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-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 97 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İdaremiz tarafından hazırlanan “Çorum İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim 

Merkezi Haline Getirilmesi Projesi’nin” uygulanması için kurulan bütçe içi işletmenin, 

çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan araştırma sonucu elde edilen bilgilere göre, 

Yönetmeliğin amacı, Dodurga İlçesinde oluşturulacak “Çorum İlinin Tıbbi ve Aromatik 

Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi” kapsamında üretimi yapılacak her türlü 

bitki ve fidenin üretilmesi ve pazarlanması aşamasındaki süreci yönetmek üzere kurulan 

işletmenin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Yönetmeliğin yasal dayanağı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi ve 53. maddesidir. 

Bütçe içi işletme, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Çorum İlinin Tıbbi ve 

Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi” kapsamındaki çalışmaları 

yürütmek üzere 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme 

Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İl Özel İdareleri Norm Kadro 

İlke ve Standartların Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve görevleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1- Bütçe içi işletmenin, faaliyetlerine ilişkin yapılacak çalışmaların sekretaryasını 

yürütmek, izlenecek yasal prosedürü takip etmek ve sonuçlandırmak. 

2- Bütçe içi işletmenin, faaliyet alanı içerisindeki tüm işlerini ilgili mevzuatlar 

dahilinde yürütmek. 

3- Bütçe içi işletmenin, faaliyet alanında, Vali veya Genel Sekreter tarafından verilen 

görevlerin yürütülmesi ile ilgili idari, mali, iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

4- Bütçe içi işletmenin, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapmış oldukları 

işlemler sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve 

tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, gerekli tahakkuk 

işlemlerini yaparak takip ve tahsilatını gerçekleştirmek. 

5- Bütçe içi işletmenin, Kurumlar Vergisine tabi faaliyetlerine ilişkin muhasebe 

kayıtlarının, mali mevzuatta belirlenmiş olan usullere uygun, saydam ve erişilebilir 

bir şekilde tutulmasını ve raporlanmasını sağlamak, muhasebe işlemlerine ilişkin 

defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. 

Bütçe içi işletme, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üst yönetici olarak Vali veya 

yetki devri yapılarak Genel Sekretere bağlı olarak çalışacaktır. 

İşletmede, 1 İşletme Müdürü, satın alma ve muhasebe biriminde 1 memur personel 

(ihtiyaç halinde artırılabilecek), üretim ve pazarlama biriminde 3 mühendis, 1 tekniker ve 5 

işçi (ihtiyaç halinde artırılabilecek) personel çalışacaktır. 

Organizasyon şemasında yapılacak değişiklik, İşletme Müdürünün önerisi, Genel 

Sekreterin uygun görüşü ve Vali onayıyla yürürlüğe girecektir. 

Mali Hizmetler Müdürü, İşletme Müdürü ve aynı zamanda bütçe içi işletmenin 

harcama yetkilisidir. 
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İşletmenin gelirleri şunladır; 

1- İl Özel İdareden tahsisi mahiyette yapılan yardımlar. 

2- Yapılan üretim sonucu elde edilen gelirler. 

3- İşletme bünyesindeki her türlü teşebbüs ve faaliyet karşılığında sağlanacak gelirler. 

4- Diğer çeşitli gelirler. 

 

İşletmenin giderleri ise şunladır; 

1- Personel giderleri 

2- Vergi, resim, harç ve sigorta v.b. giderleri 

3- İmalat giderleri 

4- İşletmenin diğer hizmetleri ile ilgili giderleri 

5- İşletme ile ilgili hammadde ve diğer mal ve malzeme alımı ile ilgili giderler 

 

Bütçe içi işletme için, ayrı bir bütçe düzenlenmeyecek, bütçe işlemleri Mali Hizmetler 

Müdürlüğü bütçesi içerisinde ekonomik işler ve hizmetler fonksiyonu altında yer alacaktır. 

İşletme ödeneğinden kullanılmayan kısım yıl sonunda iptal edilecektir. 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan gelir fazlası veya kar İl Özel İdare bütçesine gelir 

kaydedilecektir. 

Bütçe içi işletme, İl Genel Meclisinin alacağı karara istinaden feshedilebilecektir. 

 

 Sonuç olarak, İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan “Çorum İlinin Tıbbi ve Aromatik 

Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesinin” uygulanması için kurulan bütçe içi 

işletmenin, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin aynen kabul edilmesi 

Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                   Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

          Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                   Üye                            Üye 
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 112 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Mecitözü İlçesi, Emirbağ köyü, Uzundönek mevkii, 340 

parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik 

Üretim Alanına (GES) ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan teklifi ve 

dosyasında yapılan incelemede, teklif planın Mecitözü İlçesi, Emirbağ Köyü 340 nolu 

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

işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 340 nolu parsele ilişkin 

08.01.2018 tarih ve 287 sayı ile MİGM, YEGM, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden uygun 

görüşler alınmıştır. Diğer taraftan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 08.05.2018 

tarih ve 9882 sayılı yazısı ile Çorum Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’ndan uygun görüş 

alınmıştır.  

