
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/07/2017 tarih ve 231 sayılı kararı ile İmar ve 

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

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

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Seydim 

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

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

maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                   Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                Üye                           Üye                              Üye                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/07/2017 tarih ve 231 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Ortaköy İlçesine bağlı Karahacip köyüne ait 

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

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Ortaköy İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                   Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                Üye                           Üye                              Üye                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 05/07/2017 tarih ve 231 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, İlimiz Sungurlu İlçesine bağlı Demirşeyh köyüne ait 

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

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Sungurlu İlçesine bağlı 

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

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

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

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

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

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

komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                   Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                Üye                           Üye                              Üye                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 07/07/2017 tarih ve 242 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe Çayhatap Köyü, Kırkyüzü 

mevkii, 108 ada, 17, 21 ve 22 nolu taşınmazın Akaryakıt İstasyonu amacıyla “Akaryakıt ve 

Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5.000 

ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında, 24/07/2017 tarihinde yapılan incelemede, Merkez İlçe, Çayhatap Köyü, 108 ada, 

17-21-22 parsel nolu taşınmazlar üzerinde halihazırda faaliyette olan akaryakıt istasyonunda 

LPG satışı yapılmak istenildiğinden söz konusu tesisin imar planına işletilmesinin 

amaçlandığı tespit edilmiştir. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulmuş, TEİAŞ, BOTAŞ, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge 

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

Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çorum 1. İcra Dairesi, Çorum Vergi Dairesi, 

Delta Akaryakıt Ticaret A.Ş., İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden uygun görüşler alındığı tespit 

edilmiştir.  

 Petrol Piyasası Kanunu'nun 8'inci maddesi ve ilgili mevzuatı gereği yapılan asgari 

mesafe tespitinde, söz konusu istasyonun Alaca istikametinde aynı yön güzergahında en yakın 

istasyonun 19300 metre mesafede olduğu, Çorum istikametinde ise 2600 metre mesafede 

Çorum Belediyesi Mücavir Alan sınırının geçtiği tespit edildiğinden ilgili mevzuat gereği 

mesafe şartlarını sağladığı tespit edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 08/06/2017 tarihinde Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylandığı tespit edilmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verilmiştir.  

 Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                Üye                           Üye                              Üye                             Üye  



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 244 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen,    İlimiz Merkez İlçe Karacaköy köyünde 168 ada, 6 parselde 

kayıtlı 17 dönüm arazi üzerinde asfalt tesisi ile tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi 

projelerinden idaremize gelir sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

kurumsal sınıflandırılması içerisinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin 

(e) bendi ve 53. madde gereğince “Çorum İl Özel İdaresi Tarım ve Hayvancılık ve Sanayi 

İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin 

katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, farklı 

illerdeki İl Özel İdareleri tarafından kurulan işletmelerin başarısız olduğu, ürettikleri ürünlerin 

piyasa ile rekabet edemediği ve zarar ettiği görülmüştür. Çorum İl Özel İdaresi tarafından 

böyle bir işletmenin kurulması halinde, kar edemeyeceği, üretilen ürünlerin piyasada 

tutunamayacağı düşünülmektedir. İdarenin işletme kuracak bütçesi ve imkanı da 

bulunmamaktadır. İlimizin böyle bir işletmeye ihtiyaç olmadığı tespit edilmiştir. Hizmet ve 

ticaretin birbirine karıştırmaması gerekmektedir. İl Özel İdaresi kar etme düşüncesiyle değil 

hizmet etme düşüncesi ile hareket etmelidir. Ayrıca; İl Özel İdaremizin yaklaşık 3,5 yıldır 

yaptığı hizmetler takdire şayandır. Dolayısıyla başka bir kuruluşa ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Bundan dolayı “Çorum İl Özel İdaresi Tarım, Hayvancılık ve Sanayi İşletmesi” nin 

kurulması Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmamıştır.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 243 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Çorum Merkez İlçe Tepecik mahallesinde bulunan mülkiyeti 

İdaremize ait 2022 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.443,16 m² yüzölçüme sahip, “Şehir İmar 

Planında Okul Alanı olarak işaretli” arsa vasıflı taşınmazın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 

tahsis edilmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Çorum 

Merkez İlçe Tepecik mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 2022 ada, 1 nolu 

parselde kayıtlı 10.443,16 m² yüzölçüme sahip, “Şehir İmar Planında Okul Alanı olarak 

işaretli” arsa vasıflı taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinin (a) 

bendinde yer alan “İlk ve Orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve 

onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve 

yetkilidir.” hükmü ve yine aynı Kanunun İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 10. 

maddesinin (f) bendinde yer alan “… Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” 

hükmüne istinaden, ilkokul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne adına tahsis edilmesi 

Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 234 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 2017 yılı performans programına alınan Osmancık İlçesi 

Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerine yer üstü kapalı sistem sulama işinin programdan 

çıkartılarak, yerine Osmancık İlçesi Hanefi ve Konaca köylerine havuzdan damlama sulama 

projesinin 2017 yılı performans programına alınması ile ilgili olarak Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 2017 yılı performans programına 

alınan, Osmancık İlçesi Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerine yer üstü kapalı sistem sulama 

işinin çalışmalarına başlanılmıştır. Sulama sisteminin kullanımı ile ilgili olarak köy 

muhtarlıklarınca mahkemeye başvurulduğu tespit edilmiştir. Sulama projesine başlanılması ve 

mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle, 2017 yılı performans programına alınan 

Osmancık İlçesi Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerine yer üstü kapalı sistem sulama işinin 

programdan çıkartılmaması, 
Osmancık İlçesi Hanefi ve Konaca köylerine mevcut havuzdan damlama sulama tesisi 

yapım işinin ise, bütçe imkanları ölçüsünde 2018 yılı performans programına alınması Plan ve 

Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 228 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Ortaköy İlçesi İncesu kanyonunda, Çorum’dan ve il dışından 

gelen misafirlerin kullandığı ortak alanlar çok bakımsız ve pis olduğu için vatandaşlar bu 

durumdan şikayetçidir. İncesu Kanyonundaki işleri köy muhtarı tek başına yürütememektedir. 

