
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 01/08/2017 tarih ve 248 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Sungurlu İlçesi, Alembeyli Köyü, 1940 parsel 

nolu taşınmaz üzerinde yapılacak güneş enerjisi santraline ilişkin yürürlükteki uygulama imar 

planında çekme mesafelerinin değiştirilmesine yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/1.000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca plan değişikliği teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif 

plan değişikliğinin; Sungurlu İlçesi Alembeyli Köyü 1940 parselde İl Genel Meclisi'nin 

04/02/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan imar planındaki yapı çekme mesafelerinin 

15 metreden 5 metreye düşürülmesi yönünde hazırlandığı görülmüştür. Yürürlükteki imar 

planında belirtilen 15 metre yapı çekme mesafelerinin Toprak Koruma Projesinin sonuç 

bölümünde belirtildiği tespit edilmiştir. 

 Söz konusu Toprak Koruma Projesinde belirtilen 15 metre olan yapı çekme 

mesafesinin 5 metreye düşürülmesinde herhangi bir sakınca olmadığı İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü'nün 24/07/2017 tarih ve 13559 sayılı yazısı ile bildirildiği ve bahse 

konu Toprak Koruma Projesinin bu yönde revize edilerek İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü'nce onaylandığı görülmüştür. 

 Söz konusu taşınmaz üzerinde Kundalini, Çakra, Dese, Nefes ve Sunerji Enerji 

Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı 5 adet şirketin toplam 5 Mw GES projesi yapacakları tespit 

edilmiştir. 

 Genel Sekreterlik Makamının 03/01/2017 tarih ve E.95 Sayılı Makam Olur'u gereği, 

söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunacak Kundalini, Çakra, Dese, Nefes ve Sunerji 

Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin hissedarlarından birinin FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı 

olduğu İl Olağanüstü Hal Bürosunun ilgili yazısında belirtildiği tespit edilmiştir. 

 Yukarıda yer alan tespitler ve mevzuat hükümleri kapsamında yapılan 

değerlendirmede, söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunacak şirketlerin 

hissedarlarından birinin FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edildiğinden 

Komisyonumuza sunulan imar planı değişikliği Komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

  

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 03/08/2017 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Sarmaşa köyünde bulunan 

mülkiyeti Hazineye ait 130 ada, 67-68 parsel nolu “ham toprak” vasıflı taşınmazların Çorum 

Belediyesi Mücavir Alan Sınırı dışında kalan kısımları üzerinde plan müellifince hazırlanan 

imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği belirtildiği tespit edilmiştir. 

 

 Merkez İlçe Sarmaşa Köyünde Hazineye ait 130 ada 67-68 parselin hobi bahçesi 

olarak imar planlarının hazırlanması talebinin, İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç 

ve talebinin karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım 

dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye 

kazandırılması açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı 

hazırlanmasının Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 22/06/2017 tarih ve 4670 

sayılı yazı ile İl Özel İdaresine iletildiği tespit edilmiştir. 

 

 Planlama Alanlarına ilişkin  DSİ 54. Şube Müdürlüğü'nün 28/07/2017 tarih ve 515761 

sayılı görüş yazısında; söz konusu taşınmazlar üzerinde  Bölge Müdürlüğünce işletme inşaat 

aşamasında herhangi bir sulama projesinin olmadığı belirtilmiştir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Orman İşletme İl müdürlüğü, 

YEDAŞ, BOTAŞ Çarşamba Şefliği ve TEİAŞ 10.İletim Grup Müdürlüğü'nden uygun 

görüşler alınmıştır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 22/08/2017 tarih ve 

2095134 sayılı yazısında; söz konusu taşınmazın tarım dışı amaçlı kullanılmasına yönelik 

Valilik Oluru alındığı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamı 

dışına çıkartılarak imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 

 



 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden İlimizdeki tarımsal verimliliğin 

korunması, verimli tarım alanlarında yapılaşma baskısı oluşturulmaması,  nüfusun tarımsal 

rekreasyon ihtiyacının giderilebilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

amacıyla Merkez İlçe Sarmaşa Köyünde mülkiyeti hazineye ait 130 ada 67-68 parsel nolu 

taşınmazın,  Yol ve Tarımsal Rekreasyon Alanı (Hobi Bahçesi) olarak işaretlenmesine 

yönelik hazırlanan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının; 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu'nun 10/c bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereği 

onaylanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

  

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

  

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                              Üye                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/08/2017 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Kazıklıkaya köyünde mülkiyeti 

Hazineye ait 59 parsel nolu “tarla” vasıflı taşınmaz üzerinde plan müellifince hazırlanan imar 

planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği belirtildiği tespit edilmiştir. 

 

 Merkez İlçe Kazıklıkaya Köyü Hazineye ait 59 parselin hobi bahçesi olarak imar 

planlarının hazırlanması talebinin, İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının 

Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 23/06/2017 tarih ve 4709 sayılı yazı ile İl 

Özel İdaresine iletildiği tespit edilmiştir. 

 

 Planlama Alanlarına ilişkin  DSİ 54. Şube Müdürlüğü'nün26/07/2017 tarih ve 511331 

sayılı görüş yazısında;söz konusu taşınmazın taşkın probleminin bulunmadığı ve Bölge 

Müdürlüğünce işletme inşaat aşamasında herhangi bir sulama projesinin olmadığı 

belirtilmiştir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, Orman İşletme İl müdürlüğü, YEDAŞ, BOTAŞ Çarşamba Şefliği ve TEİAŞ 

10.İletim Grup Müdürlüğü'nden uygun görüşler alınmıştır.  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü'nün 22/08/2017 tarih ve 2095134 sayılı yazısında; söz konusu taşınmazın tarım 

dışı amaçlı kullanılmasına yönelik Valilik Oluru alındığı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanım Kanunu kapsamı dışına çıkartılarak imar planı yapılmasında sakınca 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

 

 



 

Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden İlimizdeki tarımsal verimliliğin 

korunması, verimli tarım alanlarında yapılaşma baskısı oluşturulmaması,  nüfusun tarımsal 

rekreasyon ihtiyacının giderilebilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

amacıyla Merkez İlçe Kazıklıkaya Köyünde mülkiyeti hazineye ait 59 parsel nolu taşınmazın,  

Yol ve Tarımsal Rekreasyon Alanı (Hobi Bahçesi) olarak işaretlenmesine yönelik hazırlanan 