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

0108/2017 tarih ve 21190201 241 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 02.05.2018 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 02/05/2018 tarih ve 5094 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği, 80540 sayılı yazı ile söz konusu planların ilgili tüm kurum ve kuruluşların 

olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin belirtildiği tespit 

edilmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verilmiştir.  

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

             Ali Sami ODABAŞ                 Abdullah METEOĞLU           Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

             Komisyon Başkanı                    Komisyon Başkan V.                            Üye 

 

                  

        Ömer ÇATALPELİT     Süleyman ŞENER     Hacı BOLAT           Haydar ERDEM      

                    Üye                              Üye                          Üye                             Üye      



4 
 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2018 tarih ve 119 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ailelerin karşılaştıkları sorunları gidermede ve boşanma 

durumlarında Aile Danışma Merkezlerine başvurular ne orandadır? Merkezlerin açılışından 

bu zamana kadar ailelerin yararlanma oranı artmış mıdır? Aile danışmanlığının hizmet 

alanları nelerdir? İl genelinde kaç tane Aile Danışma Merkezi bulunmaktadır? Boşanma ve 

sorunları gidermede yeterli yardım ve destek yapılıyor mu? En çok karşılaştıkları sorunlar 

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

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,   Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü ‘ne bağlı olarak hizmet veren Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezinde görevli bir sosyal hizmet uzmanı tarafından Bakanlığımızca verilen Aile 

ve Boşanma Süreci Danışmanlığı eğitimi alarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu 

Merkeze 2018 yılı içinde bir aile müracaat ederek bu hizmetten yararlanmış ve görüşmeler 

olumlu sonuçlanmıştır.Aile içi iletişim sorunları bulunan çiftlere başvuruları halinde ücretsiz 

olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca yine Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 

bulunmaktadır. Bu Merkezde engelli bireylerin bakımları yapılmakta olup engelli bireyleri 

ailelerine danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 04.09.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak 

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin  8. 

Maddesi gereğince Aile Danışmanlığı  Merkezlerinin açılış izni Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğünce verilmektedir. Bu yönetmelik gereği İlimizde Aile Danışma Merkezi açmak 

için müracaat olamadığı tespit edilmiştir. Aile Danışma Merkezi açmak isteyen kişilerin Aile 

ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaatları neticesinde  gerekli incelemeler yapılarak 

açılış izni verilmektedir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

                Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.               Üye 
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- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/05/2018 tarih ve 125 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Çorum Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma hastanemizin 

kardioloji bölümüne İl Genel Meclisimizin ve İl Özel İdaremizin katkılarıyla Rehabilitasyon 

Merkezine ameliyat öncesi ve sonrasında hastalarımızı rehabilite etmek amacıyla aletler 

alınmış, hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Nasıl faydalanılıyor? Olumlu yönde etkileri 

nelerdir? İhtiyacı karşılıyor mu? Daha neler yapılabilir? Bu konular ile ilgili olarak Çevre ve 

Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Kardiyak rehabilitasyon  nedir ? 

           Kardiyak rehabilitasyon, kalp hastasının en kısa sürede iyileşmesini ve normal 

yaşantısına geri dönmesini sağlayan çok yönlü yaklaşım bütünüdür. Esas bileşeni egzersiz 

olmakla birlikte  beraberinde  hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, gibi risk faktörlerinin 

etkin kontrolünü  ve  kilo verme, sigarayı bırakma , egzersiz alışkanlığının kazanılmasını kalp 

hastalığın tekrarlayıcı olayla karşılaşma riskini azalmayı hedefler . Fiziksel aktivite süresince 

kas gücü arttırılmakta,  yaşam tarzı olumlu yönde değişmekte, depresyon ve stresleri 

azalmaktadır. Hastalık sonrası içe dönüşler daha etkin olmakta maluliyetleri azaltmaktadır. 

Hastalarımız 1,5 ay süresince egzersiz ve eğitimlerin akabinde fonksiyonel kapasiteleri 

yükselmiş, motivasyonları artmış, kalp hastalığından korkan değil onunla uyumlu yaşayabilen 

bireyler olmuşlardır.  

