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-RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2019 tarih ve 15 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Amatör Spor Kulüpleri özellikle 13-14-15-16 yaşlarındaki bu 

çocuklar okula gittikleri için, antramanlara akşam gitmektedirler. Antraman yapılan yerde 

aydınlatmanın yetersiz ve bazı yerlerde hiç olmadığı görülmüştür. Soyunma odalarının 

bakımsız ve soğuk olduğu, sıcak suyun bulunmadığı, antraman yaptıkları yerlerin çok 

karanlık olması ve yıllardır aynı olmasından dolayı meclis olarak buraya neler yapılabilir? 

Bununla ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Çorum Amatör Sporuna Hizmet Eden Tesisler ve Özellikleri; 

1- Dr. Turhan KILIÇÇIOĞLU stadyumunun arkasında bulunan 1 ve 2 sentetik çim 

sahalar. 

2- Çorum Belediyemizce yapılan ve 1. nolu saha yanın da bulunan 2 adet soyunma 

odası ve hakemler derneğine tahsis edilen 2 katlı bina.  

3- Mimar Sinan da bulunan sentetik çim saha 2 adet soyunma odası ve hakem odası. 

4-Turhan KILIÇCIOĞLU stadının altında bulunan kulüplerimize hizmet eden 6 adet 

soyunma odaları. 

5- Ulukavak semtimizde bulunan Nazmi AVLUCA doğal çim sahamız ve yanında 

bulunan 2 adet soyunma ve hakem odası. 

Belediyemiz tarafından yapılan ve 1 nolu sentetik çim sahada bulunan soyunma 

odalarının ve hakemlerimizin kullandığı bina sözleşme ile hakemlerimize verilmiştir. Şu an 

binanın çatısı akmakta soyunma odaları zarar görmektedir. Tedbir alınmazsa daha da kötü 

olacağı kanaatimiz vardır. Hakemlerimiz paralarının olmadığından tamirat yapamamakta ve 

hiçbir kuruluştan da yardım istememektedirler. Kanaatimizce de buraların bakımı belediyemiz 

veya İl Özel İdaresi tarafından bir inceleme sonucu bakım ve onarım yapılması spor 

camiasınca beklenmektedir. 

3-Mimar Sinan sahamız belediyemiz tarafından düzenlenmiştir.  Spor il 

müdürlüğümüz tarafından bakımı yapılmakta olup gece aydınlatması da Çorum Belediyemiz 

tarafından yaptırılmıştır.   

Mimar Sinan’da bulunan soyunma odalarının durumu; 

1-Soyunma odasının yeterli olmadığından ek binanın yapılması,  

2-Soyunma odalarının temizliği, 

3-Bina tavan sıvalarının değişmesi, WC’lerin bakım onarımı, 

4-Binanın boya ve badanalarının yapılması, tesis girişi ve tel örgülerinin onarılması. 

5-Turhan KILIÇCIOĞLU stadımız maraton tribünlerinin altında bulunan soyunma 

odaları zamanımız gençlerine hizmet etmekten çok uzaktır. Bu odaların hepsinin gözden 

geçirilmesi, elektrik, su, ısınma, dolap, tuvalet ve banyo olarak sporcularımıza hizmet etmesi 

gerekmektedir. Masraflar kulüpler tarafından yapılamayacak kadar yüksek olduğundan, bu 

masrafların da bir proje ile Çorum belediyemiz veya İl Özel İdaremiz tarafından yapılması ya 

da Gençlik ve Spor Bakanlığımız yardımlarıyla yapılması talep edilmektedir. 
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6-Ulukavak semtimizde bulunan sahamız çim olduğundan haftada ancak bir maça 

müsaade edildiğinden devamlı kullanılan bir sahamız değildir.  

Sporcuların ekseriyetle 12-17 yaş grubu ortaöğretim talebelerinden oluştuğu ve 

antrenmanlarını okul saatleri dışına denk gelen akşam saatlerinde yapmak zorunda oldukları 

tespit edilmiştir. 

 1 nolu sahanın ve Nazmi AVLUCA Ulukavak spor sahasının aydınlatma lambalarının 

hiç olmadığı, dolayısıyla antrenmanlarında 2 nolu sahada yapılmakta olduğu ancak bu 

aydınlatmanın da yetersiz olduğu ve sadece aydınlatmanın Mimar Sinan sahasında mevcut ve 

yeterli olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir.  

 

Görüş ve Öneriler: 

Yukarıda da belirtildiği gibi tesislerimizin çok eski olması sebebiyle, fiziki 

yıpranmalar oluşmuş ve uzun zamandır bakım onarım yapılmamıştır. Soyunma odalarının 

tuvalet ve lavobalarının elden geçirilmesi boya-badana yapılması, aydınlanmanın yanında  

soğuk havalarda ısınma sistemlerinin çalıştırılması ve duşlarından sıcak su akıtılmasının 

sağlanması bir lüks değil acil gerekliliktir. 