Maddi ve manevi yük muhtarın üzerindedir. Hiçbir maddi destek görmemektedir. Son yıllarda 

yapılan alanlar (mescit, tuvaletler, lavabolar, kamelyalar) pis ve atıl durumdadır. Devletin 

yaptığı yatırımlar bakımsızlıktan heba olmaktadır. Yeterli personelin verilmesi sağlanarak 

insanlara güzel bir hizmet amaçlanmalıdır. İlimizdeki İncesu ve Alacahöyük gibi turistik 

yerlerde İl Özel İdaresi tarafından ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bu konular ile ilgili Plan ve 

Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Ortaköy İlçesi İncesu kanyonunda 

bulunan ortak kullanım alanlarının (mescit, tuvaletler, lavabolar, kamelyalar) temizlik ve 

bakımlarının İl Özel İdaresi tarafından yapılması, vatandaşlarca kullanılan içme suyu 

ödemesinin köy muhtarlığınca karşılanma imkanı olmadığından içme suyu parasının İl Özel 

İdaresi tarafından karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Belirtilen bu hususlar İl Özel İdaresi tarafında gerçekleştirilemeyecek ise, hizmetlerin 

yerinden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, İncesu Kanyonu ve Alacahöyük turizm 

alanlarının İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine devredilmesi Plan ve Bütçe 

Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 236 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen;  yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte düğün sezonu açılmış ve 

köylerdeki düğünlerde silah kullanımı başlamıştır. Bu düğünler için Jandarmadan izin alınıyor 

mu? Düğünlerde silah kullanımına karşı ne tür önlemler alınabilir? Kamuoyunun dikkatini 

çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için İl Genel Meclisi olarak neler yapılabilir? 

Düğünlerde silah ve havai fişek kullanımı için cezai müeyyideler var mıdır ve nasıl kontrol 

altına alınabilir? Bu konular ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda; Yapmış olduğumuz 

araştırmalarımız da ve bazı İlçe karakolları ziyaretimizde komutanlıklarından almış 

olduğumuz bilgiler sırasıyla şöyledir. 

 

Öncelikle düğün yapacak olan vatandaşlar, Kaymakamlığa müracaat ederek 3 günlük 

düğün yapma izni alınıyor. Kaymakamlıktan da karakola dilekçeyle başvuru yapan düğün 

sahiplerine şu şekilde bilgiler verilir; ateşli silahlar kullanılmasının yasak olduğu ve cezai 

işlemlerin yapılabileceği söylenerek düğün sahibine tebliğ edilir. Silah atışından dolayı 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna istinaden işlem yapılır. 

Silah atan şahsın silahına el konulur. Adli mercilere şahısla birlikte silah eğer ruhsatlı ise 

ruhsatına el konulur, atılan tabanca kurusıkı ise mülki amir ve adli merciler tarafından para 

cezası ile cezalandırılır. Düğünler esnasında silah atışını engellemek için Jandarma tarafından 

belirsiz saatlerde kontroller yapılır.  

 

Havai fişeklere gelince havai fişek atacak düğün sahipleri mülki amire dilekçe ile 

başvururlar. Fişek satan yetkili bayii havai fişek kullanma belgeleri olanlar kullanır ve 

ambulans - itfaiye olmak koşulu ile aksi halde jandarma veya polis nezaretinde kullanılabilir. 

Her halükarda da ambulans ve itfaiye zorunludur. Çevre ve Sağlık Komisyonumuzun yapmış 

olduğu araştırmalarda, Elbistan ilçesinde askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede 

havaya rastgele ateş edilmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk, Çankırı da düğünde rastgele havaya 

açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, Şanlıurfa da düğününde halay çekerken kim 

tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan 22 yaşındaki damat 

hayatını yitirmiştir. Yine Bursa’da bir düğünde 16 yaşındaki bir kız çocuğu maganda 

kurşununa hedef oldu ve hayatını kaybetti. Adana da bir düğünde düğün konvoyunu 

seyrederken rastgele açılan ateş sonucu 13 yaşında bir çocuğun ölümüne sebep olunmuştur. 

Maalesef Sungurlu ilçemizde yine bir düğünde havaya açılan ateş sonucu bir kişi hayatını 

kaybetti. Dünyada maganda kurşununa en çok kurban veren ülkenin Türkiye olduğunu biliyor 

muyuz? Ülkemizde maalesef maganda kurşunuyla 700 kişi hayatını kaybetmiş. 

 

Samsun da düğünlerde rastgele açılan ateş 2 can aldı. Üstelik kardeşinin düğününde 

iki kişinin ölümüne neden olan kişi 33 yıl 4 ay ceza aldı. Bazı köy muhtarlarımıza ayrıca 

teşekkür ediyoruz. Düğünlerde silah atmayı yasaklamışlar, farkındalık olması için kuru sıkı 

atan birisini jandarmaya haber veriyor, jandarma çöp konteynırından kişiyi çıkarıyor cezai 

işlem yapıp 1.000 tl ceza kesiyor.    



