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- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 194 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, aile içindeki bireylere yönelik, İlimiz Merkez ve İlçelerinde 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri var mıdır? Nasıl bir çalışma yapılmaktadır? Kaç 

personel çalışmaktadır? Personeller kimlerden oluşmaktadır? Görev alanları nerelerdir? Bu 

konuların araştırılması ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 

ÇORUM ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ 

İlimizde kadına yönelik olarak verilen hizmetler 6234 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa, Uygulama Yönetmeliği, Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri Yönetmeliği ve Kadın Konukevleri Yönetmeliği doğrultusunda hizmet 

verilmektedir. Bu yasal çerçevede İlimizde 2014 yılında 20 kapasiteli kadın konukevi ve 2015 

yılında açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmet vermektedir. 

 

Çorum Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının 11.06.2015 tarih ve 91214 sayılı oluru ile hizmet vermeye başlamıştır. 

08.03.2012 tarihinde yayınlanan 6234 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair yasa gereğince öncelikle 14 pilot ilde kurulmuş daha sonra ise bütün illere 

yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bu doğrultuda İlimizde de 2015 yılında ŞÖNİM faaliyete 

başlamıştır. 

 

İlimizde 2016 yılı itibari ile toplam 1097, 2017 yılı içinde 187 kadın şiddete uğraması 

nedeni ile eşi veya beraber olduğu kişi hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı alınması 

için mahkemeye müracaat etmiştir. Tedbir kararlarının takibi ve şiddet mağduru kadınlara 

danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. 

 

Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Şiddeti Önleme ve İzleme 

hizmetleri bu merkezde görevli bir sosyal hizmet uzmanı, ek ders karşılığında hizmet veren 2 

sosyolog ve 5 hizmet alımı personeli ile hizmet verilmektedir. Tedbir kararları sisteme giriş 

yapılıp mahkeme kararının süresinin sonunda kadınlar ile görüşme yapılarak tedbir kararının 

nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verilmekte olup Müdürlüğümüzün hizmetleri hakkında 

gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Kadın gerekli görüldüğü takdirde Kadın konukevine 

yerleştirilmekte veya olayın durumuna ve kadının isteğine göre tedbir kararının uzatılması 

için gerekli işlemler yapılmaktadır. 
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Şiddet mağduru kadın Müdürlüğümüze, kolluk güçlerine Adli mercilere ve 

Bakanlığımız alo 183 hattından yardım isteyebilmektedir. Barınma talebi olan kadın 

gecikmeksizin Kadın Konukevine yerleştirilmektedir. Merkezimiz bina ve personel 

yetersizliği nedeni ile 7/24 hizmet vermemekte olup 8/5 hizmet verilmektedir. İlimizde gece 

olan şiddet olaylarında mağdur kadın Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezine güvenlik güçleri tarafından teslim edilmekte olup daha sonra kuruluş personeli 

aracılığı ile Kadın konukevine yerleştirilmektedir. Ayrıca koruyucu ve önleyici sosyal hizmet  

yaklaşımı çerçevesinde toplumun değişik kesimlerinden kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

eğitimleri verilmekte ve Aile Boşanma Süreci Danışmanlığı verilmektedir. 

Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                       Ömer ÇATALPELİT          Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı    Komisyon Başkan V.            Üye 
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- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 198 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen;  Evde sağlık hizmeti için gerekli koşullar nelerdir? Hangi 

alanlarda evde sağlık hizmeti verilmektedir? Kaç kişi bu hizmetten yararlanmaktadır? Bu 

konu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre;  

Evde Sağlık Hizmetleri önergesi üzerine ilimiz Kamu Hastaneler Birliği Genel 

Sekreterliğini ziyaret ettik ve ev de sağlık hizmetleriyle alakalı bilgiler aldık. Almış 

olduğumuz bilgiler sırasıyla şöyle oluşmuştur. 

 

 Daha önce Halk Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan evde sağlık hizmetleri Sağlık 

Bakanlığının almış olduğu kararla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine devretmiş 

olup evde sağlık hizmetleri hizmetini Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği 

Yürütecektir ve evde sağlık hizmetleri ise şu şekilde yürütülmektedir. 

 

Evde sağlık hizmeti; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım 

ve rehabilitasyonlarının evinde aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal 

ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla kurulmuştur. 

 

 Genel Sekreterliğimize bağlı 10 (on) sağlık tesisinin tamamında evde sağlık hizmetleri 

birimi kuruludur. Halk Sağlığı Müdürlüğünden devredilen hastalar sonrasında mevcut 

durumun 16 Mobil Ekip, 4 Hasta Nakil Ekibi, 4 Sabit Ekip ile İlimiz (İlçeler dahil) genelinde 

yaklaşık 1.900 hastaya hizmet verilmektedir. 