Profesyonellere devasa paralar harcanarak büyük ve lüks stadyumlar yapılırken 

geleceğimizin teminatı ve profesyonellerin altyapısı genç filizlerimize karanlık soğuk 

odalarda ve gece karanlığında spor yaptırılması acı olduğu kadar bir o kadar da 

düşündürücüdür. 

 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

              Ahmet TUNA                       Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                              Üye 
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-RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2019 tarih ve 2 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Kış aylarında sokak hayvanları çok mağdur durumda oluyorlar. 

Çorum Merkezde bir hayvan barınağı bulunmaktadır. Bu barınak yeterli midir? Belediye 

hayvanları korumak adına neler yapmaktadır? İlçelerimizde de hayvan barınakları var mıdır? 

İlçe Belediyelerimiz sokak hayvanları ile ilgili ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bu konular ile 

ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

           Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İlimizde sokak 

hayvanlarının barınabileceği barınak bulunmamaktadır. İlde sokak hayvanlarının tedavi ve 

rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla Çorum Belediyesi’nin 100 hayvan kapasiteli 

barınağı mevcuttur. Alaca ve Bayat İlçelerinde küçük kapasiteli (15-20 sokak hayvanı) geçici 

hayvan bakımevleri bulunmaktadır. Belediyeler tarafından söz konusu geçici hayvan 

bakımevlerinin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi amacıyla faaliyetlere devam edilmektedir.  

           İl Merkezinde Çorum Belediyesi ve gönüllüler tarafından Çorum Barajı, Binevler, 

Toki, Çorum Belediyesi Katı Atık Depolama Alanı, Kuruçay mevkii, İpeklibağlar ve 

Osmancık yolunda besleme yapılmaktadır. Sokak hayvanlarının beslenmesi; kamu 

kurumlarından artan ekmek ve yemekler ile gönüllülerin katkılarıyla temin edilmektedir. 

Ayrıca Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından işyerleri, kamu kurumları ve talepte 

bulunan vatandaşlarımıza su kabı ve mama gibi sokak hayvanlarının ihtiyaç duyacağı 

malzemeler temin edilmektedir. 

            İlimizde 2018 yılında 341 adet hayvan aşılanmış, 188 hayvan kısırlaştırılmış, 449 

hayvan işaretlenmiş, 120 hayvan sahiplendirilmiştir. Belediyelere 450 adet mikroçip 

dağıtılmıştır. 

            İlimizde yerel hayvan görevlisi olarak müracaat eden ve şartları uygun bulunan 

vatandaşlarımıza, eğitim verildikten sonra yerel hayvan koruma görevlisi kimlikleri 

verilmektedir. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerimizle beraber sokak 

hayvanlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda; 

ilimizde yerel hayvan görevlisi olarak 10 kişi faaliyet yürütmektedir.  

 Belediyeler geçici hayvan bakımevi yapmak istediklerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından proje maliyet bedelinin % 40’a kadar bütçe sağlanmaktadır. Belediyeler veya yerel 

yönetimler yapmış oldukları kısırlaştırmalarda, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü’ne 

müracaat ettikleri takdirde kısırlaştırma çalışmalarına bütçe aktarımı yapılabilmektedir. 

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.      

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

                    Başkan                Başkan V.            Üye 
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-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2019 tarih ve 14 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Kınık Ortaokulu bahçe duvarını ve bahçeyi çevreleyen 

herhangi bir tel örgü ve muhafazası bulunmamaktadır. Okul yüksek konumda olup etrafı düz 

değil ve görüş mesafesi bulunmamaktadır. Öğrencilerin teneffüste oyun oynamaları ve 

koşmalarını hesaba kattığımızda tehlike arz etmektedir. Okul bahçesinin özellikle bahçesinin 

muhafaza altına alınması önem arz etmektedir. Konu ile ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

10 Ocak 2019 Perşembe günü Komisyon Başkanı ve Komisyon üyelerimiz ile birlikte 

Kınık Köyümüze İl Özel İdaremize ait bir araç ile gidilmiştir.  

Çorum Merkez Kınık köyü Çorum’a 25 km uzaklıkta, Çorum-Ankara karayolunun 20. 

km’sinden 5 km kuzeydedir. 

Söz konusu okulumuz yerinde görülmüş incelenmiştir. 

İlk defa 1959 yılında devlet tarafından 2 derslikli olarak yapılmış, daha sonraki 

yıllarda ihtiyaca cevap veremediği için yıkılmış ve şu anki okulumuz 1997 de devlet vatandaş 

işbirliği ile 2 dönüm arazi üzerine yapılmıştır. 

       Okulun Özelliği: Okulumuzda gündüzlü olarak normal eğitim yapılmaktadır.  

