllık üretim tutarı yaklaşık 180.000 TL 

olarak hedeflendi. (Bu üretim değeri rüzgar hızının tüm yıl boyunca 5-12 m/s hızla estiği 

düşünülerek hesaplanmıştır) Ancak rüzgar hızı yılın bazı dönemlerinde 0-5 m/s aralığında 

olduğundan üretim her dönem yapılamamaktadır.  

 

250 kw Rüzgar Elektrik Santrali Yapım İşi halen bitirilemediğinden dolayı firmaya 

günlük gecikme cezası uygulanmaktadır. Cezanın yıllık maliyetinin yaklaşık 300.000,00 TL 

olduğu düşünülürse idarenin bu konuda herhangi bir kaybı bulunmamaktadır. 

 

Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede ve yetkililerden aldığımız bilgilere 

göre; 

Tesiste tüm fiziki çalışmalar bitirilmiş olup, test çalışmaları sürdürülmektedir. 1 hafta 

içinde kabul komisyonuna dilekçe verileceği ve yaklaşık 15 günlük bir sürede de Tedaş 

yetkililerinin gelerek test sonuçlarını inceleyip kabul edeceği beklenmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

           Nurettin KARACA                   Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 138 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İşitme engelli çocukların çok geç kalmadan dil ve konuşma 

yetisini kazanabilmeleri için başlatılan “Sessizliğime Ses Ver” projesi kapsamında ilimizde ne 

gibi çalışmalar yapılmıştır? İşitme engellilerle iletişim sağlamak amacı ile açılan kurslar 

yeterli midir? Kaç kişi sertifika almıştır? Sosyal etkinlikler var mıdır? Bu konular ile ilgili 

Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  Çorum Özel 

Eğitim Meslek Lisesi işitme engelliler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 

“Sessizliğime Ses Ver” kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında şu çalışmalar 

yapılmıştır. 

1-Ted Kolejinde tiyatro gösterisi 

2-Platin Sağlık Meslek Lisesini ziyaret. 

3-Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret. 

4-İnönü Anadolu Lisesi ile yapılan ortak proje. 

5-Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesini ziyaret. 

6-Bahçeşehir Kolejini ziyaret. 

7-Toyoto Sakarya Fabrikasına teknik gezi. 

8-Hitit koşusuna katılım. 

9-Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonasına katılım. 

10-Okulumuzda tiyatro çalışması 

11-Sessizliğin ötesinde proje kapsamında sosyal deney. 

 

Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi “Sessizliğin Ötesinde” adlı sosyal deney projesi: 

Sosyal Deney Planı: 

Yer: Gazi Caddesi, AHL Park Alışveriş Merkezi Kubbeli Caddesi 

Zaman: 24 Mart Cumartesi saat: 10:00 ile 12:00 arasında Gazi Caddesi ve Kubbeli 

caddesinde 

24 Mart Cumartesi saat: 14:00 ile 16:00 arasında AHL Park Alışveriş Merkezinde 

yapılacak. 

Öğrenci sayısı:2 

Öğrenci Ad-Soyadları: Onur ÜNSAL-Emrah KAVAK 

Amaç: Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi olarak işitme engelli olan bireylerin 

toplumda yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, bu bireylerle ilgili toplumda farkındalık yaratmak 

amacıyla bu sosyal deney planlanmıştır. 

İçerik:Proje ekibinde yer alan öğretmenler (Necla Kurt, Fatih Kekeç, Yeşim 

Kılıçarslan, Aydın Kalender, Hanifi Okumuş) ve iki öğrenci saat 08:00’de okulda hazır 

bulunacak. 



 

 

Saat 08:30 da okuldan ekip olarak özel araçlarla hareket edilecek. Sosyal deneyin 

yapılacağı alan hazırlanacak. Çekim yapacak ekipte alanda bulunacak. 

Gizli çekim yapacak kameraların yerleri tespit edilip yerleştirilecek, çekime hazır hale 

getirilecek. Video kaydı yapacak olan öğretmenimiz de alana hakim noktada yerini alacak. 