 Evde Sağlık Hizmeti süreci; hastanın kendisi, yakını, aile hekimi aracılığıyla 444 38 

33 nolu çağrı merkezi arandığında ilk çağrı emri alınarak başlar. Çağrı kaydından sonra hasta 

hangi hastanemizin hizmet verdiği alana giriyorsa, ilgili ekibe hizmet emri atanır. Emir 

sonrası, doktorlu ekip hastayı ziyaret eder. Doktorun evde sağlık hastası olduğuna karar 

verdiği her hasta için evde sağlık süreci başlar. Hastanın durumundan (rahatsızlığından) 

dolayı ekibin belirleyeceği günlük, haftalık, aylık periyotlar şeklinde hastalar ziyaret edilerek 

bakımı gerçekleştirilir. 

 

 Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.        

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN          Ekrem YILDIRIM              

                    Başkan             Başkan V.        Üye 
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-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 203 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde hububat depoları yeterli midir? Depolama yapılırken ne 

gibi önlemler alınıyor? Ofis ve silolarda hijyen şartlarına uyuluyor mu? Gıda Mühendisleri 

tarafından denetleniyor mu? Bu konular ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre,  

Toprak Mahsulleri Ofisinin Çorumda 20.000 ton yarı mekanik, 9.600 ton silo, 1.000 

ton yatay deposu mevcuttur. Bağlı ilçelerde ise 18.000 ton deposu mevcuttur. 

30.000 Sungurlu ve 40.000 ton İskilip olmak üzere lisanslı depo yaptırılmaktadır. Özel 

sektörün halen 22.000 ton Alaca da, 30.000 ton Çorumda lisanslı deposu mevcut olup Alaca 

da 20.000 tonluk depo lisans aşamasındadır. Alaca ofisi 1938 yılında yapılmış olup, o tarihten 

bu zamana kadar hizmet vermeye devam etmektedir. 

Depo kapasitesi açısından tam kullanılması halinde Çorum Merkezde yeterli miktarda 

depo mevcuttur. Buğday sezonunda depolar yetersiz kaldığında İl Merkezi ve İlçelerde toprak 

silolara alımlar yapılmaktadır. 

Sungurlu, Alaca ve İskilip-Bayat güzergahında TMO’nun uzun süreli kiralama 

kapsamında yaptıracağı depolarla yeterli düzeye ulaşacaktır. 

TMO depolarında kullanılan her türlü ilaç Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

onaylıdır. 

Osmancık tarafına depo yapılmalıdır. Mecitözü tarafına da depo yapılmasında fayda 

olabilir. Ancak her iki ilçeden de Çorum Merkeze ürün gelebilir. 

İlaçlama yapılması gerektiği zamanlarda Fümigasyon Operatör belgesine sahip Ziraat 

Mühendisi ve Operatör yardımcı belgesine sahip personellerimiz tarafından bakanlıkça uygun 

görülen ilaçlar (Fümigantlar) kullanılarak yapılmaktadır. 

Depolarımız tüm hijyen kurallarına uygundur. Buğday silodan çıktıktan sonra 

fabrikada yıkama işleminden sonra kabuğu soyularak un şekline dönüştürülür. 

Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ          Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 
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- RAPOR-  

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA /  ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 201 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

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

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

dikkatlerini Boğazkale İlçemize çekmek, Boğazkale İlçemize gelecek turist artışına katkıda 

bulunmak amacıyla, meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili 

Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 

Ülkemizde denize kıyısı olan bölgelerde ağırlıklı olarak deniz-kum ve güneşe dayanan 

kıyı turizminin; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise doğa, spor, arkeoloji, tarih, 

din, sağlık ve kültür turizminin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Ancak bu turizm 

çeşitlerinden özellikle kültür turizmi ülkemizde yeterince anlaşılamadığından gelişememiş ve 

destinasyon ölçeğinde tüketilememiştir. Bunun en önemli nedeni ise kültür turizminin sadece 

arkeolojik ve tarihi mekânlarla sınırlı olduğunun düşünülmesidir. Oysaki kültürün her çeşidini 

topraklarında barındıran ülkemiz bugün tüm dünyada hızla gelişen kültür turizminde önemli 

bir pazardır. Hatti ve Hitit Medeniyetinin izlerine ev sahipliği yapan Çorum İli etnik çeşitliliği 

ve günümüze ulaşan kültür birikimi ile bu pazar da kıymetli bir yere sahiptir.  