Okulumuz taşıma merkezli bir okuldur. Toplam 17 köyden öğrenci gelmektedir.                

Bina Durumu: Okulumuz üç kat iki bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin planları 

katlarda asılıdır. Okulumuzun bölümleri şu şekildedir: 10 derslik, bir müdür odası bir 

müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası, dinlenme ve çay odası, memur odası, 5 bölüm 

öğrenci tuvaleti, iki bölüm öğretmen tuvaleti, hizmetli odası, iki adet malzeme deposu, 

harita odası, mutfak-yemekhane, bilgi teknoloji sınıfı,  fen bilimleri laboratuarı, çok amaçlı 

salon, kütüphane, arşiv ve bilgi teknoloji sınıfı, tiyatro ve konferans salonu, geri dönüşüm 

deposu ve kazan dairesinden oluşmaktadır. Bilgi teknoloji sınıfı aktif olarak 

kullanılmaktadır.                

2006-2007 eğitim öğretim yılından beri okulumuzda sınıf sistemi uygulanmaktadır. 

              2016-2017 eğitim öğretim yılında etkileşimli tahta ile donatılmıştır. Okulumuzda 

bilgi teknoloji sınıfımızda on adet öğrenci, bir adet de öğretmen pc bilgisayarı vardır.          

Bina kalorifer sistemi ile ısınmaktadır. Şebeke suyu vardır. Binanın altında su deposu ve 

hidrofor mevcuttur.  

      Bina yüzölçümü:   712 m2 

      Bahçe yüzölçümü:1315 m2 

Okul bahçesi ağaçlandırılmıştır. Arka tarafı betonla kapatılmıştır. Öğrencilerin 

oynayacağı mükemmel bir oyun sahası oluşmuştur.  Bahçe kapısı yenilenmiş modern sürgülü 

kapı yaptırılmıştır. 2011 yılında ön bahçe kilit taşı ile döşetilmiştir. Okulumuzun ihata duvarı 

vardır. Etrafı tel ile çevrilidir. 
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Personel Durumu:  

Yönetici Sayısı: 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı                                                         

Öğretmen Sayısı: 2 Sınıf Öğretmeni, 8 Branş Öğretmeni 

Olmak üzeri toplam: 12 Personel 

Öğrenci Sayıları: 

 Taşıma Yapılan Köyler ve O Köylerden Gelen Öğrenci Sayısı: 

Büyük Gülücek: 8, Çiftlikler: 7,  Delibekiroğlu: 3, Deniz: 12, Ertuğrul: 2,   Gökdere: 

4, Kalehisar: 4, Karadonayşe: 8, Kınık: 12, Kınıkdeliler: 3, Kiranlık: 3, Kireçocağı: 7, 

Küçükgülücek:7, Mislerovacığı: 1, Sapa: 2, SERBAN: 3, Tatar: 7, 17 Köyden toplam: 93 

öğrenci gelmektedir. 

 

Kınık Ortaokul/İlkokul İhtiyaç ve Eksik Listesi  

1. Kalorifer kazanı pik ızgara (65cmx20cm 6 adet)* Mevcut ızgaralar sürekli 

düşmekte, kanallarına oturmamaktalar. Bu da kazanın yakılmamasına sebep olmaktadır. 

2. Ön bahçe destek duvarı sağlam değil, kayma tehlikesi var. 

3. Bahçe örgü tel 100 m., bahçe sınırında öğrenciler için tehlikeli olan dikenli teller 

bulunmakta. Ayrıca top oynarken topun peşinden koştukları için mevcut duvardan düşme ve 

yaralanma ihtimalleri var. 

4. PVC pencere kulpları kırık, olanların değişmesi ve pencere bakımlarının yapılması 

gerekiyor. Fitilleri eskidiği için içeri yağmur suyu ve soğuğu alıyor. Bu da ısı kaybına sebep 

oluyor. 

5. Okulumuzun dış cephe boyası çok yıpranmış durumda yenilenmesi gerekiyor. İç 

cepheyi 2017 yılında milli eğitimden boya alarak ve işçiliği içinde sponsor bularak yaptırdık. 

Yinede iç cephede bazı bölümler için 4 kova iç cephe boyasına ve 2 kova yağlı boyaya 

ihtiyacımız var. 

6. Beceri Atölyeleri ve Resim ve Teknoloji Tasarım için 60 adet öğrenci taburelerine 

ihtiyacımız var.  

7. Beceri Atölyeleri ve Resim ve Teknoloji Tasarım Atölyeler için öğrenci masalarına 

ihtiyacımız var. 

8. Raflı dolaplara ihtiyacımız var. (Olabildiği kadar) Bu raflı dolaplar; oyun odası, 

proje atölyesi ve resim sınıflarında ürün ve malzemeleri konulması için sınıflara 

yerleştirilecektir.  