 

 

  Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak diyoruz ki, düğünlerimizde sanki bir gelenekmiş 

gibi sürdürülen silah kullanma alışkanlığına bir an önce son verelim. Bu güne kadar 

düğünlerde yaşanan tatsız hadiselerde belki de binlerce insanımız canını kaybetti ya da 

yaralanarak sakat kaldı (cenabı hak) Kur’an-ı Kerimde Maide suresinin 32. Ayetinde; bir 

insanın canına kıymanın tüm insanlığı öldürmekle eş değer olduğunu buyuruyor. O nedenle 

insan canını hiçe sayan bu tehlikeli uygulamaya bir an önce son verip, düğünlerden silahlı 

kutlamaları kaldıralım. İnsanların en mutlu günleri silah kazaları yüzünden acı günlere 

dönüşmesin Meclisimizde gündeme gelen bu çağrıya yetkililerden ve toplumun tüm 

kesimlerinden destek bekliyoruz. Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak hepinize kazasız belasız 

ve silah atmadan hayırlı düğünler geçirmenizi dileriz. 

 

          İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN          Ekrem YILDIRIM              

                   Başkan              Başkan V.        Üye 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/07/2017 tarih ve 224 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

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

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

dikkatlerini Dodurga İlçemize çekmek, Dodurga İlçemize gelecek turist artışına katkıda 

bulunmak amacıyla neler yapılacağı ile ilgili olarak Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı.       

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, bulunduğumuz 

yüzyılda küreselleşme olgusunun giderek hız kazanması, ülkeler arasındaki coğrafi sınırların 

kalkması, yatırımların uluslararasılaşması farklı kültürlere sahip milletlerin birbirlerini 

tanıması, kaynaşması, insanların dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan ortak dilleri 

kullanmaları ve kültür alışverişinde bulunmaları turizm sektörünün dünyanın en büyük 

sektörü olmakta olduğunu göstermektedir. Turizm sektöründe oldukça güçlü bir potansiyele 

sahip olan ülkemizin her il ve ilçesinde farklı turizm alanları oluşturula bilinmektedir. İlimiz 

bu anlamda tarih, doğa, kültür, sağlık vb. birçok alanda turizm sektörüne yenilenerek ve 

genişleyerek hizmet etmektedir.  

 

İnsanlığın doğal beslenme alışkanlıklarına olan ilgisinin artması, yeryüzünün doğal 

kaynaklarının sürdürülebilirliğini koruyan, yerel halkların kalkınmasına destek olan, sosyal ve 

kültürel bütünlükleri koruyarak geliştiren eko, agro ve kırsal turizm alanlarının doğmasını 

sağlamıştır. Bu turizm çeşitlerinin varlığı zamanla doğal ve çevresel kaynakları gezmek, 

görmek ve içinde yaşamak isteyen ziyaretçi profilinin oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca 

doğaya olan bu dönüş beslenmenin yanı sıra diğer alanlarda kullanılacak bitki türlerinin 

yetiştirilmesini gündeme getirerek talepler ve potansiyeller doğrultusunda çiftliklerin 

kurulmasını sağlamıştır. Bu çiftlikler bir ucu doğal kaynaklara dayanan sağlık turizmi içinde 

bir kaynak oluşturmaktadır. Özel olarak kendi doğal ortamında yetiştirilen bu bitkiler tıp, 

kozmetik ve temizlik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

 

Dodurga ilçemizin kendisine has bitki örtüsü, işlenmemiş ham topraklarının varlığı ve 

Obruk Barajı’nın ilçeye olan yakınlığı ilimizdeki eko, agro, kırsal, av ve sağlık turizminin 

gelişmesi, diğer turizm gruplarına etki edebilmesi için önemli bir avantaja sahiptir. Bu 

anlamda önemli bir adım olan “Dodurga Tıbbi Aromatik Bitki Projesi”  ile bölgede bu amaçla 

yetiştirilen tüm bitkiler “İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası” na sahip olmuştur. Önemli bir 

ekonomik kaynak olan çalışmaların genişletilerek uygulanması ilçenin kalkınmasında büyük 

bir pay oluşturacaktır. İlçe için bir diğer kaynakta Obruk Barajıdır.  

 



 

Baraj etrafına yapılması düşünülen A tipi mesire yeriyle birlikte tesisler, adventure 

park alanları (oryantiring, atv safari, köy kahvaltısı, surviver parkurları), balık avcılığı için 

alanlar, balık çiftliklerinin kurulması burayı yerli ve yabancı turistler için ilgi geçici hale 

dönüştürecektir. Bölgenin kendine has lezzetleri olan keşkek, un helvası, tarhana çorbası, 

toyga aşı, kuzu kebabı, yaprak sarması gibi yöresel yemeklerinin yanı sıra ilimiz için oldukça 

önemli bir ürün olan kaparinin sunulması, hücreleri yenileyici özelliğinin ön plana çıkarılarak 

farklı alanlarda kullanılması yeni bir sektörün oluşmasını sağlayacaktır.  

 

İlçede bulunan tescilli kültür varlıkları; Kurbantepe Höyüğü, Mehmetdede Camii ve 

Hüssem Dede Türbesi sayılabilir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

        İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL                              

        Komisyon Bşk                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 233 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte muhtemel 

yangınların önüne geçmek ve İl Genel Meclisi olarak farkındalık oluşturmak için mesire 

yerlerimizin temiz ve düzgün kullanımını tüm kamuoyuna duyurmak için neler yapılabilir? 