1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 

10/c bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereği onaylanması Komisyonumuzca 

uygun görülmüştür. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 03/08/2017 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez ve İlçe köylerinde bulunan ekli listede 

belirtilen sulama göletlerin göl alanlarında kalan parsellerin terkin işlemlerinin yapılması ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, gölet yapımı için kamulaştırılarak 

mülkiyetleri İl Özel İdaresine geçen, Alaca-Seyitnizam Sulama Göleti, Alaca-Kalecikkaya, 

Alaca-Gerdekkaya, Alaca-İbrahim Sulama Göleti, Mecitözü-Figani Sulama Göleti, Mecitözü-

Kozören Sulama Göleti, Mecitözü-Köprübaşı Sulama Göleti, Mecitözü-Söğütyolu Sulama 

Göleti, Merkez-Şendere Göleti, Dodurga-Çiftlik Sulama Göleti, Ortaköy-Kızılhamza Sulama 

Göleti sahasında bulunan, sulama göletlerinin göl aynası içerisinde kalan ekli listede belirtilen 

parsellerin tamamının terkininin yapılması Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                Üye                           Üye                              Üye                             Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisi Başkanlığınca 07/08/2017 tarih ve 272 sayılı kararı ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Sungurlu İlçesi, Derekışla Köyü, 231-271 

parsel nolu taşınmazların Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi 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 ekleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Sungurlu İlçesi, Derekışla Köyü, 231-271 nolu 

parsellerin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce belirlenen kısımları üzerine Güneş 

Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı" olarak işaretlendiği 

görülmüştür. 

 Konuyla ilgili Müdürlüğümüzce 06/03/2017 tarih ve 2651 sayılı yazı ile MİGM, 

YEGM, TEDAŞ, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Olağanüstü Hal Bürosu, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden uygun 

görüşler alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak Yılmaz Doğu Enerji ve Yenilenebilir 

Enerji Ltd. Şti. firmasına ait bağlantı anlaşmalarının 19/01/2017 tarih ve 21190201170 sayı ile 

YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 25/07/2017 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 27/07/2017 tarih ve 9359 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 04/08/2017 tarih ve 13775 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/c bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. 

maddesi gereği hazırlanan plan değişikliği teklifinin onaylanması Komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 252 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Dodurga İlçesinde kurulması planlanan köylü pazar yeri için 

ayrılan ödenek miktarı yeterli değildir. Yapılması planlanan köylü pazar yerine 60.000,00 TL 

ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu ödeneğin karşılanması için gerekli çalışmanın yapılması ile ilgili 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Dodurga İlçemize yapılması planlanan 

köylü pazarı yerinin yapım maliyetinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Projenin yarıda 

kalmayarak tamamlanabilmesi için 50.000,00 TL ödeneğin aktarılması yeterli olacaktır. 

Bunun için Encümen Müdürlüğünün 2017 bütçesinin, 44.19.31.00.00-01.1.1-5-03.3.3.01 

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ekonomik kodunda bulunan 260.000,00 TL ödenekten, 

50.000,00 TL’nin alınarak Dodurga İlçesi köylü pazarı yeri yapımına aktarılması 

komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından 01/08/2017 tarihinde yapılan birleşimde 

gündeme alınarak Çevre ve Sağlık Komisyonumuza havale edilen; 

İlimiz Merkez ve İlçelerdeki köylerin kaçında sağlık ocağı bulunmaktadır? Sağlık 

Ocağı bulunup sağlık personeli ebe hemşire doktor atanan ve görev yapılan kaç köyümüz 

vardır? Sağlık Ocaklarına sağlık personeli atama kriterleri nelerdir? Sağlık Ocağı bulunan ve 

personel ataması yapılması için gerekli kriterlere sahip köylere sağlık personelinin 

atanmamasının sebepleri nelerdir? Bunun için neler yapılabilir?  

 Bu konuların araştırılması ile ilgili sözlü önergenin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 

incelenmek ve değerlendirmek üzere Çevre Ve Sağlık komisyonuna havale edilmiştir. 

Verilen sözlü önerge üzerine bu konuları araştırmak için Çevre ve Sağlık 

Komisyonumuz toplandı. 

Yapmış olduğumuz araştırmalarımızda almış olduğumuz bilgiler şu şekilde 

oluşmuştur. 

Artık Sağlık Ocakları kalmadığını Aile Sağlık Merkezleri adı altında hizmet 

verildiğini almış olduğumuz bilgilere göre, 112 sağlık evi olduğunu, personel atamalarında 

doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından atamalar yapıldığının bilgilerini aldık. Aile Sağlık 

Merkezlerinin sayısı ise 75 olup, ilçelerimizin köyler dahil sağlık evleri ve personel sayıları 

şöyledir; 

1-Merkez de bulunan sağlık evi sayısı 22 adet olup 15 personel bulunmaktadır. 

2- Alaca ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 7 Adet olup 2 personel bulunmaktadır. 

3-Bayat ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 12 Adet olup 5 personel bulunmaktadır. 

4-Boğazkale ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 2 adet olup personel 

bulunmamaktadır.  

5-Dodurga ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 3 adet olup 1 personel bulunmaktadır. 

6-İskilip ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 8 adet olup 1 personel bulunmaktadır. 

7-Kargı ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 6 adet olup 1 personel bulunmaktadır.  

8-Laçin ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 3 adet olup 2 personel bulunmaktadır.  

9-Mecitözü ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 8 adet olup 4 personel bulunmaktadır. 

10-Oğuzlar ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 4 adet olup 1 personel bulunmaktadır.   

11-Ortaköy ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 3 adet olup 1 personel bulunmaktadır. 

12-Osmancık ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 14 adet olup 10 personel 

bulunmaktadır. 

13-Sungurlu ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 15 adet olup 7 personel 

bulunmaktadır. 

Uğurludağ ilçemizde bulunan sağlık evi sayısı 5 adet olup 2 personel bulunmaktadır.  

Toplam 112 adet aile sağlık merkezi ve sağlık evleri olup görev yapan toplam 52 

personel bulunmaktadır 

 Sağlık evleri bulunan köylerimizin nüfusu 500’ün üzerinde olan köylerimize haftada 

bir gün doktorların gittiğini ve nüfusu 250 ile 500 olan köylerimize 15 günde bir ve nüfusu 

daha küçük köylere ayda bir doktorun gittiğini bu köylerde anons yapılıp hastaların 

muayenelerinin yapıldığının bilgilerini aldık. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 



 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN          Ekrem YILDIRIM              

                    Başkan             Başkan V.        Üye       

 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 268 nolu kararı ile inde Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, ÇATAK projesi nedir? Çiftçiye ne gibi imkanlar vermektedir? 

