
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/08/2018 tarih ve 191 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Bayat İlçesi, Çukuröz Köyünde 2014 yılında meydana 

gelen yangın afetinden etkilenen ve hak sahibi olan vatandaşlara konut yapılabilmesi için, 109 

ada, 3 parsel nolu taşınmaz ile bitişiğinde bulunan köy boşluğu üzerinde, plan müellifince 

hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan 

Açıklama Raporu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Bayat Kaymakamlığı’nın 24/04/2018 

tarih ve 720 sayılı yazısı, Bayat Çukuröz Köyü Muhtarlığı’nın 20/04/2018 tarih ve 2018/06 

sayılı yazısı ve ihtiyar heyeti kararında özetle, 2014 yılında Bayat Çukuröz Köyünde meydana 

gelen yangın afetinden etkilenen ve hak sahibi olan vatandaşlara konut yapılabilmesi için imar 

planı ve parselasyon çalışmalarına başlanılması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talep 

edilmiştir. 

Yukarıda yer alan talep yazılarına istinaden Bayat İlçesi Çukuröz Köyünde 2014 

Yılında meydana gelen yangın afetinden etkilenen hak sahiplerine verilmek üzere konut 

amaçlı imar planı yapılmasına karar verilen sahanın ilişkin olarak İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünce 30/04/2018 tarih ve 4969 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlara görüş 

sorulmuştur.  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, TEİAŞ ve YEDAŞ ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, DSİ 

5.Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bayat Kaymakamlığı 

Malmüdürlüğü’nün uygun kurum görüşlerinin bulunduğu 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 verildiğinden, yukarıda bahsedilen hususlar 

doğrultusunda söz konusu imar planı teklifi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

             Ali Sami ODABAŞ        Abdullah METEOĞLU              Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

             Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                              Üye 

     

 

                  

        Ömer ÇATALPELİT        Süleyman ŞENER         Hacı BOLAT            Haydar ERDEM      

                     Üye                                  Üye                           Üye                               Üye     

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 203 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Şekerbey köyü, 858 ve 737 nolu parseller 

üzerinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Alanı (GES) 

yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan 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 İlimiz Merkez İlçe, Şekerbey Köyü 858 ve 737 

nolu parsellerde Güneş Enerjisinden Elektrik üretmek amacıyla "Enerji Üretim Alanı " olarak 

işaretlendiği görülmüştür. 

 Konuyla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce 858 nolu parsele ilişkin 

22/01/2016 tarih ve 759 sayı ile, BOTAŞ, TEİAŞ, YEDAŞ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

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

Müdürlüğü, DSİ 54.Şube Müdürlüğü'nden ve 06.05.2016 tarih 4723 sayılı yazı ile YEGM 

MİGM, TEDAŞ’dan uygun görüşler alınmıştır. 858 nolu parselin kamuya ait herhangi bir 

yola cephesi olmadığından 737 nolu parsel üzerinden imar yolu geçirilmek suretiyle 

Müdürlüğümüzce 02.08.2018 tarih ve 9033 sayı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünden uygun görüş alınmıştır. 

 Taşınmaz üzerinde GES faaliyetinde bulunacak firmaya ait bağlantı anlaşmasının 

03.08.2016 tarih ve 21190201 71 ve 84 sayı ile YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

 İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun 14.11.2016 tarihinde 

onaylandığı, teklif imar planlarının 11.09.2017 tarih ve 10899 sayı ile ÇDP'nin 1.4.17 nolu 

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

gönderildiği ve söz konusu planların ilgili tüm kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin 

alınması kaydıyla ilgili İdaresince yürütülebileceğinin belirtildiği tespit edilmiştir. 

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

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

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

bağlama yetkisi İl Genel Meclisi'ne verilmiştir.  

 Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda söz konusu plan teklifi 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ        Abdullah METEOĞLU              Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

             Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                              Üye 

                      

        Ömer ÇATALPELİT        Süleyman ŞENER         Hacı BOLAT            Haydar ERDEM      

                     Üye                                  Üye                           Üye                               Üye   

     



 

-RAPOR- 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 202 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Belediyesi kapanan beldelerin içme suları, köy içi aydınlatmaları 

ve benzeri ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılayamadıklarından köylerimizde su ve elektrik 

kesintileri olmaktadır. Kapanan beldelerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla GES 

(Yenilenebilir Enerji Santralleri) kurulabilir mi? Bu konular ile ilgili olarak Plan ve Bütçe 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede,  

Kapanan belde belediyeleri içme suyu tesisleri için GES kurulabilmesi için 

1. GES terfi binasının hemen yanına yapılmalıdır. 

2. Terfi binasının yanında köy tüzel kişiliğine ait uygun büyüklükte arazi olmalıdır.  

3. GES yapılacak arazinin yapısı uygun olmalıdır.  

 Terfi binası ormanlık alanda olmamalıdır. 

 Dere kenarında olmamalıdır. 

 Güneye bakan cepheyi kapatacak dağlık, tepelik ormanlık alan bulunmamalıdır. 

4. Sondajda suyun bitmesi veya biriktirme deposuna cazibeli gelen suyun kesilmesi ve 

kaynağın terk edilmesi durumunda yapılacak yatırım boşa gidecektir. (Yeni kaynak 

için yapılacak tesiste hem motor gücü değişeceğinden hem de uygun yer bulunamama 

riski sebebiyle) 

5. GES tesislerinin bakım ve onarımı köylüye ait olacağı için köylülerin sıklıkla 

panellerin üstünü temizlemeleri gerekmekte ve belirli periyotlarda bakımlarını 

yaptırmaları gerekmektedir. 

6. GES için kullanılan malzemeler yurtdışı menşeli olduğundan dolar kuru arttıkça 

maliyetleri artmakta ve amortisman süreleri uzamaktadır.  

7. 2018 yılında elektrik fiyatlarına %9.57 zam geldi. Ancak dolar kuru neredeyse 2 

katına çıktı. Dolayısıyla içme suyu tesislerinin elektrik giderleri %9.57 oranında 

artarken GES ilk kurulum maliyetleri 2 katına çıktı.  

Örneğin 2017 yılı fiyatlarıyla; 

 İçme suyu tesisi yıllık elektrik tüketimi 10.000 TL olsun. 

 GES in yaklaşık maliyeti de 100.000 TL olsun. 

2018 yılında gelen elektrik zammı ile yeni dolar kuru ile; 

 İçme suyu tesisi yıllık elektrik tüketimi %9.57 artışla yaklaşık 11.000 TL olur. 

 GES in yaklaşık maliyeti de dolar kurunun neredeyse 2 katına çıkmasıyla 200.000 

TL olacaktır. 

2017 yılı fiyatlarıyla amortisman süresi yaklaşık 10 yıl olurken 2018 yılı 

fiyatlarıyla yaklaşık 18-19 yıla çıkmaktadır.  

8. Köylerdeki içme suyu tesislerinden bazıları terfili sistemi sadece yaz aylarında 

kullandığı için amortisman süresi 30-35 yıla kadar çıkabilmektedir. Bazı köylerde de 

hem cazibeli hem de terfili sistem olduğundan terfili sistem gün içerisinde 2-3 saat 



 

çalıştığından yine amortisman süresi 30-35 yıla kadar çıkmaktadır. GES lerde 

kullanılan güneş panellerinin kullanım süreleri 20-25 yıl olduğundan amortisman 

süresi dolmadan yeniden yüksek bir maliyet ile panellerin değiştirilmesi gerekecektir. 