 

Hattuşa Örenyeri arkeolojik buluntuları ile UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya 

Belleği Listesine girerek Boğazkale İlçemizin adını sınırlar ötesine taşımıştır. Bugün bir çok 

dilde anılan Hattuşa ve Hitit Medeniyeti buluntuları farklı alanlarda çalışılarak bilim 

dünyasına sunabileceğimiz bir çok veriye sahiptir. Bu değerli kaynağı korumak ve tanıtmak 

için Hattuşa Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Hattuşa Örenyeri Çevre Düzenleme Projeleri 

gibi çalışmalara ağırlık verilmektedir. 

 

Hititler bölgeyi sadece mimari kalıntıları ile değil somut olmayan kültür mirası ile de 

etkilemiştir. Bu gün gündelik hayatta kullandığımız yöntemler, uyguladığımız bir çok 

davranış ve ritüeller bu kültür birikimi ve çeşitliliğinin izleridir. Boğazkale İlçemizde bir 

gelenek haline gelen Hattuşa Purilliya Bahar Bayramın’nın kutlanması, Hititlerde varlığı 

bilinen nişan, düğün doğum ve ölüm gibi geleneklerinin kısmen değişerek günümüzde devam 

ettirilmesi kültür turizmi için önemli adımlardandır. Bu değerlerin tanıtılması ve 

unutulmaması için yapılacak profesyonel düzeydeki organizasyonlar bölge halkının tarihi 

değerleri benimsenmesinde bir yöntem, Hitit Kültürü’nün doğru ve farklı yönleri ile 

sergilenmesinde büyük bir gelişme olacaktır. 

 

Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi ile eski kervan yolları ve bu yollar 

üzerinde yer alan tarihi buluntular onarılarak öne çıkarılırken, Kızılırmak Havzası Gastronomi 

ve Yürüyüş Yolu ile zengin Hitit mutfağı keşfedilerek deneysel yöntemlerle uygulanması 

yerel lezzetlerle harmanlanarak sunulması hedeflenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda 

Boğazkale İlçemizin doğal güzelliklerinden İbikçam Ormanı ve Japon Bahçesi; hatrı sayılır 
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mutfağından Madımak, Kazlı Pilav, Arap aşı, Gebol, Gaypak, Bükme gibi lezzetleri tarih, 

doğa ve lezzet düşkünlerine huzur ve mutluluk durağı olarak sunulmuştur. 

 

HATTUŞA ÖRENYERİ-YAZILIKAYA AÇIK HAVA TAPINAĞI 

Hitit Devleti’ne başkent olan günümüzde Boğazkale İlçesindeki Hattuşa, başlangıçta 

bir kilometrekarelik bir alanı kapsıyordu. Hitit İmparatorluk döneminde, yani M. Ö 14. 

yüzyılda, şehir yaklaşık olarak altı kilometre uzunluğunda belirli aralıklarla yüksek kulelerle 

desteklenen taş temelli, üst yapısı kerpiç tuğlalarla örülü bir surla çevriliydi. Şehrin farklı 

semtlerine giriş, sura açılmış anıtsal kapılardan sağlanıyordu. Çoğu günümüze kadar oldukça 

sağlam durumda gelmiş olan dış yüzünde aslan yontuları bulunan Aslanlı Kapı’yla,  iç 

yüzünde,  silahlı tanrının bulunduğu Kral Kapı, bunların en önemlileridir. Kentin güney 

ucundaki Yer Kapı, Hattuşa’nın en ilginç kalıntılarındandır. Sur, burada 20 metre 

yüksekliğinde yapay bir sırt üzerinden geçer. Yapay sırtın şehir dışına bakan eğimli yüzünün 

250 metre uzunluğundaki kesimi kireçtaşı bloklarla kaplıdır. Kesik piramit biçimli bu 

oluşumun en üstünde ortada yer alan Sfenksli Kapı ve bunun hemen altında Hattuşa’nın 

bugün içinden geçilebilen tek tünel vardır. 71 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki 

tünelden geçilerek sur dışına çıkılmaktadır.  

 

Hattuşanın 2 km kuzeydoğusunda yer alan Yazılıkaya, Hattuşa’daki tapınaklardan 

farklı olarak, üstü açık, iki kült mekânının bulunduğu bir açık hava tapınağıdır. Burası, 

özellikle ilkbahardaki yeni yıl kutlamaları için kullanılmıştır.  