Bağ, bahçe, tarla hangi alanlar için uygulanmaktadır? Şimdiye kadar kaç çiftçimiz ÇATAK 

projesinden faydalanmıştır? Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı hakkında İl ve 

İlçe Tarım Müdürlüklerimiz hangi etkinlikleri yapmışlardır? Bu konular ile ilgili Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Çorum İlinde 

ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Koruma) Projesi Uygulamaları: Çatak Projesi 

Nedir? 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından yürütülen, tarımsal arazilerde 

toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile yoğun 

tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin 

alınması amacını taşıyan “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma” projesi kısa adıyla 

ÇATAK, uygulamaları yıldan yıla artarak devam ediyor, Proje çevre kirliliğini önlemek ve su 

tüketimini azaltmak amacıyla, çatak il uygulama komisyonunun uygun gördüğü hassas 

alanlarda (Örnek; Çorum Merkez Derinçay havzası) uygulanmaktadır. 

 

 Çiftçimize Verilen İmkanlar ve Uygulama Alanları Nelerdir? 

 Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Projesinde Bakanlığımız 

üreticilerimizin desteklenmesini 3 kategoride yapmaktadır. 

1. Kategori; Tek yıllık üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın  

yapılmasıdır. 

 2. Kategori; Toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla; 

setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır 

veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık 

buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin 

birlikte yapılması veya bu tedbirlerden en az biriyle arazinin boş bırakılması uygulamasıdır. 

 3. Kategori; a) Su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile 

birlikte Entegre Ürün Yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin 

kullanılması 

b) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde 

yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması. 

 c) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden 

en az biri ile birlikte uygulanması şeklindedir. 

 

 

 



 

 

 

 

 ÇATAK projesinde sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretim ile sağlıklı ve güvenilir 

gıda üretmek ana hedefimizdir. ÇATAK programında 2016 yılında ilimizde 10 ilçeye 

ulaşılarak, 593 üreticide, 14.725 dekar alanda 1 milyon 225 bin 610 TL hibe destekleme 

ödemesi gerçekleşmiştir. Proje alanının artırılmasıyla Bakanlığımız projeye büyük önem 

vermektedir. Dolayısıyla daha önce tarımsal destekleme ödemesi yaptığımız proje 

kapsamındaki bütün ilçelerimizde 2017 yılında bakanlığımızın ilimize tahsis ettiği 19.000 

dekar alanda projeye devam edilecektir. Bakanlığımız projeye ayırdığı destekten daha fazla 

sayıda çiftçimiz yararlanacaktır. 

 

 Programdan Yararlanan Çiftçilerimiz? 

 2011 yılında İskilip ve Bayat ilçelerinde 18 köyde 138 çiftçinin etkin tarımsal 

faaliyetini engelleyen taşlı-verimsiz 2.170 dekar arazisi proje kapsamına alınmış ve tarımsal 

üretime uygun hale getirilmiştir. 

 2012 yılında İskilip ve Bayat ilçelerinde 35 köyde 393 çiftçinin etkin tarımsal 

faaliyetini engelleyen taşlı-verimsiz 7.884 dekar arazisi proje kapsamına alınmış ve tarımsal 

üretime uygun hale getirilmiştir. 

 

2. ve 3. KATEGORİ UYGULAMALARI 

 

Yıl İlçe Köy Sayısı Çiftçi Sayısı 
Alan 

(Dekar) 

Destekleme 

Tutarı (TL) 

 

2013 

 

 

Merkez İlçe, Bayat, 

İskilip 

 

57 

 

545 

 

10.571 

 

711.770,00 

 

2014 

 

Merkez İlçe, Alaca, 

Bayat, İskilip, 

Laçin, Oğuzlar 

 

 

110 

 

688 

 

14.045 

 

999.527,11 

 

 

2015 

 

Merkez İlçe, Alaca, 

Bayat, İskilip, 

Laçin, Mecitözü, 

Oğuzlar 

 

126 607 
 

12.783 

 

958.056,20 

 

2016 

 

Merkez İlçe, Alaca, 

Bayat, İskilip, 

Laçin, Mecitözü, 

Oğuzlar, Ortaköy, 

Osmancık, 

Uğurludağ 

135 593 14.724 1.225.610,02 

 

 

 



 

 

 

 

 

2016 YILI UYGULAMALARI 

 

 

İlçe  

 

 

Kategori 

 

Üretici Sayısı Alan (Dekar) 

ALACA 2 ve 3 6 292,286 

BAYAT 2 ve 3 169 3212,078 

İSKİLİP 2 ve 3 196 4648,672 

LAÇİN 2 ve 3 15 310,022 

MECİTÖZÜ 2 ve 3 32 1383,789 

MERKEZ 2 ve 3 64 2907,333 

OĞUZLAR 2 93 1440,867 

ORTAKÖY 3 1 40,282 

OSMANCIK 2 ve 3 12 233,448 

UĞURLUDAĞ 2 ve 3 5 255,15 

TOPLAM  593 14723,93 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

            Ömer ÇATALPELİT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                 Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 

 

 

 

- RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 269 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 İskilip İlçemize çekmek, İskilip İlçemize gelecek turist artışına katkıda bulunmak 

amacıyla neler yapılacağının araştırılması ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı.       

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 

İskilip İlçemizin Çorum Turizmi İçerisindeki Yeri ve Önemi 



 

  İskilip İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin birleştiği sınırda, geçiş bölgesinde etrafı 

yüksek dağlarla çevrili, manzarasıyla ressamlara ilham veren, tarihi geçmişi, doğal 

güzellikleri ve Anadolu kültürünü korumayı başaran nadir yerlerden birisi olması nedeniyle 

de İlimiz turizmi için büyük önem arz eden, araştırmacıların “Müze Kent” olarak niteledikleri 

bir ilçemizdir.  

İlçede eşine arz rastlanır, geçmişten günümüze uzanan birçok mimari yapı, kale, cami, konak 

vardır.  İlçeye özgü el sanatları, yemekler ve diğer kültürel unsurlar ile birlikte ilçeyi otantik 

bir kimliğe büründürmektedir.  

İskilip İlçesi’nde yer alan ve turizm açısından değerlendirilebilecek tarihi 

mekanlar şunlardır.   

İskilip Kaya Mezarları 

İskilip Kalesi’nin güney ve güneydoğu eteğinde yer almaktadır..Roma dönemine 

tarihlenmektedir.Güneydoğuda bulunan kaya mezarının iki sütunlu dikdörtgen bir girişi 

vardır.Başlıklarda bilezikler üzerine oturmuş birer aslan bulunmaktadır.Sütun başlıkları 

üzerindeki üçgen alınlık içerisinde ise yatay durumda karşılıklı kanatlı iki aslan figürü yer 

alır.Kabartmalardan birinin elinde kılıç diğerinin elinde kadeh mevcuttur.Mezar odası 

içerisinde iki adet ölü sekisi bulunmaktadır. 

