
 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 121 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Kayı köyü, Kıvırcık mahallesine ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçe, Kayı köyü, 

Kıvırcık mahallesinin kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İlimiz Merkez İlçe, Kayı köyü, Kıvırcık mahallesine ait köy yerleşik alanı ve civarı 

sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı 

altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti 

için hazırlanan tutanaklar, Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun 

görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 122 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Aksungur köyü, Kozanoğlu mahallesine ait 

köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz Merkez İlçe, Aksungur köyü, 

Kozanoğlu mahallesinin kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İlimiz Merkez İlçe, Aksungur köyü, Kozanoğlu mahallesine ait köy yerleşik alanı ve 

civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri 

adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır 

tespiti için hazırlanan tutanaklar, Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun 

görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2019 tarih ve 127 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi, Güneyaluç köyü, Çuhalar mahallesine ait 

köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz İskilip İlçesi, Güneyaluç köyü, 

Çuhalar mahallesinin kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İlimiz İskilip İlçesi, Güneyaluç köyü, Çuhalar mahallesine ait köy yerleşik alanı ve 

civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri 

adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır 

tespiti için hazırlanan tutanaklar, Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun 

görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2019 tarih ve 126 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi, Çomu köyü, Hinov mahallesine ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz İskilip İlçesi, Çomu köyü, 

Hinov mahallesinin kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır 

tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliğinin 2. bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İlimiz İskilip İlçesi, Çomu köyü, Hinov mahallesine ait köy yerleşik alanı ve civarı 

sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı 

altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti 

için hazırlanan tutanaklar, Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun 

görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 03/07/2019 tarih ve 133 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi, Kurusaray köyü, Orta mahallesine ait köy 

yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İlimiz İskilip İlçesi, Kurusaray köyü, 

Orta mahallesinin kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 

3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 2. 

bölüm 4. maddesi ile 5. bölüm 43. maddesine göre hazırlanmıştır. 

İlimiz İskilip İlçesi, Kurusaray köyü, Orta mahallesine ait köy yerleşik alanı ve civarı 

sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı 

altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti 

için hazırlanan tutanaklar, Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun 

görülmüştür. 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

               Mehmet YÜCEL                Abdullah UYSAL                      Ekrem YILDIRIM 

              Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.                              Üye 

       

 

               

                       Suat ATALAY                          Selim DÖLCÜ  

                                                Üye                                           Üye                        

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/07/2019 tarih ve 137 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Cumhurbaşkanlığı’nın 24/04/2019 tarih ve 1011 sayılı kararının 

15. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi gereği, köylerdeki içme suyu tesislerinin işletme 

maliyetlerinin karşılanması amacıyla, 1 m
3
 (ton) suyun 0,50 TL ile 6,00 TL alt ve üst sınır 

arasında fiyat tarifesinin belirlemesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile 

toplandı.   

 

 Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremizin ilgili biriminden aldığımız 

bilgiye göre İl çapında köylerimizin sayaç kullanma oranı olarak % 50'nin biraz üzerinde 

olduğu anlaşılmıştır. Köylerimizin % 50 ye yakın kısmı henüz sayaç kullanmamaktadır. Sayaç 

kullanılmayan köylerimizi incelediğimizde gördük ki içme suyunu elde etme imkanı kolay ve 

çok az masraflı olan köylerimiz olduğu görülmüştür. Bu yüzden bu köylerimizde içme suyu 

kullanımından ücret alma imkanı bulunmamaktadır.  

Elektrik enerjisi marifetiyle içme suyu kullanan köylerimiz de elektrik masrafını 

karşılamak adına zaten sayaçlar takılmış ve bir şekilde Köy İdaresince belirlenen ücretler 

çerçevesinde para toplanmaktadır.  