 

 Yazılıkaya A Odasında sol kaya yüzeyinde tanrılar,  buna karşın sağ tarafta da yalnız 

tanrıçalar belirtilmiştir. Ana sahnede Fırtına Tanrısı ile eşi Güneş Tanrıçası ve çocuklarının 

karşılaşması tasvir edilmiştir. Ana sahnenin karşısındaki duvarda daha büyük boyutlarda 

büyük Kral Tuthaliya işlenmiştir. B Odasındaki kabartmalarda ellerinde orak biçimli kılıç 

taşıyan on iki tanrı ve “Kılıç Tanrısı” diğer dünya ile ilişki kuran yeraltı tanrılarıdır. Kral 

Tuthaliya’nın koruyucu tanrısı olan Şarruma, krala sarılmış ve ona yol gösteren bir durumda 

tasvir edilmiştir. 

 

Tüm bu özellikleri ile Hitit Başkenti Hattuşa, UNESCO’nun Türkiye’de Dünya 

Mirası Listesi’ne aldığı 15 değerden biridir. Hattuşa, “28 Kasım 1986 yılında 377 sıra 

numarası ile Dünya Miras Alanı listesine dâhil edilmiştir. Hattuşa’nın listeye alınma ölçütleri 

dört maddede belirtilmiştir.  
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Bunlar; (i):Şehir kalıntıları ile birlikte Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve kabartmalı Yazılıkaya 

anıt olarak eşsiz bir sanatsal başarıyı temsil eder.  

(ii):Hattuşa M.Ö ikinci ve birinci bin yılda Anadolu ve Kuzey Suriye’deki medeniyetler 

üzerinde önemli bir hakimiyet kurmuştur.  

(iii):Bu siyasi ve dini başkentteki saraylar, tapınaklar, ticaret merkezleri ve eski mezarlık 

başkentin kapsamlı bir görüntüsünü oluşturmaktadır ve yıkılan Hitit medeniyetinin tek 

şahididir.  

(iv):Hattuşa’daki kral sarayı, tapınaklar ve temellerden oluşan bazı yapı ve mimari 

topluluklar kusursuz biçimde korunmaktadır. 

 

Hitit başkenti Hattuşa’da yapılan önceki dönem kazı çalışmalarında saray, tapınaklar 

ve resmi yapılar açığa çıkartılmış, son dönem kazı çalışmalarında ise kentteki sivil yapılar ve 

kentin ekonomisi ile ilgili veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Uzun yıllardır yürütülen 

kazılara paralel olarak restorasyon çalışmaları ile Hattuşa kenti, ziyaretçilerin yapıların 

konumunu ve planını yerinde görebildiği bir arkeolojik açık hava müzesi konumundadır. 

Hattuşa’da 2003 yılında başlatılan rekonstrüksiyon çalışmasında Hitit kentlerinin en 

belirleyici mimari yapıtlarından olan kent surunun bir bölümü Hitit dönemine ait pişmiş 

toprak sur modellerinden yararlanılarak yapılan Hitit Suru üçüncü boyutuyla ayağa 

kaldırılmıştır. 

 

 Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olma özelliğini taşıyan ve Hititler ile Mısırlılar 

arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması’na ait çivi yazılı tablet, Boğazkale-Hattuşa’da 

bulunmuştur. Hattuşa’da bulunan ve sayıları otuz bini aşan çivi yazılı tabletleri de 2001 

yılında UNESCO’nun Dünya Belleği Listesi’ne alınmıştır. Yani ülkemizde UNESCO 

tarafından hem Dünya Miras Listesine hem de Dünya Belleği Listesine alına tek yer 

Hattuşa’dır.  

 

İlimizdeki Dünya Miras Alanı olan Hattuşanın farkındalığını Çocuklarımıza ve 

gençlerimize anlatmak için yoğun bir şekilde “Müze Eğitimi” etkinlikleri yapılmaktadır. İlk 

kez ülkemizde Çorum Müzesi’nde uygulamaya konulan yatılı müze eğitimi yapılmaktadır. Bu 

eğitim çalışmalarında Hattuşanın UNESCO tarafından Dünya Miras alanına alınması konusu 

ile çeşitli etkinliklerle Kültürel Varlıkların korunması konulu eğitim çalışmaları 

yürütülmektedir. BU çalışmalar yalnızca Çorum’daki okullarla değil, diğer illerden gelen 

okullarla da yapılmaktadır.  
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1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren İlimizin ev sahipliği yaptığı Hitit 

Başkenti Hattuşa, geçtiğimiz yıl (2016) Dünya Miras Listesine alınışının 30. Yılını doldurdu. 