Tüm dünyada 1970 lerden beri ektin kullanılan ve tedavi klavuzlarında muhakkak 

yapılması gereken tamamlayıcı tedavi olarak yerini bulan kardiyak rehabilitasyon maalesef 

Türkiye’de etki bir şekilde kullanılamamaktadır. Avrupa’da ve Amerika’da tüm kalp 

hastalarının % 20- 50 arası bu hizmetten faydalanırken Türkiye’de bu oran % 1 ler 

civarındadır. Çorum ilinde bu hizmetin eksik olduğunu söylerken bu tablo tüm ülkemiz içinde 

geçerliydi.  2015 yılı da bu eksikliği belirtimizde bu sesimize cevap veren il genel meclisimiz 

destekleriyle kurulum süreceni başlattığımız kardiyak rehabilitasyon ünitemiz 03/03/2016 

tarihi itibariyle hizmete girmiştir.  

Merkezimiz 5 bisiklet, 1 kol ergometri, 2 tredmil, 1 kardiyopulmoner egzersiz testi 

cihazı, 1 stres ekokoardiografi ergometer ve yardımcı spor ekipmanlarıyla birlikte eski 

hastanemizde 50 m
2 

lik salonunda iki hemşire bir fizyoterapistle çalışmaya başlamıştır.   

Akabinde bu hizmetin olumlu sonuclarının görmemiş ve ihtiyaç hasıl olması nedeniyle 

yeni hastanemize taşınma sürecinde ekipman sayıları ve içeriği zenginleştirilmiştir. Şu an 15 

bisiklet, 2 twist, 1 kardiyopulmoner egzersiz testi cihazı, 1 stres ekokoardiografi ergometer, 2 

mekik aleti, 1 kol ergometri, 2 adet kürek aleti, 5 adet  kombine egzersiz aleti ) vucut 

kompozisyon için  tanita MC 980, ağırlık setleri , gevşeme ve esneme icin yardımcı 

ekipmanlar  4 hemşire  2 fizyoterapist , bir sekreter , 2 kardiyolog ,  bir fizik tedavi  uzmanı  

ve  bir diyetisyenle hizmetine 150 m
2 

 gibi  daha geniş bir alanda hizmetine devam etmektedir. 

Günde 6 seans toplamda  70’in üzerinde hastaya hizmet vermektedir. 
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Son10 yılda ülkemizde bir çok hastane bünyesinde kardiyak rehabilitasyon üniteleri 

kurulmuştur fakat bu ünitelerin kapasitesi 3-12 arasında olduğunu düşünürsek Merkezimizin 

bu kapasitesi ile Türkiyedeki en donanımlı ve en profosyonel kardiyak rehabilitasyon ünitesi 

olduğunu söyleyebiliriz. Merkezimizin kurulum aşaması ve ekipmanların artırılması sürecinde 

örnek olarak Avrupa’daki merkezler baz alınarak kurulmuştur. Ülkemizde yeni kurulacak 

rehabilitasyon ünitelerinde kliniğüimizle irtibata geçip model almak istemiş olmaları da bizler 

adına  sevindirici olup, gurur vesilesidir.  

Kimlere rehabiltasyon yapıyoruz ? 

Esas olarak hasta profilimiz , kalp ameliyatı olmuş ( Bypass veya kapak ameliyatı ) , 

kalp krizi gecirip stent takılmış, kalp yersizliği olan ve  ayak damar tıkanıklığı olan  

hastalarımız olmakla birlikte  tüm kalp hastaları potansiyel adaylarımızdır.  Hastalarımıza 

rehabilitasyon fazları süresince hekim tarafından vizit ve eğitim yapılmaktadır. 

 

Ne kadar süreyle hizmeti alabilmektedirler?  

SGK geri ödeme kapsamında bu hizmeti 30 seans önermektedir. Fakat  bizler lüzum 

gördüğümüz durumlarda bu süreyi 3 aya kadar uzatabilmekteyiz.Hafta içi 5 gün olarak 

hastalarımız birimimizden faydalanabilmektedirler.Ünitemizden faydanın maksimum 

olabilmesi için devam zorunluluğumuz vardır.  

          Merkezimiz Avrupa’daki rehabilitasyon merkezlerinde olan ve yapılan ne ise aynısını 

daha şefkatli ellerce yapıldığı bir birim olmuştur. Tüm bunlara vesile olan İl Genel Meclisi’ne 

hastalarımız adına müteşekkiriz.   

 

Daha neler yapılabilir?   

  Tüm bunlara rağmen ilimizde ve tüm Türkiye’de bu hizmetten kalp hastaları istenilen 

düzeyde faydalanma imkan bulamamaktadırlar. İlçe ve köylerde ikamet edip her gün 

hastaneye gelemeyen, işleri,  özel durumları ya da transfer imkansızlıkları nedeniye 

gelemeyen hastalar azımsanmayacak kadar çoktur. Tüm kalp hastalarını düşündüğümüzde 

çok azı bu imkanı bulabilmektedir. Sağlık sistemindeki bütüncül, herkesi kapsayan yaklaşım 

için henüz yolun daha çok başındayız.  

 

Planlarımız . 