Bu güne kadar Meclisimizce Köylerimizde kullanılan içme suları için ücret belirlemesi 

yapılmamıştır. Kullanılan suyun maliyet giderleri her köyün kendi şartlarına göre farklılık arz 

etmektedir. Bu yüzden Meclisimizce tüketim bedeli olarak tek fiyat üzerinden değil de alt ve 

üst limit şeklinde belirlemenin köy idare heyetini fiyat belirlemede rahatlatacağı 

komisyonumuzca anlaşılmıştır. Köylerimizde kullanılmakta olan içme sularının temininde 

enerji ve benzer gider maliyetleriyleri bulunan muhtarlıklarımızın sayaç takmak suretiyle 

yapılan masrafları karşılamak için para toplamaktadırlar. İçme suyu maliyeti bulunmayan 

köylerimiz de ise su temini için herhangi bir masraf yapılmadığından para toplama gibi bir 

sorunları bulunmamaktadır. Bu tip köylerimizde sayaç takmadıkları tespit edilmiştir. 

Karşılaşılan sorunlar da büyüklüğü ve küçüklüğüne göre İl özel idaremiz imkanlarıyla veya 

köy sakinlerinin ortaklaşa giderdikleri anlaşılmıştır.   

Bunun ötesinde muhtelif köy giderlerini karşılamak için vatandaşın zaruri su 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandıkları suyun üzerinden köy bütçesine gelir amaçlı 

düşünmenin hiç bir insani ve iktisadi yönü olamaz. Su insanoğlunun zaruri ihtiyacıdır. Elden 

geldiğince bilhassa masrafsız suların ücretsiz ve adilane paylaşımını sağlamak şarttır. 

Köylerimizde içme suyu tesislerini sulamada kullanmanın önüne geçilmesi sayaç takmakla 

mümkün olamaz. Köylerde vatandaşlarımız: “Parasıyla değil mi? Verir paramı, bahçemi de 

sularım.” diyebilmektedir.  

İçme suyunun yetersiz kaldığı köylerimizde vatandaşlarımızın bahçe sulamada 

kullanımını engellemenin sayaç takmaktan farklı yöntemlerle ilgili köy idaresinin cezai 

müeyyideli önlemler almasıyla mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Bu açıdan sorunu olan 

köylerimizde zaten köy idaresi tarafından kararlar alınarak bir takım çözümler 

üretmektedirler. Çözüm üretemeyen köylerimiz için Meclisimizce ayrı  

 



 

Suyu depoya aktarmada elektrik kullanan ve para toplama imkanı olan köylerimizde 

zaten su sayaçları bulunmaktadır ve muhtarlarda kendi belirledikleri ücretler üzerinden para 

toplamaktadırlar.  

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar neticesinde tespitimiz şu ki; suyu masrafsız 

kullanan ve para toplama imkanı bulunmayan köylerimizde alt limit belirlememiz sıkıntı 

oluşturacaktır. Meclis kararı gereği alt limit ücreti köylerimizin tamamını mecburiyet 

kapsamına alacağından para toplama imkanı bulunmayan köylerimizde çok büyük sıkıntılara 

neden olabilecektir. Bu yüzden komisyonumuzca yaptığımız araştırma neticesinde alt limit 

belirlemenin doğru olmadığı kanaati taşımaktayız. Ancak söz konusu içme suyu ücret tarifesi 

düzenleme yetkisinin Meclimiz yetkisinde olduğundan her zaman değişikliğe gidilebilmesi 

mümkündür. Valilik makamınca havaleli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri 

Müdürlüğünün 02/07/2019 tarih ve 7616 sayılı yazısıyla teklif ve talep edilen 1 metreküp 

(ton) suyun 0.50 TL. ile 6,00 TL alt ve üst sınır arasında fiyat tarifesi belirlenmesinin 

uygulama sürecinde karşılaşılacak sıkıntılara göre düzeltme ve düzenleme imkanı 

bulunduğundan uygunluğunun İl genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

 

 

               Fehmi YAĞLI                        Süleyman ATEŞ                  Mehmet KAPLAN       

            Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                 Üye 

 

 

 