9. Çorum ili Türkiye güneşlenme süresi ortalamasının altında ve az güneşlenen iller 

arasında yer aldığından bu süreler daha artacaktır. Çorum’un haritada bulunduğu 

konum mavi renk ile gösterilmiştir. Kırmızı ile işaretli yerlere (1800-2000 KWh/m3) 

göre Çorum un bulunduğu konum (1450-1500 KWh/m3) % 40-45 oranında daha az 

güneşten faydalanabilmektedir. Bu da amortisman süresini doğrudan etkileyen bir 

unsurdur. 

 

 

 

 

 

 

10. Sondajda suyun bitmesi veya biriktirme deposuna cazibeli gelen suyun kesilmesi ve 

kaynağın terk edilmesi durumunda yapılacak yatırım boşa gidecektir. (Yeni kaynak 

için yapılacak tesiste hem motor gücü değişeceğinden hem de uygun yer bulunamama 

riski sebebiyle) 

 

No İlçe Köy Nüfus İçme suyu tesisi GES maliyet 

1 Alaca Alacahöyük 279  1.5 kW + 4 kW 110.000  

2 Alaca Büyükhırka 476 cazibeli    -  -  -    

3 Alaca Çopraşık 453  3 kW 60.000  

4 Bayat  Eskialibey 472  4 kW 70.000  

5 Bayat  Kunduzlu 579 cazibeli    -  -  -    

6 Boğazkale  Evci 361 CAZİBELİ  7.5 Kw 130.000  

7 Boğazkale  Yekbas 830  9.3 kW  150.000 



 

No İlçe Köy Nüfus İçme suyu tesisi GES maliyet 

8 Dodurga Alpagut 551 cazibeli    -  -  -    

9 Kargı Hacıhamza 960 cazibeli    -  -  -    

10 Laçin  Narlı 806 Belediyeden alıyor    -  -  -    

11 Laçin  Çamlıca 672     

12 Mecitözü Elvançelebi 343  22 kW 320.000  

13 Merkez  Konaklı 722  11 kW 175.000  

14 Merkez  Seydim 628  5.5 kW + 5.5 kW 200.000  

15 Ortaköy Karahacip 1,159 
2 x  5.5 kW 

1 x 15 kW 
450.000  

16 Osmancık Başpınar 482 cazibeli    -  -  -    

17 Sungurlu Arifegazili 1,385  22 kW 320.000 

18 Sungurlu Demirşeyh 776  13 kW 200.000  

19 Sungurlu Kaledere 536 cazibeli    -  -  -    

20 Sungurlu Kavşut 336  3 kW  60.000 

21 Sungurlu Tuğlu 273  22 kW 320.000  

22 Sungurlu Yörüklü 277  5.5 kW 100.000  

 

 Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, içme suyu tesisleri için teknik açıdan 

yapılabileceği tespit edilen ve GES’in maliyetini 5-6 yılda amorti edebilecek yerlere, bütçe 

imkanları ölçüsünde GES yapılması Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                   Nurettin KARACA                   Aziz SARÜCE                       

          Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

 

     Hacı Mustafa ŞİMŞEK         Mustafa ÇATAR           Alaaddin COŞKUN         Yıldız BEK       

                   Üye                                    Üye                                   Üye                            Üye 

  

 



 

- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/08/2018 tarih ve 189 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Hitit Üniversitesince hazırlanıp, Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajansına (OKA) sunulan ve kabul edilen “Oğuz Adası Projesi”, Oğuzlar İlçemizin turizm 

merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu proje ile Obruk Barajı kıyısında Sosyal ve Sportif Tesisler 

ile Doğa Kampı açılmasıyla birlikte bölgenin alternatif bir turizm merkezi haline getirilmesi 

ve ekonomik yönden dezavantajlı olan Obruk Barajı çevresinin kalkınmasına katkıda 

bulunulması amaçlanmaktadır. Oğuz Adası Projesinin ayrıntıları nelerdir? Projeye ne gibi 

katkıda bulunulabilir? Bu konular ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; “Oğuz 

Adası” projesinin uygulanacağı bölge olan Çorum ili Oğuzlar ilçesi 1990 yılında ilçe teşkilatı 

kurulan oldukça yeni bir ilçe olmasının yanı sıra, Obruk Barajı’nın yapılması sırasında tarım 

arazileri ve ceviz ağaçlarının bir kısmı kamulaştırma nedeniyle kaybolmuş, bir kısmı da sular 

altında kalmıştır.  Bu nedenlerle yöre halkının son yıllarda büyük kentlere göçü artmış ve ilçe 

nüfusu oldukça azalmıştır. İlçenin neredeyse tek geçim kaynağı kendi adıyla tescilli 

Oğuzlar77 ceviz türü fidan yetiştiriciliği ve ceviz üreticiliğidir. Bölgede ekonominin hızla 

küçülmesi insanları göçe zorlamıştır. Bölgede tarım alanlarının azlığı ve aşırı engebeli olması 

en büyük sorun olarak göze çarpmaktadır. Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması ve bölgenin 

alternatif Turizm çalışmalarıyla hareketliliğin sağlanması en önemli ihtiyaçlar olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum ili, Anadolu Kültür 

mozaiği içerisinde 7 bin yıllık geçmişiyle eşsiz bir konuma sahiptir. İlk organize devleti kuran 

Hititlerin başkenti Hattuşa, UNESCO tarafından Dünya kültür mirası listesine alınmış 

ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hititlerin diğer önemli Kültürel (dini) merkezlerinden sayılan, 

Arkeoloji de Arinna olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral mezarı, Hatti Tunç güneş 

kursu ve Sfenksli kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir. Ortaköy ilçesinde Şapinuva 

Ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup, hala sürmekte olan kazı çalışmalarında bol miktarda 

yazılı belge ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca, Dünyanın birçok yerinden bilim adamının katıldığı 

ve kongre dili Türkçe olan Hititoloji Kongresi 1990 yılından beri 3 yılda bir düzenlenmekte 

olup, 6 yılda bir de Çorum da gerçekleştirilmektedir. Ancak ne yazık ki ilimizde mevcut olan 

tarihi alan ve ören yerleri tek başına Turistleri kendine çekmekte yeterince başarılı 

olamamaktadır. Hedef bölgede temel sorunlardan en önemlisi, ziyaretçi turist sayısının 

istenen düzeyde artış gösterememiş olması, diğer bir sorun ise bilinirliliğin istenilen düzeyde 

sağlanamamasıdır.  

 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere Çorum ilinde alternatif Turizmi de içeren 

bir Turizm destinasyonunun oluşturulması ihtiyacı göze çarpmaktadır. Bölge halkının yeni 

gelir kaynaklarına eriştirilmesi için Obruk barajı çevresinde alternatif turizm yatırımlarının 



 

yapılması gerekliliği ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenleri ise; var olan turizm 

potansiyelinin yeterince tanıtılamaması, çeşitlendirilememesi, tüm turistlik faaliyetlerin 

bütüncül olarak (av, doğa, su sporları, kampçılık, balıkçılık, kuş gözlemciliği, dağcılık, yamaç 

paraşütü, yürüyüş, gastronomi vb.) sunulamaması, gelen turistlerin ise bu faaliyetlerden 

sadece birkaçı için kısa süreliğine gelmesidir.  

 

Özetle Çorum ili Oğuzlar ilçesinde yaşayan insanların ilçeden göç etmesinin 

engellenmesi ve bölgenin kalkınabilmesi için ürettikleri yöresel ürünleri pazarlayabilecekleri 

alanlara, Obruk Baraj çevresinin turizme açılmasına ihtiyaç duyulmaktadırlar.  