İskilip Kalesi 

İlçe merkezinde yer alan ve Osmanlı Dönemine tarihlenen kale 100 metre yükseklikte 

doğal bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kaleye giriş güney cephesinde bulunan kapı ile 

sağlanmaktadır. Kalenin inşa edildiği sarp kayalığın eteklerinde Roma dönemine ait kaya 

mezarları bulunmaktadır. 

İskilip Ulu Camii 

Geç Osmanlı dönemine tarihlenen ve Çorum Ulu Camii örnek alınarak 1839 yılında 

yapılan camiinin içi kufi yazılarla süslenmiştir. Taştan yapılmış minare daha önce yapılan 

camiden kalmıştır. 

İskilip Şeyh Muhiddin Yavsi Cami 

İskilip’in en eski camisidir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde şeyhülislamlığa kadar 

yükselen EBUSS’UD Efendi tarafından, babası Şeyh Yavsi adına 16. yy. ’ın ortalarında 

yaptırılmıştır. Cami, EBUSS’UD Efendi’ye ait 1569 tarihli vakfiyeye göre köprü, bedesten, 

mektep ve handan oluşan külliyenin bir parçası niteliğindedir. Ancak, bugün külliyeden eser 

kalmamıştır. 

İskilip Redif Kışlası 

Kışla, kuzey – güney istikametinde dikdörtgen planlıdır. Bodrum kat dahil üç katlıdır. 

Yapı 20. yy. başına tarihlenmekte olup, Geç Osmanlı Devri mimari özelliklerini 

yansıtmaktadır.  

Çatalkara Kültür ve Sanatevi (İskilip) 

Hughette Eyüpoğlu'nun girişimi, Kaymakamlık ve Belediye'nin işbirliğiyle restore edilen 

tarihi İskilip evi, adını yörede yetişen Çatalkara üzümünden alıyor. Çorum Valiliği'nin 

katkılarıyla hizmete açılan sanat evinde sergi dışında çeşitli sanat dallarında atölye çalışmaları 

ve konferanslar düzenleniyor.  

            Yazmalı Konak (İskilip) 

Çatalkara Sanatevi'ne komşu olan tarihi bina, geçtiğimiz yıllarda restore edilerek 

konuk evi haline getirildi. 



 

Doğa Turizmi 

İskilip İlçesinin kuzeyinde yer alan ve sarıçam, karaçam, köknar, meşe gibi yöreye 

özgü bitki örtüsü ile kaplı yüksek dağ silsilesi üzerinde birbiri ile irtibatlı doğal güzellikleri ile 

dikkati çeken birçok yayla yer almaktadır.  Bunlardan İskilip-Tosya karayolu üzerinde 

bulunan Elmabeli-Beşoluk ve Çiçekli yaylaları, aynı güzergahın 8.inci km.’sinden sola 17 km. 

gidildiğinde Demirbükü ve Yalak yaylaları piknik ve mesire alanlarından iç turizmde yoğun 

şekilde yararlanılmaktadır. 

Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotaları arasında gerek Çorum’a 

gerekse Ankara’ya yakınlığı nedeni ile doğaseverleri en çok cezbeden rotalar İskilip ilçemiz 

sınırlarındadır. Özellikle Akpınar Köyü ve civarındaki rotalarımız yoğun olarak ziyaretçi 

almaktadır. 

El Sanatları 

İlçede yaşayan el sanatları, ilçenin ticari ve kültürel hayatında önemli yer alır. İlçede 

kaşık, oklava, ekmek tahtası, iskemle gibi ahşap mutfak eşyaları veya çeşitli ahşap 

oyuncaklar, sedef  kakma ve ahşap oyma işi çeyiz sandıkları yapılmaktadır. İlçe adını el 

imalatı ayakkabıları ile de adını duyurmuştur. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerden olan 

sepetçilik İskilip’te yaşatılmaya devam etmektedir.  

Yemekler 

Zengin bir yöresel yemek kültürü olan ilçede İskilip Dolması ve Keşkek yemekleri farklı 

pişirme teknikleri ile bilinen ve turizm açısından önem arz etmektedir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

        İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL                              

        Komisyon Bşk                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 01/08/2017 tarih ve 245 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Oğuzlar İlçesi Cevizli köyü Çiğdemlik mahallesinde taş ocağı 

bulunmaktadır. Buradan çıkartılan taşlar dekoratif amaçlı olarak inşaatlarda kullanılmaktadır. 

Söz konusu yere taş ocağı tesisi kurulabilir mi? Çıkartılan taşların ekonomik değeri var mıdır? 

Taş ocağının Oğuzlar İlçesine ve İlimize ekonomik katkısı nasıl olur? Bu konular ile ilgili 

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

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Oğuzlar 

ilçesindeki bazı yapılarda duvar ve zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan yapıtaşının 

değerlendirilmesine yönelik sahada inceleme yapılmıştır. 

 Kayacın görsel olarak incelenmesinde Volkanik kökenli bir kayaç olduğu 

düşünülmektedir. Volkanik Kayaçlar; Yeryüzünde veya yeryüzüne yakın bir yerde oluşan 

magmatik kayaçlara dendiği (Ör: Bazalt, Andezit, Riyolit, Granit, Gabro Vb)  birim fiyatı 1. 

Kalite için 2016 yılında 110 TL/ton civarında olduğu bilinmektedir.  

Söz konusu kayaç her ne kadar yerel halk tarafından duvar ve zemin kaplamasında 

kullanılmış olsa da kayacın laboratuar ortamında incelenerek teknik özelliklerinin tespit 

edilmesi ile ekonomik bir değeri olup olmadığının tespitinin mümkün olacağı bilinmelidir. 

Sahadaki malzemenin ekonomik bir değeri var ise bunun yanında görünür malzemenin 

rezervinin de ne büyüklükte olduğunun tespitinin yapılması, bölgeye bir maden ocağının 

açılabilmesi için fizibilite çalışmalarında da Oğuzlara Merkeze olan engebeli 21 km 

mesafenin ve il merkezine olan toplam 89 km mesafenin de dikkate alınarak özel teşebbüs 

tarafından gerekli kanuni evrak (ruhsat vb) alındıktan sonra il ekonomisine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ          Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 266 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması” programı 

kapsamında programlanan ve hayata geçirilecek konular nelerdir? Ülkemizde genç nüfus 

oranının giderek azaldığı göz önünde alındığında ilimizde Aile ve Sosyal Politikalar 

Müdürlüğünün gerçekleştirdikleri projeler nelerdir? Aile bazında eğitim, sağlık, istihdam, 

gelir gibi alanları içeren sosyal risk haritamız var mıdır? Bu konular ile ilgili Aile ve 

Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Programın Amacı ve Kapsamı, 

Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri ve toplumu bir arada tutan aile kurumu 

hoşgörü, sevgi ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yetişen bireyler, güçlü toplum olmanın temel 

esasıdır. Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, bireyselleşmenin artması, aile 

eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle, aile üyeleri arasındaki 

iletişim azalmış, boşanmalar artmış, tek ebeveynli ailelerin oranı yükselmiş ve aile kurumu 

zayıflamaya başlamıştır. Nüfusun yaş yapısındaki değişimler sonucunda gelecekte aktif 

olmayan nüfusun payının artması, doğurganlık hızının azalmasıyla da yaşlı nüfusun payının 

yükselmesi riski bulunmaktadır. 