            Yıldız BEK                         Sadık AŞIK 

                                                 Üye                                    Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/07/2019 tarih ve 124 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde tarımsal üretimi artırmak amacıyla, Sungurlu İlçesine 

bağlı; Kemallı Çayı sulama göleti ile 32.500 dekarlık alanda tarımsal sulamanın 

yapılabileceği, Sarıcalar Çayı sulama göleti ile 23.000 dekarlık alanda tarımsal sulamanın 

yapılabileceği, Demirşeyh Çayı sulama göleti ile 15.000 dekarlık alanda tarımsal sulamanın 

yapılabileceği, İncesu Çayı sulama göleti ile 13.000 dekarlık alanda tarımsal sulamanın 

yapılabileceği, fizibilite çalışmasının yapılması ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, tarımsal 

sulamada genel olarak, 500 litre/sn altında olan sularda İl Özel İdaresi, 500 litre/sn üstünde 

olan sularda D.S.İ. ilgilenmektedir. Ancak D.S.İ. bölgesine giren yerlerle ilgili D.S.İ.’den izin 

alınması şartı ile gölet yapılabilir. Teknik ve yetki bağlamında olumlu olan yerlere sulama 

göletleri yapılabilir. Ön etüt, etüt ve gölet sondajı olumlu çıkar ise yeterli ödenek tahsis ile 

gerekli çalışmalara başlanılmaktadır. 

 

Sungurlu İlçesi, Büyükincesu köyünde 1 adet sulama bendi bulunmaktadır. Kanalın 

uzunluğu 5.680 metre, sulama alanı 66,00 hektar olup, bent 1988 yılında Köylere Hizmet 

Götürme Birliği tarafından finanse edilerek açılmıştır.  

 

Sungurlu İlçesi, Demirşeyh köyünde 2 adet sulama bendi bulunmaktadır. Sulama 

bendinin birinin kanal uzunluğu 4.651 metre, sulama alanı 109,00 hektar olup, bent 1989 

yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından finanse edilerek açılmıştır. Diğer sulama 

bendinin kanal uzunluğu 2.021 metre, sulama alanı 25,00 hektar olup, bent 2016 yılında İl 

Özel İdaresi tarafından finanse edilerek açılmıştır.  

 

Sungurlu İlçesi Kemalli köyünde 5 adet sulama bendi bulunmaktadır. 1. sulama 

bendinin kanal uzunluğu 5.150 metre, sulama alanı 111,00 hektar olup, bent 1988 yılında 

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından finanse edilerek açılmıştır. 2. sulama bendinin 

kanal uzunluğu 500,00 metre, sulama alanı 10,00 hektar olup, bent 2010 yılında İl Özel 

İdaresi tarafından finanse edilerek açılmıştır. 3. sulama bendinin kanal uzunluğu 850,00 

metre, sulama alanı 50,00 hektar olup, bent 2013 yılında İl Özel İdaresi tarafından finanse 

edilerek açılmıştır. 4. sulama bendinin kanal uzunluğu 1.100 metre, sulama alanı 53,00 hektar 

olup, bent 2013 yılında KÖYDES tarafından finanse edilerek açılmıştır. 5. sulama bendinin 

kanal uzunluğu 2.534 metre, sulama alanı 35,00 hektar olup, bent 2016 yılında İl Özel İdaresi 

tarafından finanse edilerek açılmıştır. 

 



 

Sungurlu İlçesi Sarıcalar köyünde 1 adet sulama bendi bulunmaktadır. Bendin kanal 

uzunluğu 6.097 metre, sulama alanı 70,00 hektar olup, bent 2016 yılında İl Özel İdaresinde 

tarafından finanse edilerek açılmıştır.  