 

Hedef Grubun/Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı ve Tahmini Sayıları 

1- Hitit Üniversitesi: Çorum ili merkezinde 2006 yılında kurulan Üniversite yaklaşık 

18.500 öğrenciye hizmet vermektedir. Kurulan Turizm Fakültesi yakında hizmete 

girecektir.  

 

2- Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü: Müdürlük il merkezinde faaliyet göstermekle 

beraber farklı tarihi buluntu bölgeleri ve müzelerde dahil 129 personel ile hizmet 

vermektedir. Projemizin müdürlük tarafından Çorum Tanıtım ve Turizm katalogunda 

yer alması sağlanacaktır. Böylece görünürlük ve sürdürülebilirlik konusunda 

projemize katkı sunmuş olacaktır. Hitit uygarlığının başkenti olan Çorum ilinin turizm 

potansiyelini ön plana çıkaran çalışmalara yapmaktadır. Planladığımız çalışmada 

mevcut turizm kapasitesinin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yöneliktir. 

Müdürlüğün Çorum ili tanıtımı ile ilgili çalışmalarına projemizi dahil etmesi ile 

görünürlüğün artışına katkısı olacaktır. Bunun yanı sıra geliştirilecek olan dijital 

uygulamalar ile verilerin sağlanması, veri tabanının oluşturulması açısında destek 

verecektir. 

 

3- Çorum Belediyesi: Çorum Belediyesi tanıtım faaliyetleri yolu ile projemizin 

görünürlüğünün artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca yöresel ürün satış noktası 

Çorum Belediyesi tarafından tamamlanacaktır. Bunun yanı sıra tesise erişim 

konusunda katkı sağlayacak olan Belediyemiz, otobüs ve dolmuşların yeterli sayıda ve 

saatte tesise sefer yapmaları konusunda sorumluluk alacaktır.  

 

4- İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Çorum il merkezi, ilçeler ve köylerinde farklı kademelerde 

okullar bulunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacağı bir planlama 

doğrultusunda örgün eğitimde yer alan öğrencilere vermeyi planladığımız eğitimlere 

öğrencilerin katılımlarını sağlayacaktır. Ayrıca yasal izin ve onayların alınmasında 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolaylaştırıcı rolü üstlenecektir. Çorum Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak; teklif edilen proje kapsamında, alanında uzman kişilerce 

düzenlenecek olan biyolojik çeşitlilik, endemik bitki türleri, kuş gözlemciliği ve 

fotoğrafçılığı, doğa sporları vb. gibi tematik kamplarda BİLSEM’de eğitimine devam 

eden üstün yetenekli çocuklar akademisyenler buluşturulacaktır. Bunun yanı sıra 

TR83 illeri başta olmak üzere, diğer çevre illerin de katılımının sağlanacağı, engelli 

çocuklar için düzenlenecek olan Ulusal Engelsiz Spor Müsabakalarına gerekli destek 



 

ve katılım sağlanacaktır. Ayrıca, Çorum ilindeki okullarda öğrenim görmekte olan ve 

teknoloji, sigara, uyuşturucu madde gibi çeşitli bağımlılıklara maruz kalmış 

öğrencilerin rehabilitasyonu için proje kapsamında düzenlenecek olan kamplarda 

uzman destekli rehabilitasyon çalışmalarına katılım sağlanacaktır. 

 

5- Obruk Su Ürünleri Kooperatifi: Projemiz bünyesinde planladığımız restoranımızda ve 

yerel ürünler satış noktalarında satışa sunulacak olan su ürünlerinin ana sağlayıcısı 

olacaktır. Oğuzlar ilçesi halkı, Çorum merkez, ilçe, belde ve köylerde yaşayan 

vatandaşlar, Obruk barajı gölünden istifade eden kültür balığı yetişircileri, kooperatif 

ve olta balıkçıları.  

Hafta sonu ve diğer tatil dönemlerinde dinlenme, gezi ve mesire alanı bulmakta 

zorlanan, coğrafi konum olarak yakın olan çevre il ve ilçelerdeki Amasya, Tokat, 

Samsun halkına yeni bir Turizm merkezi sağlanmış olacaktır.  

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelerek, dokusu bozulmamış doğal 

güzellikleri tercih eden, yayla ve göl Turizmini seven, ulusal ve uluslar arası Turistler 

için yeni Turizm imkanları sağlanmış olacaktır. 

 

Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri  

1- Hitit Üniversitesi: Projenin yapılması planlanan alan Hitit Üniversitesine ait olup, 

Üniversite 2018 yılı Şubat ayında Obruk baraj gölü biyolojik çeşitlilik ve su kalitesi 

çalışmasını gerçekleştirmiştir. Hazırlanan rapor sonucu bu bölgede biyo çeşitliliğin 

önemli olduğunu fitoplankton çalışmaları, balık türlerinin belirlenmesi, kuş türlerinin 

belirlenmesi ve sayılması çalışmaları ile bu bölgede bir doğa yaşam kampının 

kurulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Yine bu raporda su ile ilgili yapılan 

ölçümler sonucunda barajın su sporları için yeterli fiziksel koşulları taşıması ve sağlık 

açısından uygun olduğunu ortaya koymuştur. Spor Bilimleri Fakültesi bir yıldır engelli 

bireyler ile spor faaliyetleri yürütmektedir. Bu yıl Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında beden 

eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilere özel eğitim kursu düzenlenmiştir. Bu 

kursun uygulanmasına yönelik engellilerin spor yapabileceği bir alan ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Yapılacak tesis ile engelli turistlere beden eğitimi bölümü öğrencileri 

vasıtasıyla hizmet verilecektir. Proje sonunda yapacağı sosyal etkinliklerde kurulacak 

tesislerin kullanılması yolu ile alternatif turizm bölgesinin tanıtımı ve faaliyetlerin 

sürdürülebilirliğini üstlenecektir. 

 

2- Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü: Kurulacak tesisin tanıtılması, ilimize gelen 

turistlere bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu faaliyetleri 

illerde il turizm müdürlükleri yürütmektedir. Bunun yanı sıra geliştirilecek olan e-

uygulamalar için, Çorum ilinin tüm turistlik değerleri hakkında bilgi ve veri 

gerekmektedir. Bu uygulamanın çalışabilmesi için oluşturulacak olan veri tabanı için 

bilgi ve veriler İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanacaktır. 

 

3- Çorum Belediyesi: Bölgeye ekonomiye değer kazandırmak için yerel ürünler satış 

yerleri yapılacaktır. 



 

4- Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Kurulacak olan tesis ile ilimizdeki okullarda eğitim 

gören öğrencilere yönelik geziler düzenlenmesi ve tematik kamp etkinlikleri yaparak 

çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin bu etkinliklere 

katılabilmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ve tanıtım faaliyetlerini 

desteklemesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

5- Obruk su ürünleri kooperatifi baraj gölünden elde ettiği ürünleri pazarlamakta zorluk 

çekmekte, tanıtıma ihtiyaç duymaktadır. Artan Turizm faaliyetleriyle baraj gölünün 

tanınırlığı artacağı için ürettikleri ürünleri pazarlamada daha geniş imkanlara sahip 

olacaktır. Geçimini balıkçılık il sağlayan, teknesine barınma imkanı bulamayan, 

ürününü kıyıya taşımakta zorluk çeken, avladığı balıkları pazarlama sıkıntısı yaşayan 

balıkçılık kooperatifine bağlı üyeler; ürünlerini kıyıya taşıma, teknesine barınak 

imkanı bulma ve ürününü pazarlama gibi konularda rahatlığa kavuşacaktır. 