9. Tiyatro salonu ve Mescit için parke ihtiyacımız var (8,8m x 15,5m) 

10. Okulumuzun Çatısı akıtıyor aktarılması gerekiyor. 

Sınıfı Kız Erkek Toplam Sınıfı Kız Erkek Toplam 

1/A 3 4 7 8/A 4 10 14 

2/A 3 5 8     

3/A 1 6 7     

4/A 3 4 7     

5/A 8 4 12     

6/A 7 4 11     

7/A 13 14 27 Genel Toplam 42 51 93 
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11.  Çatı oluklarımız çoğu kırık yağmur yağdığında binanın yüzüne doğru akıyor. Bu 

da dış cephenin tamamen deforme olmasına sebep oluyor. Kış aylarında ise kırık olan 

kısımlardan akan sulardan oluşan sarkıtlar öğrencilerimiz için tehlike oluşturmakta. Ayrıca 

oluklardan aşağı inen boruların çoğu kırık ve eksik yenilenmesi gerekiyor. 

12. Okulumuzun temiz içme suyu yok köyden gelen su yetersiz, hidroforumuz var ama 

binamız büyük olduğu için özellikle yaz aylarında tamamen susuz kalıyoruz. Okulumuza bir 

su deposu yapılmalı yada suyun çıkış yerinden okula ayrı bir hat çekilmeli. 

13. Okul bahçesine koymak için çöp kovalarına ihtiyacımız var. 

14. Okul bahçesine koymak öğrencilerimizin teneffüs ve boş zamanlarında 

dinlenebilmesi için banklara ihtiyacımız var. 

15. Bahçemizde bulunan çocuk park alanının onarılması gerekmekte. 

16. Bahçemizde bulunan oyun alanlarımızın saha çizimleri için asfalt boyasına 

ihtiyacımız var. 

17. Bilişim sınıfında bulunan bilgisayarlar zamanımız şartlarına göre bayağı eski olup 

düzenli çalışmamakta tamir ve onarımları yapılmalı mümkünse zaman şartların uygun 

bilgisayarlarla değiştirilmeli.  

18. Okul içi internet alt yapısı elden geçirilmeli katlardaki dağıtıcılar yenilenmeli.   

 

Bakanlığımız İnşaat Emlak Daire Başkanlığının 25/01/2018 tarih ve 2017/6 sayılı 

Büyük Bakım Onarım Genelgesi doğrultusunda okulla ve kurumlarımızda her yıl e-yatırım 

sistemi üzerinden alınan talepler doğrultusunda bakım onarım çalışmaları planlanmaktadır. 

Bu çalışmalarda ilgi genelge hükümleri doğrultusunda çatı, elektrik işleri, ıslak zemin 

sızıntıları, ısınma problemleri, yangın söndürme işleri, erişilebilirlik, çalışmalarına öncelik 

verilmektedir.  

Kınık Köyü İlk ve Ortaokulumuz bahsi geçen konuyla ilgili olarak yapılan 

incelemede, okul bahçesinde muhafaza altına alınması istenen yerle ilgili olarak yaklaşık 50 

metre uzunluğunda bir tel örgü yapılması halinde ihtiyacın karşılanacağı 

değerlendirilmektedir. Yapılan yaklaşık maliyet çalışmasında bu 50 metre uzunluğunda 1.5 

metre yüksekliğinde tel örgünün maliyeti K.D.V. dahil 15.340 TL’dir. 

2019 Yılı bakım onarım çalışmaları planlamalarımız devam etmekte olup konu bu 

kapsamda değerlendirilecektir. 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Yusuf KAYA                        Ünal CEVİZCİ                   Erdoğan KÖROĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                  Üye     
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-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2019 tarih ve 12 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Ankara ile Çorum yol ağı üzerinden Hattuşa’ya ayrılan yol ayrımında, Hattuşa 

yolunun dar ve elverişsiz olması turizmi olumsuz etkilemektedir. Duble yol olması sıkıntıları 

gidereceğinden, yetkililerin buraya özel alaka göstermesi ve bu sorunun kısa zamanda 

çözülmesi ile ilgili olarak Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.  

      

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Hattuşa Ulaşım Ağının Çorum Turizmine Etkisi 

Hattuşa Örenyeri arkeolojik buluntuları ile UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya 

Belleği Listesine girerek Boğazkale İlçemizin adını sınırlar ötesine taşımıştır. Bugün birçok 

dilde anılan Hattuşa ve Hitit Medeniyeti buluntuları farklı alanlarda çalışılarak bilim 

dünyasına sunabileceğimiz birçok veriye sahiptir. Bu değerli kaynağı korumak ve tanıtmak 

için Hattuşa Ziyaretçi Karşılama Merkezi, Hattuşa Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Hitit Köyü. 

Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları projeleri tamamlanmış olup Hitit Köyü Çevre 

Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi, Hattuşa-Budaközü Vadisini Doğa Turizmine Kazandırma, 

Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projelerinin gerçekleştirilmesi için 

çalışmalara devam edilmektedir. 