 

İl Özel İdaresi tarafından yapılması istenilen sulama göletleri, gerekli teknik inceleme 

yapılmasının ardından ödenek tahsisi yapıldıktan sonra Performans Planına konularak 

yapılmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

                  Ünal NALÇACI                       Vahit KABAKCI              Erdoğan KÖROĞLU 

                   Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                          Üye 

 

 

 

                                           Engin DEMİR                     Nazım ÇETİN 

     Üye                                       Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 05/07/2019 tarih ve 138 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Çorum İli Ortaköy İlçesi Şapinuva kanyonunun tanıtımı, doğal güzelliğinin 

korunması, yerli ve yabancı turistlerin beklentilerini karşılayacak yatırımlar var mıdır? Varsa 

nelerdir? Daha fazla turist çekmek için neler yapılabilir? Bu konular ile ilgili Turizm 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Ortaköy, önemli 

tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri, dokuma ve el sanatları ile adını duyuran, il merkezimize 

yaklaşık 53 Km. mesafede bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin bütünleştiği bir ilçemizdir. 

Ortaköy’de Hitit Medeniyetinin dini ve idari merkezi kabul edilen Şapinuva Ören yeri ile 

eşine az rastlanır doğal bir güzelliğe sahip olan İncesu Kanyonu ilçede turizm hareketliliği 

için ihtiyaç duyulan potansiyeli barındırmaktadır. 

            Ortaköy-Şapinuva coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer almasının 

etkisiyle Hitit Çağında önemli bir askeri ve dini merkez olarak bilinmektedir. Yapılan 

kazılarda yerleşim yerleri, ticaret merkezleri kalıntıları,yapı temelleri ve 4.000’e ulaşan çivi 

yazılı tabletler elde edilmiştir. Kazı sonuçlarına göre bu Hitit kentinin önemli bir idari merkez 

olduğu da anlaşılmıştır. Ören yerinde kazı çalışmalarında bugüne kadar açığa çıkartılan ve 

anıtsal bir yapı olduğu tahmin edilen A Binası çevresinde ziyaretçiler için gezi yolları 

yapılmıştır. Yine içerisinde bulunan eşyalardan ticari bir yapı olduğu sonucuna varılan B 

Binası iklim koşullarından olumsuz etkilenmemesi için üzeri kapatılarak koruma altına 

alınmıştır. 

             Şapinuva ören yeri gibi İlimiz açısından önemli değere sahip doğal güzellik olan 

İncesu Kanyonu Ortaköy İlçemizin İncesu köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Yöre halkı 

tarafından Uzun geçit diye adlandırılan İncesu Kanyonu 12 km uzunluğundadır. Doğusunda 

1363 m yüksekliğinde Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır.Çekerek 

Irmağının geçtiği kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Helenistik Döneme 

(M.Ö.2.yüzyıla) tarihlenen duvar  kalıntıları,halk tarafından mağara olarak adlandırılan 

merdiven basamaklı su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları vardır.İncesu Köyüne yaklaşık 2 

kilometre uzaklıkta suyun aktığı yöne doğru sol tarafta kayalar üzerinde, ırmak yatağından 1.5 

m yükseklikte, kısmen tahrip edilmiş bir Kybele tanrıça kabartması bulunmaktadır. Bu Kybele 

kabartması, Anadolu’da Helenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğüdür ve 

bu büyüklükte böyle bir Kybele kabartması henüz bilinmemektedir. 

            İl Özel İdaresi tarafından, OKA ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da mali destekleri 

ile hayata geçirilen kanyon içi yürüyüş yolu projesi ile ziyaretçilerin Kybele kabartmasına 

kadar kanyonda yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla 1650 metre uzunluğunda yürüyüş 

platformu yapılmıştır.Yine buraya gelen ziyaretçilerin  piknik yapabilmeleri için köy içinde 

ırmağın iki yanında piknik alanı düzenlenmiştir.Ziyaretçiler için WC,mescit çocuk oyun parkı 

ve otopark mevcuttur.kanyonun iki yanındaki tepelere kamelyalar yerleştirilmiştir. 



 

         Kanyon içindeki dinlenme noktalarının, mevcut mesire alanının, wc-lavabo gibi sosyal 

donatılarının ziyaretçilerin rahat bir biçimde kullanabilmeleri için sürekli temiz tutulması 

önem arz etmektedir. 