 

 

6- Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği: Engellileri 

organize eden dernek aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini projemizde yer alan 

engelsiz restoran ve kamp alanının tasarlanması sırasında paylaşılacaktır. 

 

Proje çerçevesinde yapılacak olan tesiste hizmet verecek personellere istihdam 

sağlanmış olup, yöresel satış noktasıyla birlikte ürünlerinin satışı artan kadınlarımız gelir 

sahibi olacak, işsizlikten dolayı sürekli göç veren ilçede dışa göç azalacaktır. 

 

Gençlik ve Spor Komisyonu olarak, İlimiz turizmine önemli katkısı olacak olan bu 

projeye ……….. 

 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

              Ahmet TUNA                       Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 182 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, Mecitözü İlçesindeki mısır tarlalarına domuz sürüleri zarar 

vermektedir. Mahsuller büyük zarara uğramaktadır. İlimizdeki ekili alanlara domuz 

sürelerinin verdikleri zararlar nasıl engellenebilir? Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çorum İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğünün ne tür çalışmaları vardır? Bu konular ile ilgili olarak Tarım 

ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

Domuz; çiftparmaklılar takımının geviş getirmeyen alt takımına bağlı domuzgiller 

familyasından bir memeli hayvandır. 4-4.5 ayda bir 1-20 arası yavru yapabilirse de ancak 4-7 

yavru gelişebilir. Türlerine ve yaşadıkları ülkelere göre; ağırlıkları 50-350 kg, uzunlukları 1-

1.5 m arasında değişir. Küt biçimde sona eren kemikleşmiş, sert, uzun burunları olup 

erkeklerinde gelişmiş köpekdişleri savunma görevinin yanı sıra toprağı eşerek başlıca 

besinleri olan köklerle yumruları çıkarmaya yarar. Ayrıca kestane, kozalak, palamut, ot, 

böcek, sürüngen ve küçük memelilerle beslenirler. 

 

İlimizdeki Ekili Alanlara Domuz Sürülerinin Verdikleri Zararlar Nasıl 

Engellenebilir? 

Ürünlerini domuzlardan korumak isteyen çiftçilerin çeşitli yöntemler geliştirdiklerini 

gördük. Çitlere rüzgarda sallanan pet şişeler asmak, ince çorabın içine insan saçı koyarak 

domuzların geçtiği alanlara bağlamak, insan şeklinde korkuluklar dikmek, geceleri havai fişek 

atmak, kuru ses çıkaran bombalar, bütün gece teneke çalmak, bahçeyi tel örgü ile çevrelemek 

gibi domuzları kaçırıcı yöntemleri kullandıklarını fakat etkili olmadığını söylediler. 

Çorum ilinde denenmemiş bir bitki bulunmaktadır. Türkiye genelinde Denizli, Uşak 

ve Bilecik illerinde aspir bitkisi kullanılmıştır. Tarla kenarlarına ekilen aspir bitkisinin tarla 

kenarına yarım metre ekilerek hayvanın tarlaya girmesi engellenebilir fakat bu yöntemlerde 

yüzde yüz başarı sağlanmamıştır. 

Domuzun ekosistemde yeri önemlidir. Sürü başına 20-25  li bireyler olmalı artarsa 

problem başlar.Bu problemi azaltabilmek için bazı önlemler vardır. 

Domuzun yegane yırtıcısı olan kurt, çobanlar ve bilinçsiz kişilerce avlanıyor. Eğer 

kaçak ve usulsüz avlanmaların önüne geçilirse ekosistem dengesi kurulabilir.  Böylece artan 

kurt sayısı sayesinde domuz sayısı azaltılabilir. 

İl ilçe tarım müdürlüğü aracılığıyla sürek avları organize edilebilir. 

Belgeli domuz avcıları domuzun yoğun bulunduğu yerlerde av organizasyonu 

düzenleyebilir. 

Bir diğer yöntem ise ultrasonik ve solar kovuculardır. Hem doğa dostu hem de yaydığı 

frekanslar ile diğer canlılara zarar vermeden sizi çözüme ulaştırabilir. 

 

 

http://www.nkfu.com/domuz-hakkinda-bilgi
http://obilir.com/incele/ultrasonik-kovucular/


 

Tarım ve Orman Bakanlığı İle Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Ne 

Tür Çalışmaları Vardır? 

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda 

Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları  

Madde 16- (1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının 

bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak 

amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, “Av ve Yaban 

Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’in 57. maddesi kapsamında, il müdürlüklerinden koruma amaçlı av 

tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu 

fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.  

(2) Bu kişilerden; 

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri 

veya kira sözleşmelerini, 

b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık 

kimlik belgesini, 

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin 

muhtarlıklarından alacakları yazıyı, 

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman 

işletmelerinden alacakları yazıyı, üzerlerinde bulundurmak zorundadırlar. 

Yukarıda belirtilen kişiler: 

Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde avcılık belgesi ve 

avlanma izni aranmaz. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda çıkardığı sonuçlar; 

-Domuz avı sürekli olarak yapılmalı.  

-2090 sayılı kanunla ÇKS yapılan arazilerde çiftçilerimiz TARSİM domuza karşı 

sigorta yaptırmalılardır. 

-Ekili alanları çoğaltılarak ekimler yapılmalıdır. 

-Avcılara fişek desteği yapılmalıdır. Fişek desteği de bakırlı ve zehirli olan fişekler 

verilmelidir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                Komisyon Başkanı                   Komisyon Başkan V.                        Üye 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 198 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Çorum’da sanat değerlerimizi yaşayan insan 

hazinelerimizi ve Çorum kültürümüze katkı sağlayan sanatçılarımıza hak ettikleri değer 

bakımından neler yapılabilir? Bu konular ile ilgili olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda;   

İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ömer ARSLAN bey ile görüşülerek önergemizde 

belirtilen konular ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Somut olmayan kültürel miras unsurlarının ve bu unsurları yaşatarak gelecek nesillere 

aktaran somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının belirlenmesi hususunda İl Müdürlüğü 

olarak Bakanlığımızca belirlenen kıstaslar çerçevesinde, ilimize bağlı ilçe ve köyler 

araştırılarak ölüm, evlenme, doğum, el sanatları gibi gelenekler belgelendirilerek 

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. Bu çalışmalarla eş 

zamanlı olarak Âşık-Ozan, Halk/Kalem Şairi, Zakir; Mahalli Sanatçılar; Geleneksel El 

Sanatları ve Türk Süsleme Sanatlarının taşıyıcıları tespit edilerek Halk Kültürü Bilgi ve Belge 

Merkezine Kayıtları için başvuruda bulunulmaktadır. İlimizde Bilgi ve Belge Merkezine 

Kayıtlı ‘Sanatçı Kartı’ bulunan 32 kişi yer almakta olup yeni kayıt yapılması için 1 kişinin 

işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ilimizde sanatçı kartı bulunmayan ancak Geleneksel El 

Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları alanında atölye çalışmaları olan 10 usta yer almaktadır. 