Bu programla, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere 

dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve bölmece sosyal refah 

ve sosyal sermayenin artırılması amaçlanmaktadır. 

Program kapsamında aile refahının korunması, evlilik öncesi eğitim ve aile 

danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerin aile temelli 

sunulması, genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede 

faydalanılması öngörülmektedir. 

Program Hedefleri,  

-Aile refahının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi. 

-Kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi. 

-İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması. 

-Toplam doğurganlık hızının yenilenme oranının üzerine çıkarılması 

Analizden amaçlanan: 

Bu analizin amacı, Türkiye’deki çocukların refah düzeyini ortaya koymak, BM Çocuk 

Haklarına dair sözleşme’de belirtilen haklardan ne ölçüde yararlanabildiklerini 

değerlendirmek ve bu çocukların iyi olma durumunu daha da geliştirmeye yönelik olarak 

uygulanacak politika ve uygulamaların belirlenmesine katkıda bulunmak şeklinde 

özetlenebilir. Analizde ayrıca, hem 18 yaşından küçük dolayısıyla sözleşmenin getirdiği 

koruma kapsamında yer alan- hem de 18. Yaşı doldurmuş ancak henüz ergenlikten 

yetişkinliğe geçiş dönemini yaşayan, tüm gençlerin durumunu mümkün olduğu kadar 

aydınlatmaya çalışılmıştır. 



 

 

 

Hükümet programındaki hedeflerden birinin de aile bazında eğitim, sağlık, istihdam, 

gelir gibi alanları içeren “sosyal risk haritası” çıkarılması, sosyal, aile problemleriyle ilgili 

çözümler üretebilmek için alan çalışması ve konuyla ilgili pilot çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmaların yaygınlaştırılacağını, “Türkiye çapında yapılacak bir çalışma. 

Türkiye’nin sosyal risk haritasının çıkartılıp dezavantajlı kısımları görülüp, standart 

bir reçeteyle değil nerede problem varsa o bölgeye ait lokal problemlere lokal çözümler 

üreterek çözüm odaklı yol haritası çıkarmayı amaçlanmaktadır. 

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Nedir? ASDEP ile Ne Amaçlanıyor? 

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının 

tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve 

uygulanması gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs) 

yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler 

başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve 

ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumların incelenerek değerlendirilmesi ve 

ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin 

yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması 

hedeflenmektedir. 

ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin 

izlenmesi de hedeflenmektedir. 

Risk Haritalarının Oluşumu, 

Hazırlık çalışmaları devam eden Bilgi İşlem altyapısı vasıtasıyla sosyal sorunlara 

ilişkin anlık veri girişleri sayesinde, il, bölge ve ülke düzeyinde sosyal risk haritalarının 

oluşturulması sağlanacaktır. Risk haritaları, girilen veri sayısı ve tespit edilen sosyal sorunlar 

ile doğru orantılı olarak netleşecektir. 

İhtiyaç sahibi aile bireylerin tespitinin yanı sıra sosyal sorunların analizine de imkan 

verecek “Alan Taraması” ASDEP’in önemli unsurlarından biridir. Alan taramaları ile veri 

girişleri gerçekleşecek, yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde oluşacak risk haritaları ile iller ve 

bölgeler arası farklılıklar gözlemlenebilecek, böylece duruma uygun yeni tedbirler 

uygulanacak, ihtiyaç doğrultusunda ulusal düzeyde yeni politikalar geliştirilebilecektir. 

Böylece risk gruplarında yer alan kişi ve ailelerin söz konusu “risklerden” uzaklaşmalarına 

yönelik çalışmalar yapılmış olacaktır.  

Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  
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- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 267 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Son yıllarda işletmelerde ara eleman genç istihdam sıkıntısı 

mevcuttur. Sanayide ve üretimde çırak, kalfa gibi yetiştirilecek genç bulunamamaktadır. Ara 

eleman sıkıntısı çözümünde işletmelere ve genç istihdam yaratılacak nüfusa ne gibi teşvikler 

ne gibi yönlendirmeler yapılıyor? Gençlere bu konularda sağlanacak desteklerin araştırılması 

ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;     

Özellikle sektörel olarak bakıldığında, Ülkemizde ne yazık ki ara eleman sıkıntısı gün 

geçtikçe artmaktadır. Gerek Meslek Liselerinin eğitim anlayışı gerekse Meslek lisesine 

yönlendirilen öğrencilerin Ortaöğretim yıllarında başarısız olmaları nedeniyle Meslek 

liselerine yöneltilmesi ayrıca bu okullara gidenlerin sadece bir meslek öğrenme amacını 

gütmesinden öteye gidememiştir. 

Sanayide, Kamuda İş yapılması ara elemanın teknik bilgisine ve becerisine bağlıdır. 

Bu bakımdan Ülkemizde Ciddi Şekilde Ara elemana ihtiyaç vardır. Bu konuda Milli Eğitim 

Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

koordineli bir çalışma düşmektedir. 

Almanya’da ara eleman Ortaöğretim kurumlarında yetiştirilerek hazır hale gelirken, 

Ülkemizde bu yaş daha da yukarılardadır. Ağaç Yaşken eğilir atasözünde denildiği gibi 

insanlara küçük yaşta bilgi, beceri ve pratik kazandırılırsa daha faydalı olur. 

Mühendislik Becerisi ise 4 yıllık eğitim sonrası yapılacak bir meslek olmaktan 

çıkmalıdır. Mühendislik Liseleri açılarak Mühendislik eğitimine daha önceden başlanılması 

esas olması gerekir. 

Ülkemizde Ortaöğretim kurumlarında insanların Mesleki olarak branşlaşması esas 

olmalıdır. Bu kolay bir iş değilse bile en azından çalışmalarına şimdiden başlanılması gerekir. 

Çünkü bu konular çok ciddi ve İleriki zamanlarda Ülkemize artı olarak dönecektir. 