Rehabililtasyon cihaz ve ekipmanlarının sayılarının arttırılması, Kardiyak 

rehabilitasyon için toplumsal bilinçlendirme yapılması ( basın –yayın )  ve  ilimizde 

sempozyumlar düzenleyerek bu konunun bilimsel olarak  tartışılması, hastalarımıza ulaşım 

imkanları desteği  sağlamak ya da hastanede yatarak rehabilitasyon imkanlarının 

geliştirilmesini sağlamak  hedeflerimizdendir. İhtiyacı olan tüm bireylere bu kıymetli hizmeti  

ulaştırabilmek, vesile olabilmek … 

 

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-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2018 tarih ve 120 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Tahıllarda görülen pas hastalığı verimi düşürmekte ve 

çiftçilerimize zarar vermektedir? Tarım Müdürlüğümüz ne gibi tedbirler almaktadır? 

Çiftçimizin mücadelesi nasıl olmalıdır? İl genelinde yıllara göre görülen hastalıklarla nasıl 

mücadele edilmiş? Başarı oranı nedir? Bu konular ile ilgili ak Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, İlimizde 

tahıllarda görülen pas hastalığı, çiftçilerimizin korkulu rüyalarından biridir. Pas hastalığı tek 

veya çok hücreli canlıların konağa yerleşip çoğalması ile ortaya çıkar. Bu evreden sonra 

sıcaklık ve nem koşullarının uygun olması halinde bu hastalık bitkiden bitkiye, yapraktan 

yaprağa yayılarak salgın hale gelir. Bu hastalıkta ilk belirtiler yaprak ve saplarda oldukça 

büyük oval veya uzunca koyu portakal renkli çoklukla kiremit kırmızısı renkte püsküllerdir. 

Bu durumda da bitkinin gelişimini engellediği için bir süre sonra başaklarda verim kaybına 

sebep olmaktadır. Örneğin saplarda büyümemesinin görülmesinden dolayı hasat zamanında 

saman veriminin düşmesi ve buğday tanesinde A kaliteden en son kaliteye düşmesine sebep 

olur. 

 

Buğday Pas Hastalıkları 

1- Sarı pas (Pucciniastriiformis) 
2- Kahverengi pas (P. reconditatritici) 
3- Kara pas (P. graministritici) 
 

Sarı Pas 

Buğday yetiştirilen her yerde görülen bir hastalıktır. 

Hem verimi, hem kaliteyi etkilemektedir. 

Erken dönemde geldiği için fazla zarar yapmaktadır. 

Bitkinin tüm toprak üstü kısmında ki yaprak ve başakları hastalandırabilmekte, 

Çok uzaklardan taşınabilir. 

Oluşan yeni ırklar, daha önce dayanıklı olan çeşitleri hastalandırabilmektedir. 

En erken görülen pas türüdür. Genellikle yapraklarda görülse de, sap ve başaklarda da 

zaman zaman görülebilir. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte 

püstüller oluşur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa “çizgi pası” da 

denilir.  

 

Kahverengi Pas 

Genellikle yapraklarda görülür. Bu nedenle yaprak pası da denilmektedir. Yaprak 

yüzeyine gelişigüzel dağılmış püstüller (spor yatakları) halinde olması ile diğer pas 

türlerinden kolayca ayrılmaktadır. Yuvarlak ve elips şekilli olan spor yatakları portakal sarısı 
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veya yanık kahverengindedir. Genellikle bitkilerde sarı pas’tan sonra kara pas’tan önce 

görülür. 

 

Kara Pas 

Yaprak, sap ve başaklarda görülür. Sap pası olarak da adlandırılmaktadır Lekecikler 

sap ve yapraklar üzerinde serpilmiş durumda ve diğer pas lekelerine göre daha koyu renkte ve 

uzuncadır. Püstüller epidermisi patlatır.  

 

Ekonomik Önemi ve Yayılışı 

Buğdayda pas hastalığından doğan zarar, iklim şartlarına göre değişir ve zaman zaman 

epidemi yaparak büyük zararlara neden olabilmektedir. Ürün kaybı, çeşitlerin duyarlılıklarına, 

çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği gibi, yıldan yıla bölgeden bölgeye 

farklılıklar göstermektedir. Buğday pas hastalıkları etmenleri, ülkemizin buğday üretimi 

yapılan bütün bölgelerine yayılmışlardır. Sarı pas, erken dönemde çıktığı için ülkemizde en 

önemli pas türü olup tüm bölgelerimizde görülmesi mümkündür. 

 

Konukçuları 

Buğday pas hastalığı etmenlerinin konukçuları, kültür ve yabani buğdaygil bitkileridir. 

Sarı pasın konukçuları buğday dışında kültür bitkilerinden arpa ve çavdar; kahverengi pasın 

konukçuları ise buğday dışında arpadır.  