(Ek 1-2)  

Müdürlüğümüzce her yıl Bakanlığımızca destekli Geleneksel El Sanatları ve Türk 

Süsleme Sanatları alanında Ahşap Baskı, Ahşap Oymacılık, Bağlama Yapımı gibi çeşitli 

alanlarda kurslar açılmakta olup yetiştirilen öğrenciler ve açılan sergilerle bu kültürün gelecek 

nesillere aktarılması sağlanmaktadır. (Ek 3-5) Ayrıca yapılan çalışmaların görünürlüğünün 

arttırılması ve daha geniş kitlelere tanıtılması için yerel ve ulusal programlarda atölye 

çalışmalarına yer verilmiştir. Âşık-Ozan, Halk/Kalem Şairi, Zakir’lik geleneğinin yaşatılması 

için “Sözlü ve Yazılı Kaynaklarla Çorum Halk Şiiri Antolojisi, Aşıklar, Ozanlar, Şairler”, 

“Sözden Dizeye Çorum Şiiri” adlı Çorum Şiir Antolojisi kitapları hazırlanarak 

yayımlanmıştır. (Ek 6,7) 

Bakanlığımızca 3-5 Mart 2017 tarihinde İstanbul‘da III. Milli Kültür Şurası Toplantısı 

yapılmış olup toplantı sonrası Şura Sonuç Raporu ve Eylem Planı hazırlanmıştır.  17 başlıktan 

oluşan komisyon raporlarından Görsel Sanatlar Komisyon Raporları, Yerel Kültür 

Mirasımızın korunması, geliştirilmesi, millî kültürümüze ve evrensel kültüre katkı sağlayacak 

nitelikler kazanabilmesi için oldukça önem arz etmektedir. Söz konusu başlık altında:  

• Sanat eserlerinden ve sanat malzemelerinden alınan vergi oranının düşürülmesi,  

• Çağdaş sanat müzeleri ve galerileri ile koleksiyonculuğun teşvik edilmesi,  

• Kurumlara ve kişilere ait sanat projelerinin fon kaynaklı kredilerle desteklenmesi,  



 

• Sanatçıların ve sanat galerilerinin uluslararası sanat fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi, 

• Türk geleneksel sanatları uluslararası fuarının düzenlenmesi ve bir gelenek haline 

getirilmesi, 

 • Sanatçıların telif haklarının korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,  

• Sanatçıların ve sanat eserlerinin uluslararası serbest dolaşımını kolaylaştıracak yasal 

düzenlemelerin yapılması, 

 • Kâr amacı gütmeyen sanat müzeleri ve bağımsız kurumların ülke içi ve dışında 

gerçekleştirdikleri etkinliklerin teşvikleri ve vergi muafiyetlerinin (enerji, SGK vb.) yeniden 

değerlendirilmesi, 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT işbirliğinde ulusal düzeyde, sanat ve kültür alanında 

yayın yapan bir TV kanalının kurulması,  

• Eser kaçakçılığına ilişkin tedbirlerin artırılması ve eser sahteciliğine karşı sertifikalandırma 

çalışmalarının yapılması,  

• Sanat eserlerinin tanıtımında; mühim ve nadir görülen eserlerin her okuyucuya 

çıkarılmamasına dikkat edilmesi, bunların kaliteli tıpkıbasımlarının hazırlanması,  

• Sanat eğitiminin erken yaş döneminde başlanması ve özellikle sanat tarihi dersinin kapsamlı 

bir şekilde lise eğitim müfredatına dâhil edilmesi,  

• Mahallî seviyede faaliyet gösteren sanat kurslarının atölyeleri, kaliteli bir sanat eğitimi için 

gereken standartlara ulaştırılması,  

• Sanatçıların en önemli ihtiyacı sanat atölyeleridir. Sanatçıların üretimleri için, Avrupa’daki 

gibi, uygun fiyatlarda atölye imkânlarının oluşturulması, kararları alınmıştır. 

  Bakanlığımızca III. Milli Kültür Şurası Toplantı Raporlarında alınan kararların 

Bakanlık ve bağlı birimlerince uygulanması hususunda Eylem Planı hazırlanmış olup ilgili 

Genel Müdürlüklerin talimatları doğrultusunda İl Müdürlüklerince Koordineli bir şekilde 

çalışmalar yürütülmektedir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Yusuf KAYA                        Ünal CEVİZCİ                   Erdoğan KÖROĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                 Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/08/2018 tarih ve 194 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Yöremizde bulunan ve yöre halkının yüksek düzeyde ziyaretler yaptığı, 

Büyükdona (Sinan Dede) ve Güllük (Seyit Nizam) Türbeleri ne durumdadır? Bu türbelerin iç 

turizme kazandırılması için nasıl bir çalışma yapılabilir? Türbelerin tarihçesi nedir? 

Tanıtımları ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Alaca İlçemizde hangi türbeler 

bulunmaktadır? Türbelerin bakım onarımı konusunda eksikler var mıdır? Bu konular ile ilgili 

Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Alaca 

İlçemizdeki türbeler şunlardır; 

Seyyid Nizam Türbesi: Seyyid Nizam, Alaca’nın doğu istikametine 27 km kadar 

gidip bugünkü Seyyitnizam Barajı ile Dağnı Dağı’nın kesişim noktasında, Bahçeli köyü ile 

Güllük Mahallesi arasına da uzanan güzel bir tepe üzerinde kubbeli, tek odalı küçük bir türbe 

içinde yatmaktadır. 

Civardaki yaygın kanaate göre, Seyyid Nizamoğlu, bir harp esnasında şehit düşmüştür. 

Bir komutan olan Seyyid Nizamoğlu aynı zamanda da büyük bir alimdir. Türbeye ait tarih 

bulmak çok zordur. 

Oraya ilk türbenin yapılmasına vesile olan, bir hayır sahibi, bir büyük insana; “Seyyid 

Nizamoğlu’nun kabrini türbe haline getirmeyi düşünüyorum efendim, ne buyurursunuz” der. 

O büyük insan da: “Olur yavrum! Ölüsüne saygısı olmayan bir milletin dirisine saygısı 

olmaz” diye öğütler. Türbenin yapılması esnasında çok büyük kolaylıklar görür.  

Rivayete göre, Seyyid Nizamoğlu, bugünkü yattığı türbenin kuzey kısmındaki dere 

kenarındadır. Bu dereden bir çay akmaktadır. Türbenin baş kısmında büyükçe de bir söğüt 

ağacı vardır. Yöre halkı ona tekkenin söğüdü derlerdi. 

Bir gün bir kız çocuğu annesiyle türbeye gider. Çok etkilenir. Orada yatan büyük zatı 

çok sever. Aynı günün akşamı yağmur yağar, sel olur. Çocuk annesine: “Tekkeyi de sel alır 

mı?” diye annesine sorar. Anne maddi sıkıntı içerisindedir. “Kendini kurtaramayan evliyayı 

varsın sel alsın. Onu da mı ben düşüneyim.” der. Ertesi gün kalktıklarında türbeyi tepe 

üzerinde görürler, çok mutlu olurlar. Çeşitli nedenlerle duvarları çatlamış, yerine Alaca 

Belediyesi tarafından beton bina yaptırılmıştır. 

 

Nesimi Dede Türbesi: Büyük Keşlik köyündedir. Türbe içerisinde köylüler ve 

çevreden gelenler tarafından büyük alaka ve hürmet gören Nesimi Dede yatmaktadır. Burada 

dileklerin kabulü için dua edilip kurbanlar kesilmektedir. 

1250 ile 1330 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Nesimi Dede’nin ünü çok yaygın 

olup gerçek bir gönül adamı ve hak dostu olarak tanınmaktadır. Eli açık, yol yordam bilen, 

misafirperver bir zattır. Kin-garaz bilmez; sevgi yolundan ayrılmazdı. Nesimi Dede’nin Hacı 

Bektaşi Veli Hazretleri ile aynı dönemde yaşadığı, ondan aldığı işaretle, Hüseyin Ova’ya 

gelip inşaat faaliyetlerinde bulunduğu rivayet edilmektedir. Osmanlı Devleti zamanında 



 

birçok savaşa katıldığı, kendisine intisap edenlerle büyük yararlılıklar gösterdiği 

söylenmektedir.  