 

"Yol ve konaklama tesisleri olmazsa, orası cennet olsa turizm söz konusu değildir" 

sözünden de anlaşılacağı üzere ziyaretçilerin bir bölgenin tüm turizm değerlerine rahatça 

ulaşabilmesi ve konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını uygun tesislerde karşılaması, söz 

konusu sektörü olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Yapılan araştırmalar gelişen 

teknolojiyle birlikte insanların konforlu ulaşım hizmetlerini tercih ettiği, seyahat acentelerinin 

de bu doğrultudaki taleplere uygun rotalar oluşturduğu tespit edilmiştir.  

 

İlimizin en önemli değeri olan Hattuşa Örenyeri Boğazkale İlçesinde yer almaktadır. 

İlçeye ulaşımda Samsun-Ankara/Ankara-Çorum karayolu kullanılmakta olup, bu 

karayolundan üst geçitle güneydoğu yönünde dönüş yapılarak yaklaşık 27,4 km’lik bir bölüm 

tek şeritli ilçe yolu ile sağlanmaktadır. Bu nitelikteki bir ulaşım ağı UNESCO Dünya Kültür 

Mirası listesindeki antik kent için olumsuz bir izlenim oluşturmakta, ilimizin söz konusu 

mirasa gereken değeri vermediği düşüncesini doğurmaktadır. Ayrıca ulaşımını büyük tur 

otobüsleri ile sağlayan acenteler nezdinde yolları sorunlu, zaman kaybettiren sıkıntılı bir tur 

noktası olarak görülmektedir.  

 

Hattuşa Örenyeri için yapılan tüm çalışmalar bir bütün olarak düşünülmeli ve bir 

taraftan devam eden projeler desteklenerek bitirilirken bir taraftan ilçeye ulaşımı sağlayan 

yaklaşık 27,4 km’lik tek şeritli yol ağı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nce 

çift şeritli olarak düzenlenmelidir. Ayrıca Sungurlu terminalinden Boğazkale‘ye her saat başı 

kalkan dolmuşlar gibi Çorum terminalinden düzenlenecek belirli saatlerde Boğazkale’ye 
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direkt ulaşım sağlanmalıdır. Bir diğer önemli konu ise kendi potasını aşan Kapadokya 

turlarının ilimize çekilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Kapadokya-Yozgat-Çorum 

yol ağının istenilen üst niteliklere kavuşturulmasıdır. Bu çalışmalarla kuzeyde, doğu-batı 

aksındaki yol ağı; güneyde önemli tur noktalarından Hattuşa’ya ulaşımı sağlayan karayolu 

gerekli ihtiyacı karşılayan bir özelliğe sahip olacaktır.   

 

Havayolu ulaşımının destinasyon tercihlerinde önemli bir parametre olduğu 

günümüzde tek şeritli yoldan Dünya Mirası antik kente ulaşımının sağlanması turizm 

sektöründe karşılığı olmayan bir veridir. 

 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

   İkram ŞAHİN                         Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

             Komisyon Bşk.                     Komisyon Bşk. V.                                  Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2019 tarih 4 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez Tepecik 

mahallesi, 1215 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı, şehir imar planında okul yeri olarak 

işaretli bulunan, 5.985,00 m²’lik taşınmazın, okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

6. maddesinin (a) bendinde yer alan “İlk ve Orta öğretim kurumlarının arsa temini binalarının 

yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla 

görevli ve yetkilidir.” hükmü ile İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 20. maddenin (f) 

bendinde yer alan “… Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” hükmü 

gereğince, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Tepecik mahallesi, 1215 ada, 1 ve 2 

nolu parsellerde kayıtlı, şehir imar planında okul yeri olarak işaretli bulunan, 5.985,00 m²’lik 

taşınmazın, okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 

adına tahsis edilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz.  

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

             Ali Sami ODABAŞ        Abdullah METEOĞLU              Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

              Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

                     

 

        Ömer ÇATALPELİT        Süleyman ŞENER         Hacı BOLAT            Haydar ERDEM      

                     Üye                                  Üye                           Üye                               Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2019 tarih ve 16 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İskilip tarımını araştırma ve geliştirme olarak bilinen İSTARGE 

hangi çalışmaları yapmaktadır? ARGE Faaliyetinin olduğu bir dernektir. Diğer İlçelere 

yaptığı çalışmalar örnek olabilir mi? Bu konu ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme 

(ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre,  

İSTARGE’nin Hedefleri: 

1-Ekonomik ve kültürel kaynakların belirlenmesi. 

2-Tespit edilen kaynakların tescili ve patentlendirilmesi 

3-Üretim tesislerinin kurulması (Anaçlık-Damızlık-Aşılama-Fidan) 

4-Satış ve dağıtım ağının oluşturulması. 