Orman köylerimizde yangın müdahaleleri için kaç adet su tankı bulunmaktadır? Su 

tanklarının maliyeti ne kadardır? İl Özel İdaresi olarak Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte 

orman köylerimize su tankı desteğinde bulunabilir miyiz? Bu konular ile ilgili Araştırma ve 

Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, 

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Kuruluşu Organizasyon Yapısı: 

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Osmancık, Laçin, Mecitözü, Alaca, Ortaköy, 

Sungurlu, Boğazkale, Uğurludağ ve Dodurga İlçelerini kapsayacak şekilde kurulmuştur. 

İşletme Müdürlüğümüzde; Çorum, Urlu, Laçin, Osmancık, Zeytin, Koyunbaba, Sungurlu ve 

Mecitözü olmak üzere 8 adet Orman İşletme Şefliği, 2 adet ağaçlandırma ve toprak muhafaza 

şefliği, 1 adet fidanlık şefliği, 1 adet kadastro ve mülkiyet şefliği bulunmaktadır. Osmancık 

ilçesinde 1 adet orman deposu bulunmaktadır. 

Orman İşletme Müdürlüğü genel alanı 948.849,6 hektar olup, bunun 282.908,2 (%30) 

hektarı ormanlık alan, 665.941,4 (%70) hektarı açık alandır. Ormanlık alanın 138.259,0 

(%49) hektarı verimli orman, 144.649,2 (%51) hektarı verimsiz ormandır. Çorum Orman 

İşletme Müdürlüğü 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında ormanların korunması ve bakımı 

faaliyetlerini yürütmektedir. 

 Yangın İlk Müdahale Hizmet Binaları:  

Orman İşletme Müdürlüğümüz yangına hassaslık açısından (5 derece içinde) 3. 

derecede olup, 2 adet yangına ilk müdahale ekibi yangın mevsimi boyunca her an yangına 

çıkabilecek şekilde 24 saat hazır beklemektedir.  

1. Sıklık Mevkiinde bulunan ilk müdahale ekibi binasında, 2 adet arazöz, 2 adet ilk müdahale 

aracı, 24 yangın işçisi ve ekipmanlarıyla birlikte hazır beklemektedir. 

2. Osmancık ilçesinde bulunan ilk müdahale ekip binasında, 1 adet arazöz, 2 adet ilk müdahale 

aracı, 15 yangın işçisi ve ekipmanlarıyla birlikte hazır beklemektedir. 

3.  Ayrıca Laçin ilçesinde bulunan 1 adet su ikmal aracı ve 3 işçi hazır vaziyettedir.  

Herhangi bir yangın durumunda İşletme Müdürlüğümüz idari personel ve teknik 

elemanlar muhafaza memurları ile birlikte yangın bölgesine hareket edecek şekilde hazırlıklı 

olarak bulunmaktadırlar. Hafta sonları da nöbetçi ekipler bu görevi yürütmektedirler. 

 Yangın İlk Müdahale Tesisleri: 

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde telsiz donanımlı 4 adet yangın 

gözetleme kuleleri bulunmaktadır. 

1. Merkez ilçe Çağşak köyünde Kartal Yangın Gözetleme Kulesi (2 işçi ile) 

2. Osmancık ilçesi Başpınar köyünde İnegöl Yangın Gözetleme Kulesi (2 işçi ile) 

3. Osmancık ilçesi Karalargüney köyünde Zeytin Yangın Gözetleme Kulesi (2 işçi ile) 

4. Osmancık ilçesi Ardıç köyünde Ardıç Yangın Gözetleme Kulesi (2 işçi ile) 



 

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 300 ton su kapasiteli yangın anında 

hava ve kara araçlarının su ikmali yapabileceği 4 adet yangın havuzu bulunmaktadır: 

1. Osmancık ilçesi Başpınar köyünde 1 adet 

2. Osmancık ilçesi Ardıç köyünde 1 adet 

3. Dodurga ilçesi Merkezinde 1 adet 

4. Sungurlu ilçesi Beşkız köyünde 1 adet 

Yangın İlk Müdahale Araçları: 

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde araç olarak aktif vaziyette: 

 3 Adet Arazöz 

 1 Adet Su İkmal Aracı 

 4 Adet İlk Müdahale Aracı (Pikap) 

           12 adet İdareye ait Hizmet Aracı (Pikap) 

           46 Adet muhtelif Belediye, Belde ve Köy Muhtarlıklarına dağıtılmış Su Tankeri 

(Traktöre takılan ve su atma mekanizması bulunan 3 ton kapasiteli tanker) bulunmaktadır.  

Yangına Karşı Alınabilecek Tedbirler: 

Valilik kanalı ile tüm kurumların katılımları sağlanarak yangın anında destek verilmesi 

için 26.04.2017 Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı hazırlanmıştır. Bunun 

dışında tedbir olarak; 

1- Çorum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde tescilli 2 adet Şehir Ormanı ve 16 Adet C ve B 

tipi mesire yeri bulunmaktadır. Buralara dinlenmek için gelen vatandaşların levhalarla ve 

basın yolu ile yangın çıkmasına sebep olabilecek ateş ve sigara tehlikesine karşı uyarılmaları 

sağlanmalı, 

2- Anız yangınlarına karşı vatandaşlarımız; İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Müftülük ve Basın 

kanalı ile uyarılmalı, toprak ve canlılara verilen zarar anlatılmalı. 

3- Araç kullanan vatandaşların sigara izmaritlerini yol kenarına atmamaları gerektiği, sigara ile 

kuru otların tutuşması suretiyle yangın oluşturduğu basın yoluyla anlatılmalı. 