          İncesu Kanyonu tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşam alanı olarak 

birçok hayvan ve bitki topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bölgeye has bitki ve hayvan 

türleri mevcuttur. Kanyon ekosistemi ırmağın su yapısıyla ilişkili gelişmiştir. Soyu tükenme 

tehdidi altında olan Anadolu’nun nadir tünleri kanyonda hala yaşam alanı bulunmaktadır. 

Özellikli kuş türleri açısından zengin bir alandır. Sayıları azalmakla birlikte Su Samuru hala 

kanyonda yaşayan canlılar arasındadır. 

           Alacahöyük-Hattuşa Şapinuva üçgeninde, Hititlerin eski göç ve kervan yolları 

izlenerek belirlenen ve toplam uzunluğu 380 kilometreyi bulan Hitit Yürüyüş Yolu rotaları 

Alaca Çayını takip ederek, Karahacip-Şapinuva-İncesu yönüne ilerlemektedir. Bu rotalar 

içinde en zorlu parkurlardan birisi İncesu-Kale rotası olup, uzunluğu gidiş geliş 9 kilometreyi 

bulmaktadır. İşaretlemeleri tamamlanan, yön levhaları dikilen ve (GPS) koordinatları 

çıkartılan rotalar bölgede kültür ve doğa turizminin gelişmesine fayda sağlamaktadır. 

            Ortaköy ilçemizde ve İncesu Kanyonu civarında turizm açısından en büyük eksiklik 

bölgede konaklama tesisi bulunmaması ve buraya gelecek ziyaretçilerin hizmet alacağı yeme 

içme tesisleri ve eğlence-dinlence mekanlarının bulunmamasıdır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu tarafından konaklama ve yeme-içme tesisleri gibi kırsal turizm 

yatırımlarına %55 kadar hibe desteği sağlanmakta olup, yöre halkı tarafından bu tür hibe ve 

altyapı desteklerinden faydalanılarak bölgeye bungalov evler veya restoran yapılabilir. İncesu 

köyünde hizmet verecek nitelikli bir turistik işletme bölgeye gelecek ziyaretçi sayısını önemli 

ölçüde artıracaktır. 

           Boğazkale ve Alacahöyük’e gelen turistlerin daha kısa ve kolay bir biçimde Ortaköy 

İlçemize ve İncesu Kanyonu’na ulaşabilmeleri için Ortaköy-Alaca arasındaki karayolu ağının 

iyileştirilmesi, Şapinuva yolunun 1,5 kilometrelik kısmında parke döşenerek iyileştirilmesi 

ilçede turizmin gelişmesi açısından önem arz etmektedir. 

           Şapinuva ören yerinin “Ziyarete Açık Örenyeri” statüsü kazanması, İncesu Kanyonuna 

ve bölgeye daha çok ziyaretçi gelmesine, istatistiklerin daha sağlıklı tutulmasına ve bölgede 

yeni turizm yatırımlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ortaköy ilçesi köylerindeki 

vatandaşlarının Ortaköy müze talepleri yerine getirilmesi önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

               Sonuç olarak, İncesu köyünün içinde bulunan parkın temizlik, bakım onarım işleri 

işkur tarafından verilen görevli tarafından yapılmakta idi. Fakat iş kur artık görevlendirme 



 

yapmadığı için temizlik ve bakım onarım yapılmamaktadır. Parktaki aydınlatma sisteminin 

çoğunluğu çalışmamaktadır. Parkta bulunan 30’a yakın çeşmeler saatli olduğu için faturalar 

köy muhtarının ödeneği olmadığı için ödenmiyor. Ayrıca yürüyüş yolunun kenarı çok dik 

kayalardan oluştuğu için kayalar yürüyüş yoluna düşmektedir. Acilen kayalar üzerine file 

çekilmesi lazım yoksa Allah korusun can kayıpları olabilir. Görüş olarak bu parkın 

işletmesinin Ortaköy Belediyesine verildiği takdirde yerli ve yabancı turistlere çok daha güzel 

hizmet verilecektir. Saygılar sunuyorum. 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 
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