5-Sulanabilir arazi sisteminin oluşturulması. 

6-İlçede tahlil laboratuarı kurulması. 

7-Tıbbi aromatik bitkilerin tespiti. 

2002 yılında bir avuç gönüllü tarafından, İskilip ilçesinin doğal ve kültürel 

kaynaklarının araştırılarak ülke ve dünya ekonomisine kazandırılması amacıyla kurulmuştur. 

Kurulan dernek faaliyetlerine ilk başladığında öncelikli olarak yerel meyve, ceviz ve 

üzüm çeşit ve tiplerinin tespitini yaparak envanter çalışmasını tamamlamıştır. 

Tespiti yapılan çeşitler, elmada 48 tip, armutta 17 tip, üzümde 17 tip, cevizde 10 tip, 

kızılcıkta 5 tip olarak belirlenmiştir. 

Ceviz: 100 ağaç üzerinde 7 yıl süren araştırma neticesinde, 10 tip cevizin tescil 

çalışması bitirilmiştir. 2 Eylül 2006 tarihinde 5 ceviz çalışma grubu 20 akademisyen ilçeye 

gelerek İSTARGE’nin çalışmalarını yerinde incelemiş ve uygun bulmuştur. 

Kızılcık: Tescil çalışması bitirilmiş ve 2008 yılında Bulgaristan’da düzenlenen 

uluslararası kızılcık sempozyumun da İskilip kızılcıkları başlığı altında deklare edilerek 

yayınlanmıştır. 

Elma: Tespit edilen 48 tip içinden ekonomik değeri yüksek olanlar tespit edilerek 

tescil çalışmaları yürütülmüştür. 

Armut: Tamamlanan tescil çalışmaları Tarım Bakanlığı tarafından 17 tip üzerinden 

yürütülecektir. Bu arada küçük çaplı yerel bahçeler kurulmuş ve aşılama çalışmaları 

İSTARGE tarafından yapılmıştır. 

Üzüm: 4 yıl süren bir çalışma ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde 

yürütülmüş olup 2005 yılında İtalya’da uluslararası sempozyumda, İskilip siyahı adıyla 
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belirtilen üzüm çeşidinin dünyada benzerinin olmadığı deklere edilmiştir. Tekirdağ bağcılık 

enstitüsü tarafından İskilip siyahının 1. sınıf sirke olduğu tespit edilmiştir. 

Bunun yanında 25 kişilik İSTARGE grubu Yalova, Bursa, Çanakkale ve Isparta 

illerine de modern tarımda dünya standartlarını yakalamış tesislerde inceleme yapmak üzere 

gezi gerçekleştirilmiştir. 

İskilip Kaymakamlığı KHGB ve İSTARGE tarafından yürütülen AB destekli 

“Tarımda İyi Uygulamalar Ve Modern Kapama Meyve Bahçeleri ve Çiftçi Eğitimi Projesi” 

tamamlanarak 24 kişiye sertifika verilmiştir. 

Belediye’nin öncülüğünde dünyanın en büyük kiraz ihracatçısı Alara Tarım Firması 

İskilip’e davet edilmiş ve çiftçilere eğitim ve bilgi verilmiştir. 

AB fonlarından sağlanan 87 bin euro ile önder çiftçi ve üretici yetiştirme eğitimi 3 

üniversite ve Tarım Bakanlığı uzmanlarınca verilmiştir. 

Dernek olarak İskilip’te bir gen bahçesi kurulması gerektiği tespit edilerek çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Bağcılık ile ilgili çalışmalar kapsamında, üzüm, pekmez ve pestil üretiminin 

artırılması. 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi işbirliği ile salep üretimi ile ilgili çalışmalar. 

165 yerde ne yetiştirilebilir araştırması 1,5 ay süre ile 3 mühendis ile birlikte 

çalışılarak ön envanter oluşturulmuştur. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

           Nurettin KARACA                   Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2019 tarih ve 18 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Uğurludağ İlçesinde Belediye kendi imkanları ile yaşlılar için bakımevi yapmış 

olup, tefrişatı eksik olduğu görülmüştür. Maddi imkansızlıktan dolayı bakımevinin 

eksiklikleri giderilememiş. Meclis üyeleri ile birlikte bakımevi ve tefrişatı ile ilgili neler 

yapılabilir. Bu konu ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile 

toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre; söz 

konusu bina, Uğurludağ Belediyesinin mülkiyetinde bulunmakta olup, binanın tamamı yaşlı 

bakımevi olarak kullanılacak şekilde tamamlanmış olmakla birlikte, binanın bir kısım 

eksiklikleri bulunmaktadır.  

 Bu binanın eksikliklerinin tamamlanarak hizmete sunulması, İl Özel İdaresinin görev 

ve sorumluluklarını düzenleyen 6. maddesindeki  “sosyal hizmet ve yardım” görevi 

kapsamında yer almaktadır. 