Bu vesileyle Hattuşa’nın tanıtılması ve farkındalığın artırılması için, yurtiçi ve yurtdışında 

çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi, değişik tanıtım materyalleri ve kamu spotları 

hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. 

 

HİTİT YÜRÜYÜŞ YOLU VE BİSİKLET PARKURLARI 

Görkemli tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan Hititlerin antik kentlerinden geçen Hitit 

Yolu, 2011 yılında Hititlerin yaşadığı bölgeler arasında işaretlenen 11 kısa ve 6 uzun mesafeli 

olmak üzere toplam 17 yürüyüş parkurundan oluşmaktadır. 

Alacahöyük-Hattuşa-Şapinuva üçgeninde Boğazkale İlçesi sınırlarını da kapsayan 

bölgede yer alan rotaların toplam uzunluğu 380 kilometreyi bulmaktadır. İşaretlemeleri 

tamamlanan, yön levhaları dikilen ve GPS koordinatları çıkartılan rotalar bölgede kültür ve 

doğa turizminin gelişmesine fayda sağlayabilir. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

        İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL                              

        Komisyon Bşk                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/05/2017 tarih ve 207 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaremizin yönetiminde görev aldığı kuruluş ve firmalar 

var mıdır? Varsa bu kuruluşların çalışmaları faaliyetleri nelerdir? Ayrıca İl Özel İdaremizin 

sermaye ortağı olduğu kuruluş ve firmalar hangileridir? Bu kuruluş ve firmaların faaliyetleri 

ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre,  

 

İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER  

SIRA  

NO 

ŞİRKETİN 

ADI 

KURULUŞ 

TARİHİ 
SERMAYESİ 

TİCARET 

SİCİL 

NUMARASI 

İL ÖZEL 

İDARESİNİN 

ORTAKLIK 

PAYI %  

AÇIKLAMA 

1 

Kızılırmak 

Döküm 

Sanayi ve 

Ticaret 

A.Ş. 

1978 
3,250,000.00 

TL 

02.06.1978        

4511 
10.83 

08.03.2014 tarih ve 

68 sayılı İl Genel 

Meclisinin kararı ile 

satışına karar 

verildi. 23.01.2014 

tarihinde yönetim 

Kurulu kararı ile 

sermaye artırımına 

gidilmişolup 

hissemiz 650.000, 

sermayemiz ise 

3.250.000.00TL 

olmuştur. 

2 

Kızılırmak 

Gıda 

Sanayi ve 

Ticaret 

A.Ş. 

1969 
839,680.00 

TL 
1973 -2174 0.38 

08.03.2014 tarih ve 

68 sayılı İl Genel 

Meclisinin kararı ile 

satışına karar 

verildi. 
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İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER  

SIRA  

NO 

ŞİRKETİN 

ADI 

KURULUŞ 

TARİHİ 
SERMAYESİ 

TİCARET 

SİCİL 

NUMARASI 

İL ÖZEL 

İDARESİNİN 

ORTAKLIK 

PAYI %  

AÇIKLAMA 

3 

Çorum 

Teknoloji 

Geliştirme 

Bölgesi 

Yönetici 

A.Ş.  

2012 
300,000.00 

TL 
23.05.20138327 1 

Kurucular : % 

51'i Çorum 

Organize Sanayi 

Bölgesi, % 46'sı 

Hitit Üniversitesi, 

% 1'i Çorum İl 

Özel İdaresi, %1'i 

Çorum Ticaret ve 

Sanayi Odası, 

%1'i Çorum 

Organize Sanayı 

Bölgesi 

Sanayicileri ve 

İşadamları 

Derneği 

(ÇOSİAD) 

4 

Sun-Ar 

Sungurlu 

Temel 

Tüketim 

ve Gıda 

Maddeleri 

Tanzim 

Satış ve 

Ticaret 

Ltd. Şti. 

1992 12,000.00 TL 
01.04.1992 

2943 
3 

Kurucular : % 

97'si Sungurlu 

Belediye 

Başkanlığı, % 3 İl 

Özel İdaresi 

(Arifegazili Belde 

Belediyesinden 

devredilmiştir) 
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İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU BİRLİK VE DİĞER KURUM VE 

KURULUŞLAR 

ORTAK OLDUĞU 

KURULUŞUN ADI 

KURULUŞ 

TARİHİ  
HİSSE ORANI   

2017 YILI BÜTÇESİ 

İLE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTAR  

Sungurlu Organize Sanayi 1997 %'1'in % 94 

Kredi geri ödemesi ve 

faiz tutarı Aralık ayında 

belirlenmektedir. 