 

Hastalıklarla Doğal Mücadele 

Kültürel Önlemler 

• Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamalıdır. Bir 

dönem tahıl bir dönem baklagiller ekilerek toprağın havalandırılması verimin ve nemin 

korunmasını sağlar. 

• Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır.  

• Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.  

• Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir. 

• Paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanılmalıdır. 

 

DAYANIKLI ÇEŞİTLER 

• SARI PAS  

• SULTAN 95 

• YILDIZ 98 

• ÇETİNEL 2000 

• ALTAY 2000 

 

• KAHVERENGİ PAS  

• GEREK 79 

• KIRGIZ 95 

• SÜZEN 97 

• AYTIN 98 

• YILDIZ 98 

• HARMANKAYA 99 

• ÇETİNEL 2000 
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• KARA PAS 

• ATAY 85 

• ES 14 

• SULTAN 95 

• YILDIZ 98 

 

• PAS HASTALIĞINA DAYANIKLI ARPA ÇEŞİTLERİ 

• SEYMEN 

• LARENDE 

• SLADORAN 

• MANOVA 

• NONİVS 

      Kimyasal Mücadele 

       İlaçlama zamanı 

• İlimizde en çok görülen sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her 

yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C 

sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda 

üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil 

aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. 

• İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, 

kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir.  

• Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.  

Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen bitki 

koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon Kullanım dozu 

Difenoconazole+Propiconazole 150+150 

g/l EC 40 cc/dekar 

Diniconazole 50 g/l EC 100 cc/dekar 

Epoxiconazole+Carbendazim 125+125 g/l SC 100 cc/dekar 

Flutriafol 125 g/l SC 100 cc/dekar 

Flutriafol 250 g/l SC 50 cc/dekar 

Mancozeb % 80 WP 350 g/dekar 

Maneb % 80 WP 350 g/dekar 

Metconazole 60 g/l FS 150 cc/dekar 

Oxycarboxin % 75 WP 300 g/dekar 

Prochloraz+Propiconazole 400+90 g/l EC 125 cc/dekar 

Propiconazole 250 g/l EC 50 cc/dekar 
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Tebuconazole % 25 WP 75 g/dekar 

Tebuconazole 250 g/l EC 75 cc/dekar 

 

Kullanılacak alet ve makineler 

• İlaçlamalar yer aletleriyle yapılmalıdır. 

İlaçlama tekniği 

• Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile 

kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. 

• Pasa karşı yapılacak mücadele ile yabancı ot ilaçlama zamanı uygun olursa ilaçların 

karışabilirliği dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır.  

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 
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- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/05/2018 tarih ve 126 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Anıt Ağaç nedir? Hangi ağaçlar anıt ağaçtır? Anıt ağaç nasıl tescillenir? 

İlimizde Anıt ağaçlar nerelerde bulunmaktadır? Tabiat turizmine kazandırmak için neler 

yapılabilir? 81. İlimizi kapsayan Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırlandı. İçeriği 

nedir? Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bu planla ilgili çalışmaları hangi aşamadadır? Bu 

konuların araştırılması ile ilgili Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, anıt ağaçlar, 

doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan değeri 

tartışılmaz zenginliklerimizdendir. 

Türkiye hem kültürel hem de bilimsel değerleri oldukça yüksek korunan ya da 

korunması gerekli birçok doğal zenginliğe sahiptir. Bunlar arasında anıt ağaçlar en az ilgiyi 

görenlerdendir. Doğada yaşayan en yaşlı ama sessiz tarihçiler olan anıt ağaçlar geçmiş 

döneme ait birçok doğal olaya ilişkin kesin bilgiler edinmemizde bize yardımcı olurlar. 

Ayrıca bu yaşlı ağaçlarla kültürel olayları ilişkilendirmek mümkündür. 

1, 2 ve 3 ağaç ya da ormanların, özellikle anıt niteliğindeki ağaç ya da meşcerelerin, 

yörede yaşayan insanlar açısından, görkemli görünüşleriyle saygı duyulan doğal eserler olarak 

kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri 

ilkçağ toplumları tarafından şan, şeref, zenginlik ve büyüklüğün göstergesi sayılmaları, 

mitoloji ve destanlara konu olmaları, bazı devletlerin bayraklarında ağaç ve yaprak motifleri 

olarak yer almaları, devletler arasında yapılan antlaşmalarda simge olarak kullanılmaları ve 

bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler, 

onları önemli kılmaktadır.  