 Uğurludağ Belediyesine ait yaşlı bakımevi olarak kullanılacak bu binanın 

eksikliklerinin giderilmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla 

İlişkisini düzenleyen 64. maddesinde yer alan;   

 İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve 

sorumluluk alanlarına giren konularda; 

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım ve onarım ve taşıma işlerini 

bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir 

ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun 

tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”  hükmüne istinaden,  

 Uğurludağ Belediyesi tarafından hazırlanarak, İl Genel Meclisimize sunulan  

“Uğurludağ İlçesi Yaşlı Bakımevi Tadilatı Hizmeti Projesi” nin Uğurludağ Belediyesi ile 

İl Özel İdaresi arasında anlaşma yapılmak suretiyle desteklenmesi Komisyonumuz tarafından 

uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                    Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                  Üye                             Üye 
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 26 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Genel Meclisimizin 21/11/2018 tarih ve 289 sayılı kararı ile kesinleşen 2019 

yılı bütçesinin bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yeterli olmaması nedeniyle, yıl 

içinde gerçekleştirilecek hizmetlerin aksamadan tamamlanabilmesi için, Sağlık Müdürlüğü 

tarafından kullanılmak üzere kalp ve damar cihazı alımı için 60.000,00 TL, Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğüne ait spor komplesi içerisinde yer alan binanın bakım ve onarımında kullanılmak 

üzere 20.000,00 TL, İlimiz Uğurludağ ilçesindeki “Uğurludağ İlçesi Yaşlı Bakımevi Tadilatı 

Hizmeti Projesi’nin İl Özel İdaresi tarafından desteklenmesi için 300.000,00 TL olmak üzere 

ihtiyaç duyulan toplam 380.000,00 TL ödeneğin temin edilmesi hususu ve Çorum merkezinde 

bulunan ve üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), 

İskilip Fen Lisesi ile Kınık İlköğretim Okulunun eksikliklerinin giderilmesi için ihtiyaç 

duyulan 100.000,00 TL ödeneğin temin edilmesi hususu ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 6. maddesindeki görev ve sorumluluklar kapsamında yer alan Sağlık, Gençlik ve 

Spor ve eğitim hizmetleri için; 

 1-) İlimizdeki Kalp ve Damar Sağlığı ünitesinde gerçekleştirilen anjiyonun daha ileri 

teknik ve kalitede gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan cihazı alımında 

kullanılmak üzere ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle 60.000,00 TL, 

 2-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor komplesi içerisinde yer alan binanın 

bakım ve onarımında kullanılmak üzere 20.000,00 TL,  

 3-) İlimiz Uğurludağ İlçesindeki “Uğurludağ İlçesi Yaşlı Bakımevi Tadilatı Hizmeti 

Projesi”nin İl Özel İdaresi tarafından desteklenmesi için 300.000,00 TL, 

 4-) İskilip İlçesinde bulunan Fen Lisesi bahçe zemininin düzenlenmesi, basketbol 

sahası oluşturulması, fizik ve kimya çalışmalarının yapılacağı laboratuarının düzenlenmesi, 

okulun dış cephesinin boya bakımı ve benzeri küçük çaplı onarımlarının yapılması 25.000,00 

TL, 

 5-) Merkez Kınık köyü ilköğretim okul etrafının tel örgü eksiliğinin giderilmesi için 

15.000,00 TL, 

 6-) Çorum Merkez ilçede bulunan üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim 

Sanat Merkezinde çocukların eğitilmesinde ihtiyaç duyulan tefriş, makine teçhizat v.b. 

malzemelerin temini için 50.000,00 TL, ödeneğe ihtiyaç duyulduğu Komisyonumuzca da 

tespit edilmiştir. 

 Söz konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, ihtiyaç duyulan toplam 470.000,00 

TL ödeneğin, 2019 Yılı Bütçesi ile Köylere Hizmet Götürme Birliğine ayrılan ödenekten;
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İLÇESİ  ALINAN TUTAR 

1- MERKEZ             İLÇEDEN  70.000,00 

2- ALACA                 İLÇESİNDEN 40.000,00 

3- BAYAT                 İLÇESİNDEN 30.000,00 

4- BOĞAZKALE     İLÇESİNDEN 25.000,00 

5- DODURGA          İLÇESİNDEN 25.000,00 

6- İSKİLİP                İLÇESİNDEN 40.000,00 

7- KARGI                 İLÇESİNDEN 30.000,00 

8- LAÇİN                  İLÇESİNDEN 25.000,00 

9- MECİTÖZÜ         İLÇESİNDEN 30.000,00 

10-OGUZLAR          İLÇESİNDEN 25.000,00 

11-ORTAKÖY         İLÇESİNDEN 25.000,00 

12-OSMANCIK       İLÇESİNDEN 40.000,00 

13-SUNGURLU       İLÇESİNDEN 40.000,00 

14-UĞURLUDAĞ   İLÇESİNDEN 25.000,00 

 