Osmancık Organize Sanayi 

Bölgesi  
2015 % 20 80,000.00   

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(OKA) 
2006 Bütçenin % 1 928,023.00   

Yeşilırmak Havzası Kalkınma 

Birliği 
1997 

Birlikçe 

Belirleniyor 
225,000.00   

Vilayetler Hizmet Birliği 2005  Bütçenin % 1 926,811.00   

 

 İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 
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- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 193 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Kale Özel Eğitim Uygulama 

Merkezinde, engelli çocuklarımızın yararlanabileceği fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal 

gelişimlerine katkıda bulunacak bir oyun parkı yapılması ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre; İlimiz 

Merkez Kale Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulu 1. ve 2. kademe öğrencilerinin ayrı ayrı 

eğitim gördüğü, 2 adet binadan oluşmaktadır. Okulumuzda 15 sınıfta toplam 120 öğrenci 

eğitim görmektedir. Bu öğrencilerimiz zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerdir. 

Öğrencilerimize 36 öğretmen eğitim vermektedir. Okulumuzda eğitim sabah saat 09:00 ile 

14:00 saatleri arasında devam etmektedir. Öğrenciler 7 adet servis ile okulumuza taşınmakta 

ve öğrencilerimize öğle yemeği verilmektedir. Burada eğitim gören öğrenciler 3 ile 14 yaş 

arası kız ve erkek öğrencilerdir. Okulumuzda öğrencilerimizin davranışsal yetkinlikleri ve 

bilinçsel becerileri artırmak için çalışılmaktadır. Oyun ve oyunda kullanılan malzemeler 

engellinin yaşamına yenilik getirir. Bu yenilikler beden hareketlerine bilinçsel becerilerine 

mutlaka yansımaktadır. Bu oyun malzemeleri özellikle zihinsel engelli çocukların psiko-

sosyal ve fiziksel gelişimi için çok önemli rol oynamaktadır.  

Bu okulumuzda çocuklarımızın daha iyi eğitilebilmeleri için eğitici bir çocuk bahçesi 

ve oyun grubu yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli başlıca malzemeler şunlardır; 1 

adet bocce sahası, 1 adet engelli ikili salıncak, 1 adet tekli sandalye salıncağı, 1 adet engelli 

oyun grubu, 2 adet engelli tahtaravalli, 1 adet dönence, 1 adet kaydırak ve parkın kapladığı 

alana uygun aile oturma grupları, çöp kovaları, parkı tanıtan pano kullanım kurallarını 

açıklayan tabela ve işaretler. Meclisimizce de uygun görüldüğü takdirde adı geçen okulumuza 

bu oyun bahçesinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPİRCİOĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                Üye            
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- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 202 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, gençlik projeleri kapsamında “Bir Gün Bir Değer” projesi ile 

gençlere rehber olabilecek, alanlarında tanınmış uzman kişilerle, 81 ilden projeye katılan 

gençlerin, nitelikli zaman geçirmeleri, toplumsal yaşama katılımlarının artırılması ve başarıyı 

yakalama adımlarını öğrenmelerine fayda sağlamaktadır. 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 

katılımı ile gerçekleştirilen bu proje ile İlimizde yapılan çalışmalar nelerdir ve projeye katılım 

oranı ne kadardır?  Bu konular ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla 

toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik 

ve Spor Bakanlığı “1 Gün 1 Değer” projesi ile; 81 ilden projeye katılan gençleri, alanında 

tanınmış ve uzman kişilerle nitelikli zaman geçirmeleri, kişisel ve sosyal gelişimlerini 

desteklemeleri, toplumsal yaşama katılımlarının artırmaları, vizyon ve hedeflerini 

geliştirmeleri, kendilerini ve yeteneklerini yeniden keşfederek başarıyı yakalama adımlarını 

öğrenmeleri amacıyla topluma örnek olmuş ve kendi alanlarında gençlere rehber olabilecek 

değerlerle bir araya getirmiştir. 

 

Proje, alanında tanınmış yazar, araştırmacı, akademisyen, siyasetçi, işadamı, sporcu ve 

sanatçılarla gençlerin bir günlerini birlikte geçirerek bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden 

yararlanmalarını ve alanlarında bilgi, görgü ve özgüvenlerini artırmalarını sağlamak amacıyla 

18-29 yaş aralığındaki gençlerin katılımı ile gerçekleştirilecek bir eğitim projesidir. 