4- Piknik yapan tüm vatandaşların ateşlerini tam olarak söndürmeden bırakmamaları gerektiği, 

bırakılmış olarak yanan piknik ateşi gördüğünde de vatandaşlık görevi olarak söndürmesi 

gerektiği anlatılmalı. 

5- Tüm vatandaşlarımızın orman yakını veya anızlarda ateş gördüğünde ALO 177 ücretsiz 

orman ihbar hattına, ulaşamazsa diğer ihbar kanallarına haber vermeleri gerektiği bunun bir 

insanlık görevi olduğu anlatılmalı. 

6- YEDAŞ şirketine uyarılar yapılarak ormanlık alandan geçen enerji nakil hattı ve direklerinin 

kontrollerinin sık sık yapılması gerektiği elektrik kaçaklarının yangına sebebiyet verdiği 

anlatılmalı. 

 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ           Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

              Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/07/2017 tarih ve 225 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Gençlik Merkezlerine üye olma şartları nelerdir? Gençlik 

Merkezlerinin faaliyetleri nelerdir? Çalışma saatlerinde kimlere hizmet verebilir? Çorum 

Mahmut Atalay Gençlik Merkezinden kaç öğrencimiz yararlanmaktadır? İlçelerdeki Gençlik 

Merkezlerinin faaliyetleri ne düzeydedir? Mobil Gençlik Merkezleri nasıl hizmet 

vermektedir? Bu konular ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

  

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Gençlik Merkezlerinin Kuruluş Amacı 

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle 

değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini 

planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile 

kurulmuştur. 

Gençlik merkezlerinin amacı şunlardır; 

a)Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, 

yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak 

katılmalarını sağlamak, 

b)Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 

değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere 

yönlendirmek, 

c)Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile birlikte projeler üreterek bu projeler 

aracılığı ile gençler arasında değişim programları yapılmasını sağlamak, 

ç)Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası değişim programları gerçekleştirmek, 

d)Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu 

olmalarını sağlamak, 

e)Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını 

korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek, 

f)Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal 

ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı 

alışkanlıklardan korumak, 

g) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak, 

ğ) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak, 

h) İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile 

koordinasyonu gerçekleştirme 

 

Gençlik Merkezi Faaliyetleri 
Üye gençlerin ilgi ve istekleri ile çevre şartları göz önüne alınarak il başkanlığının oluru 

ile aşağıda örnek olarak belirtilen ve çağa uygun diğer faaliyetler düzenlenebilir; 

a) Uygulamalı güzel sanatlar; 

1)Resim, 2)Müzik (ses ve enstrüman), 3)Dans, bale, halk dansları, 4)Tiyatro, 5)Heykel, 

6)Edebiyat, 7)Çinicilik, 8)Fotoğrafçılık, 9)Karikatür, 



 

b) El sanatları; 

1) Madeni eşya işlemeciliği, 

2) Ağaç oymacılık ve ağaç yakma, 3)Model uçak çalışmaları, 4) Takı tasarım, 5) Ahşap 

boyama, 

6) İpek pentur, 7)Kumaş boyama, 8)Alüminyum folyo, 9)Kırk yama, 10)Vitray 

c) Değişik spor branşlarında başlangıç ve eğitim çalışmaları; 

ç) Satranç,  

d) İzcilik,  

e) Kütüphanecilik 

f) Doğal ve tarihi çevreyi koruma ve öğrenme çalışmaları; 

1) Çevre koruma,2) Kuş gözlem,3) Kazı ve restorasyon, 

g) Eğitsel Çalışmalar; 

1) Sempozyum,2) Konferans,3) Panel, 

ğ) Bilimsel ve teknolojik çalışmalar; 

1) Bilgisayar, internet, 

2) Araştırma ve buluşlar, 

3) Amatör TV, radyo ve telsizcilik, 

h) Dil eğitimi; 

ı) Gösteri ve kutlamalar; 

1) Şenlikler,2) Festivaller, 

3) Belirli gün ve haftalarda faaliyet düzenlenmesi, 

4) Ulusal bayramlar ve kurtuluş günleri kutlamalarına katılma, 

i) Yarışmalar; 

1) Değişik branşlarda spor karşılaşmaları, 

2) Resim, şiir, karikatür, slogan ve benzeri, 

3) Dans ve ses, 

4) Tiyatro fotoğraf ve benzeri, 

j) Kampanyalar; 

1) Temizlik, 

2) Ağaç dikme, 

3) İlaç, kitap, gazete ve benzeri toplama, 

4) Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve benzeri, 

k) Çevre gezileri; 

1) Piknik, tarihi yerlere gezi ve benzeri, 

2) Huzurevi, hastane, yetiştirme yurdu ve benzeri ziyaretler, 

l) Sergiler; 

1) Resim, heykel, çinicilik, fotoğrafçılık, karikatür ve benzeri, 

2) El sanatları, 

m) Basın – yayın. 

Gençlik merkezlerinde yapılan bütün bu faaliyetler sergi, bülten, broşür, CD, film, 

gazete ve dergilerle kamuoyuna ve basına duyurulur. 

Yukarıda belirtilen faaliyet kollarında işlenen konular, faaliyet formuna işlenir. Bu 

formlar merkez müdürü ve il müdürü tarafından onaylanarak 5 yıl saklanır. 

Merkezde yapılan faaliyetlerin daha etkili ve verimli olabilmesi için faaliyet 

gruplarındaki kişi sayısı (en az 8 kişi), faaliyet özelliğine göre belirlenir. 