  TL olmak üzere Toplam 470.000,00.TL’nin alınarak ihtiyaç duyulan hizmetler için 

ilgili harcama kalemlerine aktarılması hususu,  Komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                    Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                  Üye                             Üye 
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/01/2019 tarih ve 13 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe ve 

destekleme projeleri hangi alanlarda yapılacaktır? Çiftçilerimizin ve köylülerimizin 

hibelerden yararlanabilmesi için hangi belgeler istenmektedir? Başvuru şartları nelerdir? Hibe 

veren diğer kurum ve kuruluşların programlarının araştırılması ile ilgili Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

2019 yılı hibe ve destekleme projeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 

açıklanmamıştır. 

2018 yılında yapılan hibe ve destekleme projeleri; 

1. Bitkisel üretim desteklemeleri 

2. Hayvancılık desteklemeleri 

3. Organik tarım (iyi tarım) desteklemeleri 

4. Sertifikalı tohum, fidan desteklemeleri 

 

Çorum’da Desteklenen Ürünler 

1. Arpa 

2. Aspir  

3. Buğday 

4. Mercimek 

5. Nohut 

6. Ayçiçeği(yağlık) 

7. Tritikale 

8. Yem bitkileri 

9. Mısır(dane) 

10. Soğan(kuru) 

11. Çeltik 

12. Yulaf 

13. Fasulye(kuru) 

14. Patates 

 

Çiftçilerimizin ve köylülerimizin hububat ve yağlı bitkilerde hibe desteğinden 

yararlanmaları için; 

1. Alım satım belgesi 

2. Borsa tescil beyannamesi 

 

Hayvancılıkta; 

1. Buzağı desteklemesi 4 ay ve üzeri 

2. Anaç manda ve malak desteklemesi 4 ay ve üzeri 

3. Damızlık koyun keçi desteklemesi Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye 

olanlar 

4. Arılı kovan desteklemesi Arı Yetiştiriciler Birliğine üye olanlar 
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5. Aşı desteği büyükbaş hayvana sahip olanlar 

6. Su ürünleri desteklemesi-alabalık-   

7. Hayvan gen kaynakları desteği (halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı) 

8. Düve alım desteği 100 başa kadar düve alımında 

9. Besilik erkek sığır desteklemesi 2000 başa kadar (manda da dahil) 

 

Yem bitkileri desteklemesi 

Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu il ilçe müdürlüğüne ekim yaptıkları dönemde 

başvurmalılar 

Müracaat dönemi 1 ocak-16 kasım tarihleri arasındadır. 

Toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olmalı 

Dane üretimleri destekleme kapsamı dışındadır. 

Ekimler yeşil ot veya silaj üretimi için yapılmak zorunda 

Fiğ ve macar fiğleri yarısı çiçeklendiğinde biçilecek ve bu dönemde müracaat ederek 

tespit yaptıracaktır. 

Tespit yaptırmayan ve daneye bırakanlara destek verilmeyecektir. 

Desteklenmesi yapılan yem bitkileri 

Çok yıllık; yonca, korunga, yapay çayır mera 

Tek yıllık; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, hayvan pancarı, 

yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, İskenderiye üçgülü, İtalyan çimi ile silajlık olarak 

ekim yapılan mısır destekleme kapsamında. 

*Bakanlıkça belirlenen hayvancılık yetiştirici bölgesinde yer alan illerde yem bitkisi 

ekilişine alınan desteğe ek %25 destek verilir. 

Başvuru şartları 

1. Ekonomik yatırımlar 

Desteklenen konular;  

                      Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik 

yatırımlar 

                      Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi 

                      Bitkisel ürün işlenmesi 

                      Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olan seralar 

Başvuru şartları; 

                      Tüzel kişilikler, şahıslar, şahıs şirketleri, kooperatifler ve bu 

kooperatiflerin üst kuruluşları başvuru yapabilirler. 

 

2. Genç çiftçi hibe desteği 

Desteklenen konular; 

                       Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri 

                       Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri  

                       Yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimi depolanması ve 

paketlenmesi 

Başvuru şartları; 

                      18-40 yaş aralığında olup herhangi bir sosyal güvencesi olmamak 

 

3. Basınçlı sulama sistemleri desteği 

Desteklenen konular; 
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                    Yağmurlama sulama sistemleri 

                    Damlama sulama sistemleri 

                    Tamburla sulama sistemleri 

                    Center pivot sulama sistemleri 

Başvuru şartları; 

                   Tüzel kişilikler, şahıslar, şahıs şirketleri, sulama kooperatifleri, birlikler, 

tarım kredi kooperatifleri başvuru yapabilirler.              

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                   Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 

 

 

 

 