Teknik Bilgi ve deneyimin Ortaöğretimden başlanılması ve Teknik Maaş Ücretlerinin 

Avrupa’daki benzer uygulamalarla eşdeğer olması esas olmalıdır. 

 

- Sanayiye üniversiteli değil, kaynakçı lazım, makine operatörü lazım. 
Bu ne demek? 

Demek o ki, fabrikalar çok ciddi şekilde ara eleman sıkıntısı çekiyorlar. 

Bütün başvurular üniversite mezunlarından geliyor, ancak onlara meslek lisesi 

mezunları gerekiyor. 

Meslek lisesi mezununa 2 bin lira maaşla iş hazır, fakat ara ki bulasın.. 

Vatandaş iş bulamamaktan şikayet ederken, sanayici de aradığı özellikte eleman 

bulamamaktan yakınıyor. Ülkede nüfusun yarısı 30 yaşın altında, ama gençler işsiz. 

Çelişkili bir tablo. Peki, bu çelişki nereden kaynaklanıyor? 



 

İki temel sebep var. 

Birincisi. 

- Okullarımız sanayicinin aradığı vasıflı elamanı yetiştiremiyorlar. 
İkincisi. 

- Gençler ara elaman olmak istemiyorlar, masa başı, beyaz yakalı işler arıyorlar. 

Sanayici ise üniversiteliye doymuş, ara eleman arıyor.Kaynakçı, makine bakımcısı,  

gaz altı kaynakçısı, makine operatörü istiyor.Herkes üniversite okursa, bu işleri kim yapacak 

peki? 

Aileler de sorumlu 
Bütün anne ve babalar, çocuğunun, doktor, avukat, mühendis, bilimadamı gibi 

mesleklerde çalışmasını istediği için bu sorun baş gösteriyor. her anne baba illaki çocuğunun 

iyi bir yerlere gitmesi için çabalıyacaktır ama işçi olan veya evini amelelik yaparak 

geçindirmek zorunda olan kişilerin icra etmekte oldukları mesleklerini neden kötülenir? 

misalen ebeveynler çocuklarına küçüklükten beri aşıladıkları en basit gaz cümlesi, ''okuyup 

çalışmazsan işçi parçası olur çıkarsın, kimsede seni sevmez'' dir. öyle değil midir? diğer 

meslek dalları yere göğe sığdırılamaz ama bu tür meslekler yerin dibine kadar sokulur. peki 

hiç düşünür mü bu ebeveynler, o yerin dibine soktukları mesleklerde çalışan insanlar olmasa 

hayat ne kadar zorlaşırdı? herkes doktor, avukat, polis olursa kim üretecek yiyecekleri ve 

imalat edilecekleri?  

 

Vehbi Koç meşhur sloganını bu günleri görerek söylemiş sanki. 

Hatırlayalım:- Meslek Lisesi Memleket Meselesi. 

Hakikaten de öyle..Aileler çocuklarının bir an evvel iş sahibi olmalarını istiyorlarsa, 

onları meslek liselerine yönlendirsinler. 

Memleket meselesinde onlara da ciddi görev düşüyor. 

  Metal Bölümü'nde okuyanlara işleri hazır..Çelik konstrüksiyon, kaynakçılık ve metal 

doğrama dallarına sahip olan bu bölümden mezun olanlar, sanayide nitelikli eleman olarak 

görev alıyorlar.1800 ila 2 bin 200 lira aylık ücretle işe başlatılıyorlar. 

Sanayi sektörünün bugün en fazla ihtiyacı olan şey nitelikli iş gücü. İşveren 

eleman bulmakta zorlanıyor. Bir tarafta işsizlik sorunu varken diğer tarafta ara eleman 

iş gücü açığının olmasını nasıl değerlendirmek lazım. 

Ülkemizde özellikle sanayi sektöründe ciddi oranda ara eleman sorunu var,daha doğru 

tabirle nitelikli ara eleman sorunu. Bakanlığımız bu konunun üzerinde özellikle duruyor ve 

çok ciddi çalışmalar yapıyor. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile 

Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde meslek liseleri açılıyor ve teşvik ediliyor.Diğer 

Bakanlıklar, Odalar ve Borsalar, Üniversiteler bu konu ile yakından ilgileniyor, projeler 

uygulanıyor, destek ve teşvik mekanizmaları çalıştırılıyor. Ancak bu çalışmalar da ne yazık ki 

soruna tam olarak çare olamıyor.  

Ara elaman sorununa yönelik tespitler nelerdir? 

Ortaokul sonrası öğrencilerimizi sınava tabi tutuyor, bilişsel zekâsı yüksek öğrencileri 

Fen ve Anadolu Liselerine, geri kalan öğrencileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 

yönlendiriliyor. 

Ülkemizde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri,öğrencilerine 4 yıllık bir eğitim 

sonunda meslek kazandırarak çalışma hayatına nitelikli ara eleman yetiştiren en önemli 

yapı.Genel yapı ve genel kanaat böyle. Buna benim hiçbir itirazım olamaz. Bunun akabinde 

bu öğrenciler 2 yıllık Meslek Yüksekokullarında öğrenim görüyorlar. Nitelikli ara eleman 

eksikliğinin oluşu, bu yapıda bir sorunun olduğunu ortaya çıkarıyor.  

  



 

  

Meslek Liselerinde eğitilen öğrenciler ihtiyaç duyulan sektörler için nitelikli ara 

iş gücü donanımına sahip olabiliyorlar mı? 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrencilere, 4 yıl boyunca uygulamalı 

eğitim veriliyor. Bu öğrencilerin nitelikli ara eleman olarak yetişmesi noktasında devlet 

önemli harcamalar yapıyor. Ben imkânlar dâhilinde yeterli eğitimi aldıklarını düşünüyorum. 

Okudukları bölüm her ne olursa olsun elektrik, elektronik, döküm, ağaç işleri, makine, 

bilgisayar, tarım, gıda vb. Öğrenciler okullarından mezun olduklarında yeterli mesleki bilgi ve 

beceriyi kazanmış hale geliyorlar. 

  

Durum bu şekilde ise işverenler neden aradığı nitelikli ara elemanı bulamıyorlar? 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun olan ve hemen hemen işletmelerde 

çalışabilecek nitelikli ara eleman pozisyonuna gelen bu öğrencileri sınavsız olarak iki yıllık 

Yüksekokullarda okuma hakkı veriyoruz. Bu durum teoride doğru olup pratikte doğru 

yapılmamaktadır. Sorun da buradan çıkmaktadır.  