Gençlik merkezi faaliyetleri içinde yer alacak tiyatro eseri, şiir, öykü ve marşların ulusal 

birlik ve bütünlüğümüze uygunluğuna azami dikkat gösterilir. Bu konuda mülki amirin onayı 

alınır. 

 

Gençlik Merkezlerine Üye Olma Şartları Nelerdir? 



 

Gençlik merkezlerine üye olacaklarda aranan şartlar şunlardır; 

a) 7 -29 yaşları arasında olmak, 

b) 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı veya örneğini getirmek, 

c) Gençlik merkezinden alınacak başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalamak. 

Gençlik merkezi faaliyetlerine ilgi ve istek olması durumunda, 12 yaşından küçük 24 

yaşından büyük olanların da yarışmalardan muaf olmak kaydıyla üye kayıtları yapılabilir. 

Ancak 7 yaşından küçük 29 yaşından büyüklerin kaydı yapılmaz. 

18 yaşından küçük olup gençlik merkezine üye olmak isteyenlerin, velileriyle birlikte 

gelmeleri ve başvuru formundaki ilgili bölümün veliler tarafından doldurulması gerekir. 

Üye olacak gençten üyelik ücreti alınmaz, ancak katılacağı faaliyetlerin giderleri için il 

müdürlüğünün belirleyeceği miktarda katılım payı alınabilir. 

Gençlik merkezi üyelerine fotoğraflı birer üye kimlik kartı verilir. 

 

Gençlik Merkezinin Başlıca Faaliyet Alanları: 

 Gençlik kampları ve gezileri ile İzmir, Kastamonu, Mersin, Hatay, Aydın, 

Kırşehir, Antalya, Manisa, Trabzon, Osmaniye kamp merkezlerine bu yaz 

döneminde toplamda 384 genç katılımı ile yer alınacak.  

 

 Tanınmış simalara ziyaretler kapsamında  Ethem Erkoç, Kenan Yaşar, 

Muzaffer Gündoğar, Metin Aşkın, Abdullah Ozolu, Selahattin Aydemir ile 

gençler buluştu. 

 

 Kültürel, tarihi dini mekanlara ziyaret projesi kapsamında Kubbeli camii, 

Veli paşa camii, Akşemseddin, Hamid camii, Kunduzhan Camii, Çatalhavuz 

camii,  ziyaretlerimiz oldu. 

 

 İş yeri ziyaretleri kapsamında Yakamoz Turşu fabrikası, Kemal Öz Gıda, 

ayakkabıcılar arastası, bakırcılar, leblebicilere yerinde ziyaretlerde 

bulunuldu. 

 

 Kişisel gelişim atölyesi, Değerler atölyesi,  Dini ilimler atölyesi,  Dil atölyesi 

yapılmaktadır. 

 

Gençlik merkezimizin çalışma saatleri gençlerin serbest zamanlarında 

gelebilecekleri zaman aralığındadır. Çorum Mahmut Atalay Gençlik merkezimizin 8.000 

üyesi bulunmaktadır. İlçelerdeki gençlik merkezimizin faaliyet alanları merkezdeki gençlik 

merkezimizde eşdeğerdedir. İlimizde mevcut Mobil Gençlik Merkezi bulunmamaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                 Üye 

 

 

 

 

- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 



 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 229 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez ve İlçelerindeki köylerde kaç tane okul 

binası bulunmaktadır? Bunlardan kaç tanesinde eğitim öğretim verilmektedir? Eğitim öğretim 

hizmeti verilmeyen okulların köy tüzel kişiliğine devredilip köy konağı, köy odası, düğün, 

nişan, davet ihtiyaçları için kullanılması sağlanabilir mi? Bu konular ile ilgili Eğitim Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; 

Bakanlığımıza bağlı köy okullarından kapalı durumda olanlarla ilgili olarak, Köy Muhtarının 

yazılı dilekçesi üzerine konu Müdürlüğümüz Maarif Müfettişlerince incelenmekte, uygun 

görülmesi halinde Müdürlüğümüz uygun görüşü ile Bakanlığa yazılmakta ve Bakanlığın 

uygun görüşüne istinaden de bir protokol ile Muhtarlığa sosyal ve kültürel faaliyetlerde 

kullanılmak üzere geçici kullanım hakkı verilmektedir. 

 

ÇORUM İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖY OÜKULLARININ AÇIK/KAPALI DURUMLARI 

  

SN İlçe Adı Toplam Okul 

Sayısı 

Açık Okul 

Sayısı 

Kapalı Okul 

Sayısı 

Tahsisli Okul 

Sayısı 

1 Merkez 234 27 207 119 

2 Alaca 106 10 96 54 

3 Bayat 62 17 45 33 

4 Boğazkale 14 2 10 7 

5 Dodurga 19 6 12 7 

6 İskilip 110 13 97 47 

7 Kargı 74 5 69 1 

8 Laçin 15 3 12 1 

9 Mecitözü 59 17 42 33 

10 Oğuzlar 17 6 11 2 

11 Ortaköy 20 2 18 5 

12 Osmancık 80 17 63 35 

13 Sungurlu 132 24 108 68 

14 Uğurludağ 23 5 18 16 

 TOPLAM 965 154 808 428 

 

Yukarıda belirtildiği gibi 808 okuldan 428 okul köy muhtarlığına tahsis edilmiştir. 380 

okul ise terk edilmiş ve harabe halindedir. Tahsis edilen okullardan bazıları köy muhtarlarına 