 

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-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/05/2018 tarih ve 128 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, gençlerimizin sürekli spor yapmayı alışkanlık haline getirmek 

için uygulanan projeler var. Haftanın belirli günleri, aynı saatte belirlenen güzergahta bisiklet 

sürmek gibi. Böyle etkinliklerde gençler hem spor yapıyorlar, sosyalleşiyorlar, örnek 

oluyorlar. Spor İl Müdürlüğümüzün gençlere yönelik böyle projeleri var mı? Uygulanan 

projeler oldu mu? Bu konuların araştırılması ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzden alınan bilgiler şu şekildedir; 

İl Müdürlüğü, bisiklet yarışlarıyla alakalı Türkiye bisiklet yarışları için bisiklet yarışı 

eğitimi verilmekte olup, Türkiye bisiklet yarışı için sporcular hazırlamaktadır. Ne yazık ki 

bisiklet eğitimi vereceğimiz bisiklet yollarımızın yetersizdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünün diğer projeleri ise şöyledir, 

Koşabiliyorken Koş Projesi  

Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve kulüp sayısının 

artırılması, çocuk ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşlarımızın 

sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımını sağlanmaktadır. İl 

Müdürlüğü antrenörlerimiz eşliğinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik tesislerimizden de 

faydalanarak spor aktiviteleri yapılmaktadır. 

İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Kapsamında  

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında yeni spor kayıtları alınarak, ortalama 25 spor 

branşında kurslar açılmaktadır. Haftada 4 gün günde 2 saat 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve 

gençlerimiz bu kurslardan ücretsiz faydalanmakta olup, engelli çocuk ve gençlerimize de 

yüzme, atletizm, borcce, masa tenisi, basketbol gibi spor branşlarında hizmet verilmektedir. 

Yıl boyu kurslara devam eden çocuk ve gençlerimiz lisanslandırılıp, ilimizde ve ulusal 

müsabakalara katılımı teşvik edilmektedir. Böylece çocuk ve gençlerimizin spordan hiç 

kopmaması, serbest zamanlarını spor yaparak geçirmesi ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesil 

hedeflenmektedir. 

Ünilig Projesi: Eğitim öğretim süresi boyunca üniversiteli gençleri spora 

yönlendirmek için üniversitelerarası spor müsabakaları düzenlenmektedir. 

Analig Projesi: Her yıl eğitim-öğretim başlangıcından bitimine kadar olan sürede, 

yıldızlar kategorisindeki 11-12 yaşındaki çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak 

Anadolu da bulunan diğer sporcularla kaynaştırmak için düzenlenen çeşitli branşlardaki spor 

müsabakalarını kapsar.  

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- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2018 tarih ve 118 no lu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İl genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı 

yeterlimidir? Özel kreş ve gündüz bakımevleri açma şartları nelerdir? Bu alanda devletin 

sağladığı destek ne kadardır? İl genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanan 

çocuk sayısı ne kadardır? Halkımızın eğilimi ne orandadır? Bu alanda karşılaşılan sorunlar 

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

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

 Günümüzün şartlarında ailelerin yaşamlarına, saadetine, huzuruna ve mutluluğuna çok 

önemli katkılar sağlayan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretiminde 

çok büyük yararları olan, çalışan ailelere çok büyük kolaylık ve rahatlık sağlayan özel kreş ve 

gündüz bakımevleri olmazsa olmazlarımızdan olmaya başlamıştır. 

 Özel kreş ve gündüz bakımevleri zamanın şartlarından ortaya çıkan ihtiyacı gidermek 

üzere oluşturulmuş özel kurumlardır. Belki bundan 40-50 yıl önceleri özel kreş ve gündüz 

bakımevi dediğinizde buda nereden çıktı ilkokulu buldunuz da neyinize yetmiyor. Ya da o 

zamanların şartlarında bu tür kurumları açmak, çalıştırmak kimilerine uçuk fikirler olarak 

anlaşılabilirdi. Gelinen zaman içinde yaşantımızın zorunluluklarının önceden neler 

olabileceğini tahmin etmek mümkün olmayabiliyor. 

 

- İl genelinde özel kreş ve bakımevlerinin sayısı yeterli midir? 

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan ve bu kurumun 

gözetiminde çalışan özel kreş ve gündüz bakım evleri, ilimizde 8 ve sungurluda 1 adet olmak 

üzere 9 adet olup, günümüzün şartlarında ihtiyacı karşılamakta kapasitesinin de altında 

çalışmaktadırlar.  

  

İlimizde bulunan Özel kreşler ve gündüz bakımevlerinin adları: 

 1-Atlı Karınca Kreş ve Gündüz Bakımevi   (0-66 ay) 

 2-Çoklu Zeka Kreş ve Gündüz Bakımevi  (0-66 ay) 

 3-Gökkuşağı Kreş ve Gündüz Bakımevi  (0-66 ay) 

 4-Güneş Kreş ve Gündüz Bakımevi   (0-66 ay) 

 5-Masal Kreş e Gündüz Bakımevi   (0-66 ay) 

 6-Ümit Gündüz Bakımevi    (25-66 ay) 

 7-Güldeste Gündüz Bakımevi    (25-66 ay) 

 8-Yumurcaklar Kreş ve Gündüz Bakımevi  (0-66 ay) 

 9-Uğurcuklar Gündüz Bakımevi   (25-66 ay) 

 Kreş 0-24 ayı kapsamaktadır. 