  

Yüksekokul eğitim sisteminin değiştirilmesi gerekir. Yüksekokullarda mevcut 

sistemde; Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinden gelen öğrenciler Yüksekokulların 

bünyesinde atölye ve yeteri miktarda laboratuvar imkânı olmadığı için 2 yıllık eğitim 

sürecinde edindiği bilgilerin çoğunu unutur. Temelde bilişsel zekâsı yüksek olmayan bu 

öğrenciler, 4 yıllık lise eğitiminde çoğunlukla meslek dersleri gördükleri için Yüksekokulların 

teoriye dayalı eğitiminde ciddi sıkıntılar çekerler. 2 yıl boyunca teorik eğitim alırlar. Bu iki yıl 

içerisinde öğrencilerin algısı “nitelikli ara eleman” boyutundan çıkar, “üniversite mezunu” 

boyutuna geçer. Dolayısıyla öğrenciler mezun olunca iş beğenmez, masa başı iş bulma 

derdine düşer, ara eleman pozisyonunda çalışmak istemez. 

   

Bu öğrenciler staj yapmıyorlar mı? 

Elbette staj yapıyorlar. Staj süresi en az 30 gün en çok 60 gün olup genelde yaz 

tatilinde yapılmaktadır. Stajların nasıl yapıldığı, stajda öğrencilerin neler yaptığı hakkında 

hepimiz az çok bilgi sahibi olmuşuzdur. Süre kısa olduğu için ve öğrenciler kalıcı olmadığı 

için işletmeler öğrencilere mesleki bilgilerini kullanabilme imkânını pek tanımazlar. Daha 

ziyade ofis işlerinde ve riski olmayan işlerde çalıştırırlar.  

  

Bu sorunu nasıl çözeriz? Pratik uygulama nasıl olmalı? 

Meslek Lisesinden gelen öğrencileri sınavsız olarak Yüksekokula alınmaya devam 

edilmelidir. Yüksekokullardaki mevcut eğitim sistem değiştirilmeli, uygulamalı eğitime 

geçilmelidir. Öğrenci, Yüksekokuldaki eğitim hayatının bir kısmını okuyarak, bir kısmını da 

fiili çalışarak tamamlamalıdır.  Öneri ve Örnek: Diyelim ki Meslek Lisesi makine 

bölümünden gelen öğrenciler Yüksekokulun makine bölümüne kayıt yaptırdı. Bölümde de iki 

sınıf var. Birinci dönem A sınıfı 3 gün uygulamalı 2 gün teorik, B sınıfı 2 gün uygulamalı 3 

gün teorik olarak eğitim görecek.  İkinci dönem bunun tersi uygulanacak. Bu durum 

sonucunda öğrenci toplam iki yıllık eğitim hayatının yarısını işletmede geçirecek, nitelikli ara 

eleman olarak bilgi ve becerisini artıracak, çalışması karşılığında ücret alacak, Seçilen 

İşletmeler 5 gün boyunca öğrenci çalıştırma imkânına kavuşacak, okul bittiği zaman işgücüne 

ihtiyaç duyduğu veya çalışmasını beğendiği öğrenciyi işletmesinde istihdam edecek, nitelikli 

ara eleman sorunu yaşamayacak, işletmelerde çalışan öğrencilerin sigorta ve maaşlarını devlet 



 

finanse edecek. (Bunun için İŞKUR bünyesinde hâlihazırda İşbaşı Eğitim Programı var ve 

uygulanıyor. İŞKUR program kapsamında çalışanın günlük ücretini ve sigortasını ödüyor. 

Çalışanın işverene hiçbir mali yükü olmuyor. Bu program öğrencilere çok rahatlıkla 

uygulanabileceği gibi, bunun dışında daha kapsayıcı programlar da açılabilir.) 

  

Bu noktada Devlet ile İşverenler arasında daha çok işbirliğine ihtiyaç yok mu? 

Evet bu konuda işverenle devlet arasında daha yoğun bir işbirliğine ihtiyaç 

var.  Devlet işverene diyecek ki; Sen işletmende şu kadar öğrenci çalıştır. Bunların maaşlarını 

ve sigortalarını ben karşılayacağım. İşletme sahibi bunu istemez mi? Elbette İster. Böyle bir 

uygulama sonucunda öğrenci bilgi ve becerisini geliştirir, mezun olduğunda da işi hazır olur. 

Bu şekilde de işletmelerin nitelikli ara eleman sorunu tamamen çözümlenir. Zaman içerisinde 

 Yüksekokullar ve Meslek Liseleri eğitim binaları yan yana getirilmelidir. Yüksekokula gidip 

işletmelerde çalışan öğrenciler, Meslek Lisesi atölye ve öğretmenleri vasıtası ile eksikliklerini 

tamamlayabilirler. 

Sonuç olarak nitelikli ara eleman sorunu, Meslek Yüksekokulları Eğitim sisteminin 

sanayi ile iç içe olmasıyla çözülebilir. 

  

GENÇLERE TEŞVİKLER 

Kendi işini kurmak ve çalışmak isteyen gençler için destekler devrede. 18-20 yaş 

arası işçi çalıştıranlara 42 aya kadar prim teşviki sağlanırken, iş kurmak isteyen 

gençlere de 150 bin lira veriliyor 

Hükümet, kadınların yanı sıra gençlerin de iş hayatında daha rahat yer almalarını 

sağlayacak birçok düzenlemeyi hayata geçirdi. 18-29 yaş arasındaki gençlerin hem prim hem 

de kredi programları yürürlüğe girdi. İŞKUR tarafından organize edilen işbaşı eğitim 

programları bu yıl da devam ediyor. Program kapsamında katılımcılara günlük 54 TL, 

öğrencilere 40,5 TL, işsizlik ödeneği alanlara 27 TL ödeniyor. 

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de karşılanıyor. Genel Sağlık Sigortası 

primleri de ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Böylece aylık bin 404 

lira maaş verilmiş oluyor. Programlara katılanlar 3 ay içinde işe girerlerse imalat sanayi 

sektöründe faaliyet gösterenlerin 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösterenlerin 30 ay işveren 

primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. 

Girişimci gençler 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz kredi imkânıyla 

kendi işinin sahibi olabiliyor. Bu destek,  girişimci http://www.takvim. com.tr/index/girisimci 

destek programı kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi (KOSGEB http://www.takvim. com.tr/index/kosgeb) tarafından sağlanıyor. Bunun için 

belli bir süre ücretsiz kurslara katılmak gerekiyor. 

 

FİKRİ OLANA PARA DESTEĞİ 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gençler için 2017 yılı için de 62 milyon liralık 

bir bütçe ayırdı. Genç girişimcilere 150 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriliyor. 