özel gayretleri ve köylere hizmet götürme birliğinin desteği ile onarılmış bazıları 

onarılamamıştır. İl Genel Meclis Üyelerimizin teşvikleri ile tahsisi istenmeyen okullarında 

tahsisinin istenmesi ve okul onarımları için desteğin artırılması komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPİRCİOĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                Üye                  



 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/07/2017 tarih ve 227 nolu kararı ile inde Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı 

Müdürlüğümüz tarım ilaçlarının kullanım şartları, etkileri ve kullanım miktarları konularında 

çiftçileri bilinçlendirici ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Tarımda kullanılan gübre-ilaç 

ambalajlarının insan ve hayvan sağlığına ne gibi etkileri olmaktadır? Tarımda kullanılan 

gübre-ilaç ambalajlarının toplanması ve bertarafı ile ilgili Yeşilırmak Havzası Kalkınma 

Birliğinin ne tür çalışmaları bulunmaktadır? Bu konular ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize yönelik olarak, 2017 yılında bitki 

sağlığı uygulamaları çiftçi eğitim çalışmaları çerçevesinde, Çorum Ziraat Odası işbirliği ile 

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi yapılmıştır. Bu eğitim çerçevesinde çiftçiler 

bilgilendirilmiştir. Toplam 670 çiftçi ile 6 ayrı toplantı düzenlenmiştir. Bu başvuruların 

Bakanlığımız veri tabanına girişleri yapılmış Bitki Koruma Ürünü Kimliği çıkarılmıştır. 

Bitkisel üretim sürecinde zararlı organizmalar nedeni ile kayıplar meydana 

gelmektedir. Bu itibarla, bitkisel üretim faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan bitki sağlığı 

faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz ile 

üreticilerimizin, uyum halinde çalışması büyük önem arz etmektedir. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından üreticilerimizin 

bilgilendirilmesine yönelik eğitim ve yayım çalışmaları yürütülmüş olup çevre dostu 

tekniklerin ve metotların kullanılması hedeflenmiştir. Zirai mücadele uygulamaları, entegre 

mücadele prensiplerine göre yapılmaktadır. 

Ayrıca, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, 24 köyde 519 çiftçimize yönelik 

toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda bitki koruma ilaçlarının hazırlanması, hedefler ilk 

yardım tedbirleri, kalıntı kalibrasyon ve uygulama talimatları hakkında gerekli 

bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Teknik personelimiz tarafından yapılan arazi 

çalışmalarında, zirai mücadele ilaçlarının boş ambalajlarını tarla kenarlarına ya da çeşme 

başlarına atmayarak insan ve hayvan sağlığını, doğayı ve çevreyi korumaları yönünde 

üreticilerimizin bilgilendirilmesine devam edilmektedir. 

Tarımsal üretimde bilinçsiz ve aşırı miktarda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlarda 

çevre üzerinde oldukça olumsuz etkiler yaratmaktadır. Gübrelemenin çevre üzerine olan 

etkileri; toprak, su, hava ve bitki kalitesi üzerine olmaktadır. Tarımsal ilaçlar (pestisitler) 

insan yaşamı üzerinde ağız, deri ve solunum yoluyla olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmış 

olmasına rağmen, bilinçsiz üreticiler tarafından gübre ve ilaçlamadan sonra artan toz 

halindeki gübre ilaçların orijinal ambalajları dışında saklanması nedeni ile insan sağlığına 

zarar vermektedirler. 

 



 

 Gübre ilaç ambalajlarının toplanması ve bertarafı ile ilgili, Yeşilırmak Havzası 

Kalkınma Birliği tarafından “Tarım ve Hayvancılık Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık 

Ambalajlarının Toplanması ve Bertarafı” (TAGİAB) projesi hazırlanarak Avrupa Birliği ENI 

Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programına 31 Mayıs 2017 tarihinde sunulmuştur. 

 Sunulan proje ENI Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından değerlendirme 

aşamasındadır. Projenin kabul edilmesi durumunda Şubat 2018 de yürütülmesine 

başlanacaktır. Toplam proje bütçesi 926.882,60 EUR. Birliğe düşen pay 399 918,30 EUR, 

bunun 31 993,47 EUR eş-finansmandır. Proje süresi 30 aydır. (Şubat 2018-Temmuz 2020) 

 Bu proje ile kırsal alanda yaşayan zirai faaliyette bulunan köy nüfusunun kullandıkları 

ilaçların (herbisit, fungisit, insektisit vb.) ve gübrelerin (azot, fosfor, potasyum vb.) 

ambalajlarının toprağa, yüzey suyuna ve yer altı suyuna olan zararlarına yönelik eğitimlerin 

verilmesi, bu yolla doğaya gelişi güzel atılmış bitkisel ve hayvansal ilaç kutularının 

ambalajlarının toplanmasını sağlamak, lisanslı tesislerde bertarafını sağlayarak yaşanabilir bir 

çevre için zirai faaliyeti sürdürülebilir toprakların ve içilebilir suların gelecek nesillere 

aktarılması hedeflenmektedir. 

 Projenin uygulanacağı pilot köyler: Merkez Köprüalan, Celilkırı, Deliler, Ömerbey ve 

Altınbaş köyleridir. 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

            Ömer ÇATALPELİT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 235 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması, eğitimlerini 

en güzel şekilde tamamlamaları, eğitimlerini tamamlamadan yasalara aykırı çalıştırılmasının 

istismarının önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Çocukların sokakta çalışma ve 

çalıştırılma nedenleri nelerdir? Ailesi olmayan sokakta kalan çocuk var mıdır? Çocukları 

tanıma ve onlarla iyi ilişkiler kurma açısından ailelerle ne gibi işbirliği yapılmaktadır? Türk 

vatandaşı ve yabancı uyruklu çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar nelerdir? Bu 

konular ile ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Sosyal Hizmet 

Merkezi Müdürlüğünde görevli meslek elemanları tarafından gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 01.07.2017 tarihi itibari ile sokakta çalıştırılan veya 

dilendirilen, istismar edilen çocuklarla ilgili saha çalışmaları yapmak üzere kurumumuzda 

görevli öğretmen Yavuz DARBAŞ görevlendirilmiştir. 