 Gündüz bakımevi 25-66 ayı kapsamaktadır. 

 Kreş ve gündüz bakımevi 0-66 ayı kapsamaktadır. 
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- Özel kreş ve gündüz bakımevleri açma şartları nelerdir? 

 Özel kreş ve gündüz bakımevleri açılış iş ve işlemleri 30.04.2015 tarih 29342 sayılı 

özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları 

hakkında yönetmelikle yürütülmektedir.  

Kuruluşların Açılması, Devri, Nakli, Değişiklik İşlemi ve Kapatılması 

Kurucularda aranacak şartlar. 

29342 sayılı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile ilgili yönetmeliğin: 

MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde 

aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak, 

b) En az ilkokul mezunu olmak, 

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına 

karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm 

edilmemiş olmak gibi şartlar aranmaktadır.       

 

Başvuru ve istenecek belgeler 

MADDE 6 – (1) Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş 

binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il 

müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye 

uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp 

taşımadığına karar verilir.   

(2) Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü 

belgesi, 

b) Adli sicil belgesi, 

c) Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili 

kurumlardan alınacak denklik belgesi, 

ç) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya 

çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin 

niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da 

vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği, 

d) Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme 

yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı 

örneği. Gibi yönetmelikte belirtilen belge ve bilgiler talep edilmektedir.  

 Kişisel, kurum tesis şartları uyan özel teşebbüsler talepte bulunabilmektedir.  
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- Bu alanda devletin sağladığı destek ne kadardır? 

Kreş ve gündüz bakımevleri ile ilgili devletin sağladığı her hangi bir destek 

bulunmamaktadır.  

 

- İl genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinden yaralanan çocuk sayısı ne 

kadardır? 

Kreş ve gündüz bakımevlerinin toplam kapasitesi 796 olup kayıtlı çocuk sayısı ise 665 

tir.  

 

- Halkımızın eğilimi ne orandadır? 

Rakamlardan da görüldüğü gibi kuruluşlarımız tam kapasite çalışmamaktadır.  Özel ve 

ücretli bir kuruluş olduğundan halkımız kendi iradesi ile yararlanmaktadır.  

 

- Bu alanda karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

Bu alanda karşılaşılan her hangi bir sorun bulunmamaktadır.  

 

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-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/05/2018 tarih ve 127 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Sıklık Tabiat Parkı modernize edilerek halkımızın hizmetine 

sunulmuştur. Yıllardır halkımıza hizmet eden Çatak Tabiat Parkımız eski canlılığını 

kaybetmiştir. Parkımızın tekrar halkımızın isteklerince cevap verecek şekilde modernize 

edilmesi ve ihtiyaç duyulan tesislerin tespit edilmesi ve hangi kurumlarla işbirliği 

yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili olarak, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre,  

Çatak Tabiat Parkı Çorum İl Sınırı içersinde yer almaktadır. Kuruluşu 01.06.1983’dür. 

Alanı 387,5 ha olup, Çorum-Lâçin karayolu ile ulaşılır. Çorum a uzaklığı yaklaşık 22 km’dir. 

Alan hali hazırda devlet eliyle işletilmekte olup,  alanın işletmeciliği için ihale 

hazırlığı devam etmektedir. 

   Kaynak Değerleri:  

       Çorum iline en yakın ve kolay ulaşılabilir bir yolla bağlı ve ormanla kaplı yüksek 

(Yaklaşık 1500 m)  doğal çevre olarak il merkezinde hava kirliliği sorununa kesif ölçüde 

maruz kalan Çorumlulara temiz havada eğlenme ve dinlenme imkânlarına değişik faaliyetlerle 

sahip olması. 

Tabiat Parkı içersinde hakim ağaç türü karaçamdır. Bunun yanında az miktarda 

sarıçam görülmektedir. Kızıl geyik, tilki, tavşan, kurt, ötücü kuşlar ve keklik bölgedeki 

faunayı oluşturur.  

Tabiat Parkı ziyaret açısından Mayıs-Ekim ayları arasındaki dönemde daha sık 

kullanılmaktadır. 

Mevcut Hizmetleri: 

Günübirlik rekreasyon imkanları, doğa yürüşü imkanları bulunmaktadır. Çocuk oyun alanları, 

spor sahaları mevcuttur.  

Çatak Tabiat Parkında Bulunan Tesisler 

 1 adet misafirhane, 

 4 adet yağmur barınağı, 

 6 adet su deposu, 

 2 oyun alanı, 

 24 adet kamelya, 
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 291 adet piknik masası, 

 Giriş Kontrol ünitesi, 

 1 adet satış büfesi, 

 4 adet WC bulunmaktadır. 