Gittiği her yeri ısıtmış ve aydınlatmış gerçek manada bir Hakk ve halk dostudur. 

Birçok kerametleri olup bizzat şahitleri yaşamaktadır. Onunla ilgili birçok deyiş söylenmiştir. 

Nesimi Dede, her şeyi yaratandan ötürü severdi. Ömrü boyunca sevgi, yolundan 

ayrılmadı. Dostluk ve barış köprüsünü her zaman açık tuttu. Fikirleriyle Büyükkeşlik 

Köyünden tüm Hüseyin Ova’yı ışıttı. Postu, Bahri Aygün, Haydar Aygün ve Sultan Aygün’de 

duruyor.  

 

Hüseyin Gazi Medresesi ve Tekkesi: Alaca İlçesinin 3 km. güneyindedir. Yapıldığı 

tarih kesin bilinmemekle birlikte XIII. yy’a ait (Takriben 1220 I. Alaaddin Keykubat dönemi 

veya II. Kılıç Arslan dönemi 1155-1192 dönemi zikredilebilir.) Selçuklu medresesi olduğu 

sanılıyor. 

Birbirine geçme iki bölüm halinde düzenlenmiş bir yapıdır. Medreseye açılan portelin-

dış kapının-iki tarafında bir insanın ayakta rahatça sığabileceği büyüklükte kuzey ve güney 

yönünden karşıdan birbirine bakar konumda nöbetçilerin giriş-çıkışları kontrol edebilmeleri 

için iki nöbetçi mahfili vardır. 

Binanın doğusundaki portalden medresenin giriş holüne geçirilir. Bu hol 3,30x4,35 m. 

boyutlarındadır ve portalin arka duvarı üzerinde görülen izlerden aslında tonozla örtülü 

olduğu anlaşılmaktadır. Bunun kuzeyinde iki kademeli olarak dışarıya doğru çıkıntı yapan bir 

kanat bulunur. Bu kanatın köşeleri ve pencere söveleri muntazam kesme taştan yapılmış, doğu 

cephesindeki iki pencere sonradan moloz taşla doldurulmuştur. Giriş holünün batı duvarındaki 

kesme taştan örülmüş, basit ve kemerli kapı medresenin avlusuna açılır. Avlunun iki yanında 

talebe hücreleri bulunur. Gerek binanın tabi döşeme seviyesinin bir metreden fazla toprakla 

dolu olması, gerekse üst yapının bütünüyle yıkılmış olması burada kazı yapılmadan plan 

şeması çıkartmağa imkan bırakmamıştır. Duvardaki birkaç iz, bazı hacimlerin şekli ve ölçüsü 

hakkında ipuçları vermektedir. İç kapının arkasında bulunan tonoz başlangıcı, kapı ile avlu 

arasında bir eyvan olduğunu gösterir. Giriş eyvanının doğusunda mazgal pencereli bir oda, 

batısında ise testere dişi şeklinde konsollardan aslında kubbeli olduğu anlaşılan küçük bir 

vestibülün gerisinde beşik tonozlu bir oda bulunur. Avlunun doğusunda iki mazgal pencere 

daha vardır. Duvar kalıntıları burada iki büyücek oda bulunduğunu gösterir. Avlunun batısı 

binanın diğer kısımlarından daha harap durumdadır. Güney kısmında ise ortada bir eyvan 

vardır.  Bunun batısında mazgal pencereli beşik tonozlu bir oda ile doğusunda iyi durumda 

bulunan yüksek bir türbe yer alır. 

Türbenin kapısı avlu tarafındadır. Üzeri kornişli yarım daire kemerli kapının üstünde 

beyaz mermerden bir kitabe bulunmaktadır. Dört yanında birer yüksek pencere bulunan 

türbenin içi, basık çapraz tonozla örtülüdür. Yani dışarıda görülen kubbe yalancıdır, sonradan 

yapılmış olması mümkündür. Hüseyin Gazi Medresesi’nde bugün sanat eseri sayılabilecek tek 

elemanı portalidir. 480 m. genişliğindeki mermer portali basit bir bordür çerçeveler. Kapı nişi 

derin ve kemerli, altı sıra skalaktif dolguludur. Skalaktitlerin altında, üzerinde yazı 

bulunmayan, siyah mermer bir kitabe levhası bulunur. Üzerinde ucu yukarıya kalkık bir 

kemer bulunan kapının sövesi bir sıra beyaz, bir sıra siyah mermerden geçmeli olarak 

yapılmıştır. Portalin yanlarında skalaktitli mihrabiyeler, kapı nişinin köşelerine ise süs 



 

kolonları konulmuştur. Bunlardan soldaki düşmüştür. Fakat sağdakinin bitkisel motiflerle 

süslü yüksek başlığıyla gövdesinin üst kısmı yerindedir. 

Medresenin ön yüzündeki kitabede okunabildiği kadarıyla ‘Pilavhozzade Ali Said 

Baba’nın asarı vakfiyesidir’ yazılıdır. 

Hüseyin Gazi Türbesi ve medresesi ile ilgili veriler yeterli olmamasına rağmen 

araştırmalarımızda bulabildiğimiz doneler ilginç ve birbirinden farklılık göstermektedir. 

‘Roma kaynaklarında Hüseyin Gazi’nin ölüm yeri olarak ‘Ameryum’u’ ‘Arap kaynaklarında 

Hüseyin Gazi’nin ölüm yeri olarak ‘Amaryum’’Angora’ olarak gösterilmektedir. 

‘Sör Charles (Hüseyin Gazi Tekkesi) bu yeri kilise olarak tanımlarken’, ‘Haamilton 

(1837-38) seyahatinde bu yerin Selçuklu Tekkesi olduğunu ve ayrıca Konya Medresesi 

şeklinde planlandığını ifade etmektedir’ 

‘Hasluck ise Hüseyin Gazi’nin gerçek mezarının Alaca’da olduğunu ileri 

sürmektedir.’Şahmas Battal tarafından İslam yapılmış rahip olarak da anılmıştır. Şahmas’ın 

adı Alaca’da kendi adıyla korunmuş ancak bu tekkede Hüseyin Gazi’nin olduğu bildiriliyor. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

 

                 İkram ŞAHİN                               Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

             Komisyon Başkanı                      Komisyon Başkan V.                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 201 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen; Sağlıkta dönüşüm programında ilimiz genelinde sağlık yardımı 

kapsamında hangi aileler faydalanmaktadır? Hastanede yapılan doğumlarda Sağlık Bakanlığı 

annelere doğumda evde hangi hizmetleri vermektedir? Çocuk doğumlarında ailelere çocuk 

yardımı hangi şartlarda yapılmaktadır? Kanser hastalarına yapılan destekler nelerdir? Bu 

konular ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

SGK tarafından Sağlıkta dönüşüm kapsamında, sağlık yardımları nüfusun en yoksul 

kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarına, düzenli olarak sağlık kontrolüne 

götürmeleri şartı ile (Şartlı Nakit Transferi ŞNT) maddi yardımlar yapılıyor. Ödemeler 

anneler adına açılan hesaplara yatırılıyor. Gebelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri 

ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri koşuluyla anne adaylarına Şartlı Sağlık Yardımı 

yapılması sağlanmıştır. Doğan birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü çocuk ve 

üzerine 600 TL olmak üzere her çocuk için anneye doğum hediyesi olarak bir ödeme 

yapılmaktadır. 