Bu kapsamda Çorum Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar 

neticesinde Çarşamba ve Cuma günleri saha çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bununla 

birlikte bu konunun daha kapsamlı yürütülebilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet 

Müdürlüğü, Çorum Belediyesinden ikişer kişilik bir ekip oluşturulması için gerekli yazışmalar 

yapılmıştır. 

Temmuz ayı itibariyle Belediye Zabıta 190 ekibi ile birlikte tespit edilen kişilere 

yönelik rehberlik çalışmaları yapılmış olup yapılan çalışmalarda çocukların sokaklarda 

çalışma nedenleri arasında Sosyal ve Ekonomik yoksunluk, parçalanmış aile yapısı ve ailenin 

genel yaşantısı en önemli nedenler arasında olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sorunları çözümü için ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ekonomik 

destek yapılmaktadır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Danışmanlık, Eğitim, 

Sağlık ve Bakım Tedbirleri kararları uygulanmaktadır. 

Çocukların ihmal ve istismara uğramamaları için İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Çorum 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile işbirliği içinde 53955 sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Ekonomik Destek Yönetmeliği kapsamında yukarda 

belirtilen çalışmalar devam etmektedir. 

 İlimizde ikamet eden kayıtlı ve kayıtsız yabancılara yönelik Emniyet Genel 

Müdürlüğünün 17/05/2017 tarihli ve 82401 sayılı yazısına istinaden yurt genelinde huzurun 

ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla valiliklerin koordinesinde ilgili kurum ve 

kuruluşların desteğiyle 16/05/2017 ve 27/05/2017 tarihinde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” 

yapılmış olup sokakta yaşayan ve dilenen Suriyelilerin tespit edilmesi çalışmasında ilgili 

kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle yapılan uygulamada dilencilik ve sokakta yaşama 

faaliyetini gösteren 77 kişi hakkında ise gerekli işlemler yapılmıştır. Bu kişilerden başka ilde 

ikamet ettiği tespit edilenlere ikamet iline gitmeleri gerektiği ayrıca Çocuklarını 

dilendirmemeleri gerektiği sokakta yaşama faaliyetlerini sürdürmeleri durumunda Geçici 

barınma merkezlerine sevklerinin yapılacağı, ülkemizde bulundukları süre içerisinde ülkemiz 



 

kanunlarına uymaları gerektiği hususları tercüman vasıtasıyla tebliğ edilmiştir. Ayrıca 

ilimizde ikamet eden yabancılardan özel ihtiyaç sahibi kişiler ve refakatsiz çocuklarla ilgili 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 66. ve 67. maddeleri gereği 

refakatsiz çocukların tespiti yapıldığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile derhal 

iletişime geçilip söz konusu yabancı çocuğun durumu değerlendirilerek refakatsiz çocuklar 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün koordinesinde uygun bir konaklama yerine veya 

yetişkin akrabaların veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilmektedirler. Özel ihtiyaç 

sahibi olduğu değerlendirilenler ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temasa geçilerek söz 

konusu yabancılar hakkında gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu çocuklar 

hakkında alınan eğitim tedbiri kararırının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm 

önerileriyle ilgili Çocuk Koruma Kanuna Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin 

Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonlarının Çalışma, Usul 

ve Esasları Yönergesinin 21. maddesi gereğince, 02.08.2017 Çarşamba günü 5395 Çocuk 

Koruma Kanunun Alt Komisyonu toplantısında gerekli çalışmalar başlamıştır. 

 Sokak çocukları beklide dünya da en zor yaşam şartlarına sahip olan kişiler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Onlar kimsizdir, onlar farklı sebeplerle evsiz kalmışlardır. Onları 

gördüğümüzde içimiz sızlar, onları gördüğümüzde yüreğimiz yanar ancak onlar için üzülmek 

dışında farklı şeyler yapabildiğimizde, onlara yardım edebildiğimizde insan olmamızın 

gereğini yerine getirmiş oluruz. 

 Hiçbir sokak çocuğu kendi isteği ile sokakları tercih etmemiştir. Bu çocukların 

hepsinin bir hikayesi vardır ve onlar zorunlu olarak sokaklarda yaşamaktadır. Özellikle kış 

ayları sokak çocukları için adeta bir kabustur. Çünkü bizler sıcacık yataklarımızda uyurken 

sokak çocukları barınacak bir yer aramaktadır. Her toplum ve her devlet sokak çocukları için 

gerekli yardım elini o çocuklara mutlaka uzatmalıdır. Yoksa bu çocuklar yok olmaya 

mahkumdur. 

 Hiçbir anne baba çocuğunun sokaklarda yaşamasını istemez. Ama bu çocuklar farklı 

sebeplerle sokaklarda yaşamaya başlamışlardır. Ancak onlara uzanacak bir yardım eli belki de 

bir hayat kurtaracaktır. Bu nedenle herkes sokak çocuklarına karşı duyarlı olmalı ve onlara 

yardım elini uzatmalıdır.  

Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                       Ömer ÇATALPELİT          Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.            Üye 

             

 

 

 

  

 



 

 

 