Çatak Tabiat Parkında Yapılan Yatırımlar 

Çatak Tabiat Parkı’na 2017 yılında; 

 Mevcut havai elektrik hattı yer altına alınmış ve trafo yenilenmiştir.  

 Su isale hattı yenilenmiştir.  

 Dere geçişlerine menfez inşaa edilmiştir.  

Söz konusu işler için 2017 yılında 200.000,00 TL tutarında yatırım yapılmıştır. 

2018 yılında ise;  

 1 adet 100 tonluk su deposu 

 4 adet çeşme yapılması 

 Mevcut misafirhanenin onarılması 

 Mevcut WC’nin onarılması ve foseptik yapımı 

 Mescit ve Satış Büfesinin onarılması işleri  

 Ekonomik ömrünü doldurmuş atıl durumdaki yapıların yıkım işleri yaptırılacaktır. 

Söz konusu işler için 2018 yılında 250.000 ödenek ayrılmıştır. 

Çatak Tabiat Parkında Yapılması Planlanan Yatırımlar 

 Alan içerisinde bulunan yolların taş kaplama yapılması 

 Orman köşklerinin yapılması 

 Suni göletin yeniden düzenlenerek alana kazandırılması 

 Yürüyüş yollarının düzenlenmesi 

 Manzara seyir teraslarının inşaa edilmesi 

 İdare ziyaretçi merkezinin yapılması 

 Spor alanlarının yeniden düzenlenmesi 

 Peyzaj düzenlemesi yapılması 

 Otopark alanlarının düzenlenmesi 

Dünyada değişen tatil anlayışı ile birlikte insanların deniz, kum ve güneş eksenli tatil 

anlayışlarından uzaklaşmaları, teknoloji ve bilginin hızlı yayılımı, seyahat edenlerin farklı 

tatil faaliyetlerine katılmak ve deneyim istekleri, kentlerde betonlaşmanın ve 

kalabalıklaşmanın vermiş olduğu yorgunluğu daha sakin ve tabii ortamlarda atmak istemeleri, 

insanların alanlara yönelmesine sebep olmaktadır. İlimizin en güzide alanlarından olan Çatak 

Tabiat Parkı alternatif turizm faaliyetleri açısından büyük değere sahiptir. Alan yapılacak 
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yatırımlarla beraber sadece piknik yeri olarak değil aynı zamanda yapılacak olan tesisler ve 

konaklama imkanıyla beraber tabii beslenme imkanı, geleneksel uygulamalar, egzersiz, 

fiziksel aktiviteler, rekreasyonel sporlar ve aktiviteler, sosyal ve kültürel aktiviteler, yayla ve 

köy kültürü ekolojik hayatı gibi birçok ekolojik aktiviteyi gerçekleştirme imkanı sunulacaktır. 

Alanda yapılacak projelerle ziyaretçilere atlı gezinti, festival turizmi, av turizmi, tabiat 

yürüyüşü, gastronomi yürüyüşü, dağ bisikletçiliği ve bisiklet gezileri, yayla turizmi, kamp ve 

karavan alanları, flora ve fauna gözlemciliği gibi birçok etkinlik yapılarak, ilimize alternatif 

turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturacaktır. 

Bu bağlamda Çatak Tabiat Parkı’na yapılan yatırımlarla ilimiz için örnek teşkil edecek, iç 

ve dış turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yörede yaşayan vatandaşların istihdamı 

artacak, köylerde üretilen doğal ürünlerin ve hediyelik eşyaların pazarlaması ve 

çeşitlenmesine hizmet edecektir.   

SONUÇ: Yukarıda da belirtildiği gibi Çatak tabiat parkı alanı bu özellikleri ile şu ana 

kadar yeterince değerlendirilememiştir. Ancak bundan sonra meclisimizin de değerli 

destekleri ile yeniden canlandırılması bir zorunluluk ve sosyal sorumluluktur. Bu doğrultuda 

komisyonumuz Çatak Tabiat  Parkı ile ilgili : 

1- Tabiat parkı alanının gerek bakanlık bütçesinden gerekse OKA desteklerinden ve 

gerekse il özel idare bütçemizden yardım almak suretiyle geliştirilmesi  

2- Yine bu alanda imkanlar zorlanarak bir gençlik kampı yapılması için tüm paydaşların 

harekete geçirilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde gerekli taleplerde ve 

girişimlerde bulunulması 

3- Çatak tabiat parkı yakınında bulunan ve atıl vaziyette bulun kayak merkezinin de yine 

aynı yöntemlerle yeniden hizmete kazandırılması yönünde görüş birliğine varmış olup 

meclisimizin takdirlerine sunulmuştur.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

           Nurettin KARACA                   Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

           Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 