 

Projen Temaları 
“Bir Gün Bir Değer” projesi; Edebiyat, Tarih, Medya, Sinema, Müzik, Güzel Sanatlar, 

Tiyatro, İş Dünyası, Spor ve Siyaset olmak üzere 10 temada gerçekleştirilmiştir. 

Projeye katılım internet üzerinden başvurularla ile gençlerin özgeçmişleri ve konuyla 

ilgileri dahilinde seçilmiş olup Çorum İlimizde katılım Mahmut Atalay Gençlik Merkezi 

aracılığı ile bir gençle katılım sağlanmıştır.    

  Unutulmaya yüz tutmuş olan Kukla sanatı alanında uzman tiyatrocuların karakterize 

ettikleri Türkiye ve dünya da yaşanan güncel olayların mizahi yönlerini ele alan TRT 

kanalında programı sunulan  “Kuklagiller” ile gençler buluştu. Kuklaların tasarlanması, 

dekoru, montaj ve dublaj odalarını gençlerin ziyaretine açıldı. 

 

Bunların dışında Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ilimiz gençlerinin katılımı ile  

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

Manisa, Trabzon, Osmaniye kamp merkezlerine bu yaz döneminde toplamda 384 genç 

katılımı ile yer alınacak.  
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 Tanınmış simalara ziyaretler kapsamında Ethem Erkoç, Kenan Yaşar, Muzaffer Gündoğar, 

Metin Aşkın, Abdullah Ozolu, Selahattin Aydemir ile gençler buluştu. 

 

 Kültürel, tarihi dini mekanlara ziyaret projesi kapsamında Kubbelicamii, Veli paşa camii, 

Akşemseddin, Hamid camii, Kunduzhan Camii, Çatalhavuz camii,  ziyaretlerimiz oldu. 

 

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

arastası, bakırcılar, leblebicilere yerinde ziyaretlerde bulunuldu. 9 Kişisel gelişim atölyesi,     

Değerler atölyesi, Dini ilimler atölyesi, Dil atölyesi, İnovasyon atölyesi kapsamında 

faaliyetler sürdürülmektedir. 

 

 Kaligrafi, kağıt rölyef, resim, işaret dili kursları da haftaiçi-haftasonu Gençlik Merkezimizde 

devam etmektedir.  

                         

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                 Üye 
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( İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporudur) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA 

        ÇORUM  

İl Genel Meclisinin 05.05.2017 tarihli oturumunda verilen yazılı önerge ile: Mevsimlik 

Tarım işçilerine yer tespiti ile ilgili düzenlemeler 19 Nisan 2017 tarihli ve 30043 Sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir. Bu genelge ile mevsimlik tarım 

işçilerinin ilimizdeki ikametleri nasıl olacaktır?  

Bu konunun araştırılıp kamuoyunun ve meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili 

önergenin komisyonumuza havale edilmesi üzerine, komisyonumuz başkan ve üyelerin 

katılımı ile toplandı;  

           Yapılan araştırmalar neticesinde; 

           Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle, İlimizde mevsimlik tarım 

işçilerinin sayıları nedir? İlçelere göre yoğunluğu nedir? Yerleşimleri nasıldır? Bunlara bir 

bakalım.  (Ekli tablo) Tabloyu incelediğimizde mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukla Alaca 

İlçemizde bulunduğu, Merkez, Sungurlu, Boğazkale, Mecitözü, İskilip ve Bayat İlçelerinde de 

az sayılarda bulundukları görülmektedir. Diğer 7 ilçemizden ise bildirilen bir sayı yoktur.    

   Önergede bahsi geçen 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinin irdelenmesinde fayda 

vardır. 

 Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla; bulundukları illerden başka illere 

giden vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesine 

yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle 

yürütülecektir. 

1.) Valiliklerce, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde; eğitim ve sosyal 

faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim 

şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrike, betonarme ya da 

çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı 

bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulması sağlanacaktır. 

2.) Geçici yerleşim alanları; Hazine taşınmazları arasından seçilecektir.  

3.)Geçici yerleşim alanlarına su ve elektrik hizmeti verilmesine ilişkin abonelik ve kullanım 

bedelleri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile il özel idareleri bütçelerine Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca aktarılan ödeneklerden karşılanacaktır. 

4.) Geçici yerleşim alanlarının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile 

atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri; belediye 

sınırları içinde veya mücavir alanlarda ilgili belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel 

idarelerince yerine getirilecektir. 
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5.) İl halk sağlığı müdürlüklerince kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı 

düzenli sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, bebek ve çocukların izlemleri yaptırılacak,bu 

hizmetlerin ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık ekipleri 

oluşturulacaktır. 

 Sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin T.C. kimlik 

numaraları her hizmet sunumunda alınarak, kişi bazında sunulan sağlık hizmetinin türü , bu 

hizmetin verildiği sağlık birimi/yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi 

Sistemi’ne (e-METİP) aktarılacaktır.  

6.) Aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerince sosyal hizmetler kapsamında ailelerin 

bilgilendirilmesi sağlanacak ve aileler; kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan 

hizmetlerden yararlandırılacaktır.. 

7. İl milli eğitim müdürlüklerince; öncelikle geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal 

faaliyetler için oluşturulan binanın, çocuklar için etkin bir eğitim merkezi olarak kullanılması 

sağlanacak; işçilerin zorunlu öğretim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek 

üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri titizlikle 

uygulanacaktır.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul 

Yönetim Bilgi Sistemi’nde (e-Okul) yer alan mevsimlik tarım işçisi çocuklarına ilişkin 

kayıtlar e-METİP’e aktarılacaktır.. 

8.) İl müftülüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 

9.) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 

işçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 

maksadıyla; bütün tedbirler alınacaktır.  

 Kolluk kuvvetlerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bilgileri alınacaktır. 

Bu bilgiler, e-METİP’e aktarılacaktır.  

10.)  Mevsimlik tarım işçileri, daimi ikamet ettikleri illere geri döndüklerinde çalışma ve iş 

kurumu il müdürlükleri, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerince; işçiler 

arasında yaygın eğitim ihtiyacı olanlar tespit edilerek eğitim ihtiyaçları karşılanacak, 

yetişkinlere okuma-yazma ve/veya meslek edindirme kursları ile sosyal-kültürel faaliyetler 

düzenlenecektir. 

11.) Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, işverenlerin mevsimlik tarım işçilerini özel 

istihdam büroları veya İŞKUR’a kayıtlı tarım aracıları aracılığı ile istihdam etmelerine 

yönelik tanıtıcı ve teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

 12.)  İl düzeyinde alınacak tedbirler valiliklerce ilan edilecek ve tüm bu tedbirlere yönelik 

çalışmalar valilerin gözetim ve denetiminde icra edilecektir.   
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 13.) Bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan mali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

verilecektir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan mali kaynak yatırım izleme ve koordinasyon 

başkanlıkları, il özel idareleri, belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

bütçelerinden karşılanabilecektir. 

   

   

Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda İlimizde de hızlı bir şekilde çalışmalar 

başlatılmış, öncelikle yukarıda bahsettiğimiz üzere hangi ilçede ne kadar mevsimlik tarım 

işçisinin bulunduğu ve İlçe merkezinde mi, kırsal alanda mı bulundukları tespit edilmiştir. 

Yoğunluğun Alaca İlçemizde olduğu tespit edilmiş, ancak buradaki işçilerinde iş durumuna 

göre sürekli yer değiştirdikleri, ekli tabloda Fen Lisesi arkası olarak belirtilen alanda bir 

birikmenin (yoğunluğun) olduğu gözlenmiştir. Ancak buradaki sayıda sürekli değişmektedir. 

Ayrıca diğer yerlerde bulunan işçiler çeşitli sebeplerle (farklı aşiretten olmaları, farklı illerden 

olmaları, iş dağılımı, ortak tarla ekilmesi gibi) bu alana gelmek istememektedirler. 

Dolayısıyla işçilerin tamamının bir alanda toplanması mümkün gözükmemektedir.  

 Mayıs ayı sonu itibariyle İlimizdeki mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yapılan 

toplantıda sayılar tespit edilmiş, genelge çerçevesinde yapılabilecekler tartışılmış ve ilk etapta 

Alaca’da bulunan Fen Lisesi arkası olarak belirtilen alanda bir düzenleme yapılması, bu alana 

elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerinin iletilmesi için çalışma yapılması değerlendirilmiştir.  

 Meclisimizin ve kamuoyunun taktirlerine arz olunur.  

Komisyon Başkanı     Komisyon Üyesi  

Ali Sami ODABAŞ      Mustafa YILDIZ 

 

Komisyon Üyesi      Komisyon Üyesi  

H.Mustafa ŞİMŞEK    Mehmet YÜCEL  

 

Komisyon Üyesi      Komisyon Üyesi  

Hacı BOLAT      Mesut TUĞREL  

 

Komisyon Üyesi  

Satılmış KÖKCÜ   
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