Senaryo gereği iki öğrencimiz yolda yürürken Emrah KAVAK adlı öğrencimiz birden 

yere düşecek arkaşı rolündeki Onur ÜNSAL etraftan işaret dili ile yardım isteyecek, görevli 

öğretmenlerimiz Aydın Kalender ve Yeşim Kılıçarslan halktan biri gibi yaklaşarak Emrah’ı 

anlamaya yardımcı olmaya çalışacak aynı zamanda da yardım çağrısıyla etrafta insanların 

toplanmasına aracı olacak. Bu arada öğrencimiz işaret dili ile derdini insanlara anlatmaya 

çalışacak.  

Yeterli kalabalık toplandıktan sonra yine senaryo gereği oradan geçmekte olan görevli 

öğretmenimiz işaret dili bildiği için öğrencilerin yanına gidip sorunu çözecek, öğrencilere 

yardım edecek ve onları alanda uzaklaştıracak. 

Kalabalık grup (deney grubu) dağılmadan kameralar açığa çıkacak ve görevli 

öğretmenlerimiz topluluğa bunun bir sosyal deney olduğunu açıklayarak deney grubundan 

seçilecek kişilerle röportaj yapacak. 

Röportaj esnasında sorulacak sorular: 

-Bu olay karşısında ne hissettiniz? 

-Yardım etmek istediniz mi? Cevabınız Evetse neden yardım etmediniz? 

-İşaret dili bilseydiniz sonuç nasıl olurdu? 

-İşaret dili öğrenilmeli mi? 

-Bu sosyal deney sizde nasıl bir farkındalık yarattı? 

-Önerileriniz nedir? 

Soruları yöneltilerek rastgele seçilmiş üç-dört kişi ile röportaj yapılacak, sosyal deney 

sonucunda elde edilen veriler toplanacak, rapor haline getirilecek, görsellerle birleştirilerek 

proje dosyasına eklenecek, yapılan bu sosyal deney medyada paylaşılacak. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

                Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 161 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Kurumlarımızda çalışan personellerimizin çocukları için kreş 

ihtiyacı olduğu bize gelen taleplerle tespit edilmiştir. Personelimizin mağduriyetinin 

giderilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaların yapılması ile ilgili olarak Aile ve Engelliler 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda sonucunda, İl Özel İdaremizde çalışan 

personellerin bakmakla yükümlü olduğu 0-3 yaş aralığında 52 çocuk, 3-6 yaş aralığında ise 70 

çocuk olmak üzere toplam 122 çocuğun olduğu belirlenmiştir. İdaremiz ve diğer kurumlar 

değerlendirildiğinde çalışan personellerin çocukları için kreş ve gündüz bakımevinin 

açılmasının gerektiği görülmüştür. Kurumlar tarafından kreş ve gündüz bakımevlerinin 

açılması ile ilgili mevzuat düzenlemesi şu şekildedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların Sosyal Tesis İhtiyaçları” 

başlıklı 191. maddesinde; “Devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk 

bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.” hükmü yer almakta olup, bu kanun maddesine 

dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk 

Bakımevleri Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. 

Bu yönetmeliğin “İl ve İlçe Merkezlerinde Bakımevi Açılması” başlıklı 20. 

maddesinde ise “İl ve ilçe merkezlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki memurların 0-6 yaş 

grubuna giren enaz 50 çocuğunun bulunması halinde, giderlerin ilgili kurumlarca 

bakımevinden yararlanacak çocuk sayısıyla orantılı olarak müştereken karşılanması şartıyla, 

mülki idare amirinin denetim ve gözetiminde çocuk bakımevi açılabilir. Bu şekilde açılacak 

çocuk bakımevlerinin yönetim ve diğer hizmetleri il veya ilçe özel idare müdürlüklerince 

yürütülür. Bakımevleri için gerekli personelin kadroları ilgili özel idare müdürlüğü teşkilat 

kadrolarında yer alır.” hükmü bulunmaktadır. 

İdaremiz personellerinin ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri 

Hakkında Yönetmelik gereğince, İl Özel İdaresi tarafından, Valiliğin denetim ve gözetiminde 

olan bir kreş ve gündüz bakımevinin açılması Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

                Arif ÇAMİÇİ                         Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

            Komisyon Başkanı     Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=kre%FE