Genç girişimciler için bu destekler Türkiye genelinde, çoğunluğu üniversite bünyesinde 

bulunan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından koordine ediliyor. 

Başvuruların yapılacağı kuruluşlar TÜBİTAK tarafından açıklanıyor. 10-28 Nisan'da birinci 

çağrıya çıkıldı. İkinci çağrıya ise 1-15 Ağustos'ta çıkılacak. 

Bu kanunla 29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için 3 yıllık 

vergi muafiyeti de uygulanıyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi 

yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemeyecek. Bu konuda 5 

şart bulunuyor: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil 

çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi 



 

itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü 

dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki 

faaliyete sonradan ortak olunmaması. 

 

GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK 

Hibe desteğinden 18 ile 40 yaş arasındaki çiftçilerin yararlanabilİyor, Bakanlar Kurulu 

Kararı'na göre genç çiftçilerin 30 bin lira destek almaları için gerekli koşulları maddeler 

halinde şöyle; 

Destekten yararlanacak çiftçinin 18 ile 40 yaş arasında olması gerekiyor. 

Destek ülke genelinde uygulanacak. Ancak destekten yararlanacak çiftçilerin, nüfusu 

20 binden az olan yerleşim birimleri ile 12 Kasım 2012'de yürürlüğe giren 6360 sayılı 

Büyükşehir Belediyeleri Yasası'ndan önce tüzel kişiliğe sahip ve nüfusu 20 binden az olan 

yerleşim birimlerinde yaşamaları koşulu var. 

Devlet KOSGEB aracılığıyla genç girişimcilere kredi desteğinde bulunmaktadır. 

Ancak bu krediyi almanın bazı şartları vardır. İlk olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

almanız gerekmektedir. Bu ücretsiz eğitimin giderlerini İŞ-KUR karşılamaktadır. Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi almayan kişiler kredi imkanlarından faydalanamamaktadır. Bu eğitimler 

ücretsiz olmakla beraber üniversite bitirmiş ve üniversitede girişimcilik dersi almış kişilerin 

eğitimi almalarına gerek yoktur. İlk olarak tüm girişimcilere müracaatlarında eleme ve 

yeterlilik testleri yapılmaktadır. Bu testleri başarıyla geçen girişimciler Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi için kayıt kısmına alınır ve kurslara katılımları sağlanır. Bu kursları 

başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kredi imkanından faydalanmaları 

mümkün değildir. 

 

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler: 

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;  

 

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin 

 

Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler 

- İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, 

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile 

  

SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

 

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan 

kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 

 

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda 

 

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından 

karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) 

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın 

düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili 



 

ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı 

bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde) 

 

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki: 

 

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz 

ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte 

çalıştırmanız koşuluyla; 

 

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay, 

 

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay, 

Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay, 

 

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay, 

 

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler 

arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay, 

- Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe 

sahip olanların 12 ay, 

- 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a 

kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay 

SGK işveren primini biz ödüyoruz! 

 

Bu teşviklerden yararlanabilmek için; 

İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması, 

İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması 

gerekmektedir. 

 

Başvuru Yeri ve Zamanı: 

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği 

zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür. 

                         

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   
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- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 270 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Üstün zekalı çocuklar Bilim ve Sanat Merkezlerinden 

hizmet almaktadırlar. Kurumun çalışma saatleri, çalışma alanları, başvuru şartları nelerdir? 

Binanın fiziki şartları ihtiyaca cevap veriyor mu? Bilim sanat merkezinde kuruluşundan, 

günümüze kadar gerçekleştirdikleri projeler nelerdir? TÜBİTAK’la yürütülen projeler var 

mıdır? İl Genel Meclisi olarak ne gibi destek verebiliriz? Bu konular ile ilgili Eğitim Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Çorum 

Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak 2008 yılında eğitim öğretime açılmış bir özel eğitim kurumudur. 

 

Merkezimize öğrenci ve öğretmen alımları merkezi sistem sınavları ile yapılmaktadır. 

Bu yıl 1. 2. ve 3. Sınıf düzeyinden öğrenci tanılaması yapılmış olup, 2 ve 12. Sınıf arası 

toplamda 365 öğrenci sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Bu öğrencilerin 50 tanesi ilçelerden 

gelmektedir. 

 

Bilim ve sanat merkezleri öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak okul dışındaki 

zamanlarda destek eğitimi vermektedir. Normal insan zekasının 90-110 IQ arasında olduğu 

düşünülerek Bilim ve Sanat Merkezlerine 130 ve üzeri IQ sahip öğrenciler kabul 

edilmektedir. 

 

Öğrenci seçimi okul öğretmeninin tanılama süresi içerisinde teklif edip ilgili formu 

düzenlemesi ile başlar. Bakanlık tarafından yapılan iki aşamalı sınav sonucu kayıt hakkı elde 

edilmesiyle devam etmektedir. 

 

Eğitim ilk başta haftada 2 gün olarak başlamakta sonra ilgi alanına göre bir gün olarak 

devam etmektedir. 

 

Sabah eğitim yapan okulların öğrencileri öğleden sonra, öğleden sonra eğitim yapan 

okulların öğrencileri sabah eğitim almaktadır. Tam gün Eğitim yapan Resmi ve Özel okulların 

öğrencileri ise saat 15.30 -16.00’ dan sonra Bilim Sanat merkezine gelmektedir. 

 

Halen Türkiye genelinde 110 Bilim ve Sanat Merkezinde yaklaşık 25 bin öğrenci 

destek eğitimi almaktadır. 

 

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Üçtutlar Mahallesi Okul Sokak No:17 numaralı 

adreste bulunmakta olup, sayın valimizin de katkılarıyla yeni bir bina yapım çalışması vardır. 



 

 

Öğrencilerimize normal gelmeleri gereken zamanlarının dışında Robotik, kodlama, 

Akıl Oyunları, Drama, Astronomi, Origami, İşaret dili dersleri de verilmektedir. 

 

Kurumumuz ulusal ajans kapsamında bir yürütücü ve iki yerel ortaklık olmak üzere 

toplam üç Avrupa Birliği projesinde yer almış, OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) 

kapsamında yapmış olduğu projeler yanında yurt içinde ve il genelinde düzenlenen 

yarışmalarda da çeşitli dereceler kazanmıştır. İkisi TÜBİTAK Destekli olmak üzere üç yıldır 

Bilim Fuarı düzenlenmektedir. 

 

2016-2017 öğretim yılında TÜBİTAK 11. Ortaokullar Arası yarışmada ise Çorum 

İlinden elemelere gidebilen ve ardından finale kalan tek okul olarak Türkiye Üçüncülüğü elde 

edilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 
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