Çocuk sahibi olamayan evli çiftler için tüp bebek uygulaması kapsamında verilen 

destekler 3 çocuğa çıkarıldı. 

 

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, misafir anne uygulaması kapsamında, ulaşım 

ve hava şartları yüzünden elverişsiz yerleşim merkezlerinde ikamet eden gebeler ile sosyal ve 

ekonomik sebeplerden dolayı hastane ortamı dışında doğum yapma riski taşıyan gebelerin 

sağlıklarını tehdit edebilecek olan koşullara karşı gerekli önlemlerin alınması ve doğum 

tarihleri yaklaşmış gebelerin doğumu yapabilecek uygun yerleşim merkezlerine nakledilerek 

misafir edilip güvenli ortamda doğumun gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

 

Gebeliğinin son dört (4) haftası içerisinde olan, belirlenen şefkat bölgelerinde ki 

gebeler Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından misafir anne uygulamasına 

davet edilir. 

 

Hastane ortamında doğum yapmayı kabul eden/etmeyen tüm gebelere bağlı 

bulundukları aile hekimleri tarafından tutanak tutularak Toplum Sağlığı Merkezi veya İlçe 

Sağlık Müdürlüklerine bildirimde bulunulur. İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı 

Merkezleri de her ayın sonunda bu tutanakları İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir. 

 

İlimizde Anne oteli uygulaması olup Misafir anne uygulamasını kabul eden gebelerin 

listesi ve tutanakları her ayın ilk haftası ilgili kurum ve kuruluşlara (Yol ve Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi) bildirilir. 

 



 

Bu kapsamda gebenin hastane ortamında doğuma kadar misafir edilerek uygun ve 

sağlıklı koşullar içinde doğum yapması sağlanır. 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hanede yaşayan bireylerin Sosyal Güvenlik 

Kurumundan herhangi bir ücret almıyor (sosyal güvenceden yoksun) olmaları ve Vakfımıza 

şahsen başvuru yapmaları şartıyla, 

-Doğumun yetkili hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 75 TL, 

-Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL, 

-Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL ödenmektedir. 

 

Şartlı gebelik Yardımları kapsamında Vakfımızda aktif 14 hane dosyası bulunmakta 

olup, 2018 yılı içerisinde toplam 1.620 TL ödeme yapılmıştır. 

                                                                 

   İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.       

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

           Komisyon Başkan       Komisyon Başkan V.       Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 200 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı aracılığıyla muhtaç 

ailelere yapılacak konut yapımının şartları nelerdir? İlimiz ve ilçelerimizde muhtaç ailelere 

konut yapılmakta mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin 

katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

• Barınma Yardımı talepleri, 3294 sayılı Kanunun amacı ve kapsamı dahilinde 

Mütevelli Heyetince değerlendirilir. 

• Hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık 

net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar bu 

Kanun kapsamındadır.  

 

Barınma Yardımı  

1. Ev Yapım Yardımı  

2. Ev Onarım Yardımı  

Muhtaç hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının 

giderilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla Fon kaynakları ile ev yapımı/ev 

onarımı şeklinde yardımlar yapılabilir. 

 

Barınma Yardımından Faydalanacak Kişilerin Hedef Kitlesi 

Dul, Yetim, Engelli, Yaşlı (65 yaş ve üstü), Kronik hastalığı olan, Mağdur ve muhtaç 

durumda bulunan kişiler. Yani çalışacak yaş ve güçte olmayanlar.  

 

SYD Vakfınca kişinin talebi değerlendirilirken; 

1-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesi uyarınca altsoyu, üstsoyu ve 

kardeşleri arasında nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmadığına ya da yakınlarının bu 

yardımı yapacak mali gücü olmadığına dair taahhütname alınması. 

2-Tam hisseli tapusunun bulunması, 

3-Afet ve acil durumlarda bu maddede belirtilen belgelere ilave olarak ilgili kurum ve 

kuruluşlardan alınana Hasar Tespit Raporu, 

4-Hanede yaşayan kişi sayısının iki veya daha az olduğu durumlarda azami net 

kullanım alanı 60 m2’yi, üç ila altı olduğu durumlarda azami net kullanım alanı 90 m2’yi, kişi 

sayısının altıdan fazla olduğu durumlarda azami net kullanım alanı 110 m2’yi aşamaz.  

5-Betonarme ev yapımı/ev alımı için 25.000 TL’yi, Prefabrik konut yapımı için 20.000 

TL’yi, Ev onarımı için 15.000 TL’yi(tapu şartı vardır), Ev onarım yardımı için 7.500 TL’yi 

(Tapu şartı yoktur). Afet kapmasında ev eşyası için 3.000 TL’yi aşamaz.  

6-80 yaş üzerinde başvuran kişilere ev yapım yardımı yapılmaz. 

 

 



 

Barınma Yardımından İlişkin Uygulama Genelgesi Diğer Hususlar  

            60 yaş ve üzerinde olması ile birlikte hanesinde çalışabilir durumda 19-45 yaş aralığında 

birden fazla nüfus bulunmaması, 

            0-18 yaş aralığındaki en az bir çocuğa sahip olan tek ebeveyn olması veya hanesinde aynı 

niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması, 

Engelli veya ağır kronik hastalığı nedeniyle aktif iş hayatında yer alamaması veya hanesinde 

aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin bulunması, 

Anne ve babasından birini veya her ikisini de kaybetmiş ve evlenmemiş 25 yaş ve altında 

erkek veya evlenmemiş kadın olması veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi veya kişilerin 

bulunması, 

 

Eşi vefat etmiş, eşinden boşanmış veya kendi iradesi dışında gelişen zorunluluklardan dolayı 

yalnız veya yakınlarının yanında yaşayan bir kadın olması veya hanesinde aynı niteliklere haiz kişi 

veya kişilerin bulunması, 

 

Hanesinde 18 yaş ve altında çocukların bulunduğu altı ve daha fazla kişinin yaşaması, 

şartlarından en az birisini taşıması aranır. 

 

Çorum İli Oğuzlar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca 01.01.2012 

tarihinden itibaren 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç 26 aileye Ev Yapımı Yardımı 

yapılmıştır. 

 

3294 sayılı kanun kapsamında Alaca’da 52 yeni ev, 200 onarım, Bayat’ta 16 yeni ev, 

16 onarım, Oğuzlar’da 26 yeni ev, 14 onarım. 

İlimiz Yoğunpelit köyünde ikamet eden Hasan ÖZVURAL isimli vatandaşın samanlık 

ve tandırında çıkan yangından dolayı 20.06.2018 tarihinde vakfımıza yapmış olduğu başvuru. 

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 04/10/2018 tarihli 

ve 102863 sayılı Ticari Sanayi Mesleki ve Zirai Kayıplar hakkında yapılan yazısına istinaden 

bu tür kayıplar Vakıf tarafından karşılanılması mümkün olmaması gerekçesi ile ret edilmiştir. 

İlimiz Bozboğa köyünde ikamet eden Coşkun KARADAĞ’ın evinin onarım veya yeni 

yapımı da Genel Müdürlük tarafından ret edilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

               Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN              Ekrem YILDIRIM                       

           Komisyon Başkanı              Komisyon Başkan V.               Üye 

 

 

 

 



 

- RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 199 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde ilçelere ve iklime göre Tarım İl Müdürlüğü’nün 

belirlediği ürün haritamız var mıdır? Yıl içinde mevsime göre ekiminde fayda görülen, 

çiftçiye emeğinin karşılığını aldıracak kaliteli ürün yetiştirmeleri için bilgilendirme ve destek 

projeleri yapılmakta mıdır? Bu konular ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE)  

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, İlimiz Orta 

Karadeniz Bölgesinde Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde yer alır. 

Genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Kuzeyden Güneye doğru 

gidildikçe iklim sertleşir. Uzun yıllar itibariyle ortalama yağış 443, 1 mm sıcaklık ise 10, 6 

derece olarak tespit edilmiştir. İlimizin denizden yüksekliği bazı yerlerde 2000 metreye kadar 

ulaşmakta, Kızılırmak vadisinde ise 350 metreye kadar düşmektedir. 

İlimizde don olayları da tarım açısından sorun olmaktadır, özellikle ilkbahar geç 

donlarının Mayıs ayına kadar görülmesi önemli zararlara neden olmaktadır. Bir bölgede her 

hangi bir ürünün yetiştirilmesi o bölgenin iklim şartlarına uyabilmesine bağlıdır. Bu nedenle 

İlimizde tarımı yapılan bitkiler ülke ortalamasında ekonomik olarak verim alınan, iklim ve 

çevre şartlarına uyum sağlayanlardan oluşmaktadır. 

İlimiz de tarım yapılan arazilerin yaklaşık %16’lık bölümü sulanabilmekte geriye 

kalan % 84’lük bölümünde ise zorunlu olarak kuru tarım yapılmaktadır. Bu nedenle İlimiz 

genelinde ürün deseni belirlenirken sulanmadan yetiştirilebilecek ve ekonomik olarak ürün 

alınabilecek bitkiler tercih edilmektedir. Bu ürünlerin büyük bölümü tarla bitkileri 

olduğundan İl genelinde tarım arazilerinin yaklaşık %96’lık kısmında tarla tarımı yapılmakta 

olup geriye kalan %4 lük kısmında ise sebze, meyve ve bağ alanları bulunmaktadır.  

İlimiz Ürün Desenini Oluşturan Tarla Bitkileri: Buğday, Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), 

Tritikale, Nohut, Çeltik, Fiğ, Şeker Pancarı, Soğan (Kuru), Mercimek (Yeşil), Mısır, Patates, 

Ayçiçeği (Çerezlik), Yulaf, Haşhaş, Korunga Fasulye (Kuru), Çavdar, Buy (Çemen), 

Sarımsak (Kuru), Hayvan Pancarı, Kimyon, Kanola, Bakla (Kuru), Mercimek (Kırmızı) 

İlimiz Ürün Desenini Oluşturan Sebzeler: Domates, Kavun, Fasulye (Taze), 

Karpuz, Hıyar, Ispanak, Biber, Bamya, Soğan (Taze), Patlıcan, Lahana (Beyaz), Kabak 

(çerezlik), Pırasa, Barbunya fasulye, , Balkabağı, Marul, Kabak (Sakız), Maydanoz, Turp, 

Tere, Havuç, Roka, Lahana (Kırmızı), Nane, Bakla (Taze), Dereotu, Sarımsak (Taze), Mantar 

(Kültür), Bezelye (Taze), Semiz otu 

İlimiz Ürün Desenini Oluşturan Meyveler: Üzüm, Ceviz, Elma, Kiraz, Badem, 

Armut, Ayva, Şeftali (Diğer), Vişne, Çilek, Kayısı, Erik, Dut, Böğürtlen, İğde, Antep Fıstığı, 

Kızılcık, Trabzon Hurması, Zerdali, İncir, Nar, Muşmula, Şeftali (Nektarin) 

Yıl içinde mevsime göre ekiminde fayda görülen, çiftçiye emeğinin karşılığını 

aldıracak kaliteli ürün yetiştirmeleri için bilgilendirme ve destek projeleri (gerek Bakanlık 

gerekse İl Özel İdaresi destekli) projeler yapılmakta olup, çiftçi eğitim çalışmaları devam 

etmektedir.  

Bakanlığımızın son yıllarda uygulamaya koyduğu Havza Bazlı Destekleme Modeline 

göre her ürünün Ülke ortalamasında başarılı bir şekilde yetiştirilebileceği yerleri belirlemek 

amacıyla 2017 yılından itibaren Ülke genelinde tarımsal üretim potansiyeli olan bütün ilçeler 

birer tarım havzası kabul edilmek suretiyle 941 tarım havzası belirlenmiş ve İlimizin bütün 

ilçeleri de birer havza olarak kabul edilmiştir. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 



 

Modeli kapsamında  Ülke genelinde desteklenecek stratejik ve arz açığı bulunan 21 ürün 

belirlenmiş [ Buğday, Arpa, Çavdar, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yulaf, Mercimek, Nohut, 

Kuru Fasulye, Pamuk (Kütlü), Ayçiçeği (Yağlık), Soya, Kanola, Aspir, Çay, Fındık, Zeytin 

(Yağlık), Patates, Soğan (Kuru), Yem bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Macar Fiği, Burçak, 

Mürdümük, Sorgum, Sudan Otu, Hayvan Pancarı, Yem Şalgamı, Yem Baklası, İskenderye 

Üçgülü, İtalyan Çimi, Mısır (Silaj), Çavdar (yeşil ot), Yulaf (Yeşil ot), Tritikale (Yeşil ot), 

Buğday (Yeşil ot), Arpa (Yeşil ot) ] bunlardan ilimiz ve ilçelerindeki havzalarda Ülke 

ortalamasında başarıyla yetiştirile bilecek 14 adedi destekleme kapsamına alınmıştır. 

 

2018 Yılında İlimizde Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme 
Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler 

Arpa –buğday-mısır-mercimek-nohut-ayçiçek (yağlık)-tritikale (yemlik buğday)-kuru 

soğan: 

Merkez ve tüm ilçelerimizde üretilmektedir. 

Çeltik: Osmancık, Kargı, Dodurga, İskilip, Uğurludağ, Laçin 

Kuru soğan: Merkez, Kargı, Mecitözü, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ 

Kuru fasulye: İskilip, Oğuzlar 

 

İLDE GENELİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ ÜRÜNLER 

Buğday-arpa-ayçiçeği(yağlık)-tritikale-nohut-çeltik-fiğ-mercimek-şekerpancarı-soğan-

mısır(slajlık)-patates-yonca-domates-taze fasulye-hıyar-kavun-üzüm-ceviz-elma-kiraz olarak 

tespit edilmiştir. 

Buğday: Merkez, Sungurlu ve Alaca Üzüm: Boğazkale-Sungurlu-Uğurludağ, Ceviz: 

Oğuzlar da özellikle yoğun üretilen ürünler konumundadır. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda İlimizde belirli ana ürünlerin dışında il dışına ve 

yurtdışına ihraç edilecek miktarda ürün yetiştirilemediği ve bir çok ürününde kendi hanesine 

yetecek miktarda üretildiği gözlenmiştir. Ayrıca İlimiz ve ilçelerimizde yukarıda da 

belirtildiği gibi belirli ürünlerin dışına çıkarak ürün çeşitliliğini artıran bir tablo ile 

karşılaşmamaktayız. Bunda iklimsel ve arazi büyüklüklerinin yetersizliğinin payı olsa da 

çiftçimizin yönlendirilmesinde daha fazla çabanın gösterilmesi ve desteklenmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. Özellikle son yıllarda ülkemizde ve ilimizde seyreden iklim değişikliklerinin 

de göz önüne alınarak yeni planlamalara ihtiyaç olduğu aşikar olarak karşımızda durmaktadır.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 
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