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 16. çocuk zirvesi ve ilimizde çeşitli ziyaretler 
ve açılışlar için ilimize gelen Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin, Anitta’da düzenlenen 
programın ardından Polis Teşkilatının 167. Yıl 
dönümü nedeniyle Bahçeli Evler Polis Merkezini 
ziyaret etti.
 Çalışanların Polis Bayramını kutlayan Bakan 
Şahin, Polis Merkezini gezerek çalışmalar hakkında 
İl Emniyet Müdürü Necmettin Emre’den bilgi aldı.

Sevgi Evleri Çocukları İle Fidan Dikildi

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol kapsamında Bakan Şahin ve beraberinde 
ki protokol sıklık mevkiinde sevgi evleri çocukları ile 
fidan dikildi.
 Kendisini şarkılarla karşılayan Sevgi evleri 
çocuklarına yakın ilgi gösteren Bakan Şahin ve 
beraberindeki protokol çocuklarla yakından 
ilgilenerek hep birlikte şarkılar söylediler.
 Fidan dikimiyle devam eden program 
sonunda Bakan Şahin, çocuklara hediyeler dağıttı.

Ahmet Akdağ: Huzurevi Sahiplerine Kavuştu

 Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Akdağ 
tarafından yaptırılan Kamile-Hacı Ahmet Akdağ 
Huzurevi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin tarafından hizmete açıldı.

 Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali 
Çakır, Hacı Ahmet Akdağ’ın daha önce TBMM 
Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldüğünü 
hatırlatarak, “Geçmişte olduğu gibi bugünde 
kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Ülkemiz 
ekonomisine ve sosyal kalkınmasına katkıda 
bulunan başta Hacı Ahmet Akdağ olmak üzere 
Çorumlu yatırımcı, sanayici ve hayırseverlerine 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün açılışını 
gerçekleştireceğimiz bakımevimizin, burada 
istirahat edecek misafirlerimiz için huzurlu olmasını 
diliyorum.”dedi
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 
konuşmasında; dünyanın değiştiğini, bu değişimle 
birlikte Türkiye’nin de sosyal ve ekonomik açıdan 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin İlimizdeydi 
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değişip geliştiğini belirterek, “Bu ülkenin bir bakanı 
olarak Hacı Ahmet Abimizin ellerinden öpüyorum. 
Çünkü bizim inancımıza göre en önemli şey, bir 
eser bırakmaktır. Bize düşen hayatın her alanda 
yaşanabilir bir Türkiye oluşturmak. Dünya değişiyor, 
ülke değişiyor. Toplumun ekonomik ve sosyal 
yapısı değişiyor. Bize düşen değişimi yönetmek ve 
halkın taleplerini anlayıp uygulamak. Yaşlılarla ilgili 
yeni alternatifler üretmek bizim en önemli görev 
alanlarımızdan bir tanesi. Ustalık döneminin bize 
verdiği bilgi birikimle sosyal yardımlaşma ve sosyal 
hizmetleri birleştirdik. Bugün yaşlılarla ilgili güçlü 
bir birimimiz var. Yaşlılığımızın bugün bizim için en 
önemli değeri onların rahat yaşamalarını sağlamak. 
 Huzurevlerinde yaşamla birleşmelerini 
sağlamak. Ölümü bekleyen değil ölene kadar aktif 
yaşayan yaşlılar görmek istiyoruz” dedi.
 Konuşmaların ardından Hacı Ahmet Akdağ’a 
bir teşekkür plaketi veren Bakan Şahin, “Bu eserde 
emeği geçen, başta Hacı Ahmet Akdağ ve ailesi 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çorum’a, 
Çorumlulara ve ülkemize hayırlı olsun.”dedi

Evde Eğitim Gören Öğrenci Ziyaret Edildi

 Bakan Fatma Şahin ve beraberinde ki 
protokol evde eğitim hizmeti alan 5. Sınıf öğrencisi 
Özkan Yılmaz’ı evinde ziyaret etti.Yılmaz ailesiyle bir 
süre sohbet eden Bakan Şahin, uygulama hakkında 
aileyle görüş alış verişi yaptı.
 Evde eğitim hizmetleriyle ilgili ilimizde 
yapılan projeler hakkında bilgi veren vali Çakır, 
proje kapsamında 6 lösemi ve 6 bedensel engelli 

öğrenciye, gönüllü öğrenciler tarafından yaz 
döneminde eğitim verildiğini, projeye katılan engelli 
öğrenciler ve gönüllü öğrencilerle bir araya gelindiğini 
ve Hitit Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nden 
gönüllü öğrenciler tarafından engelli öğrencilere yaz 
döneminde evde eğitim verilerek, eğitimin yanı sıra 
piknik ve gezi gibi sosyal etkinliklerde düzenlendiğini 
ifade etti.

 Müzede Konaklayan Yuva Çocukları
 Ziyaret Edildi

 Bakan Fatma Şahin ve beraberinde ki 
protokol Çorum Valiliğince hayata geçirilen Çocuk 
Eğitim ve Uygulama Merkezinde kalan İstanbul 
Bahçelievler Çocuk yuvası Öğrenciler ziyaret edildi. 
Proje kapsamında müzede konaklayan öğrenciler 
konuklarına mini Hitit Zamanında Yaşam Tarzları adlı 
mini gösteri yaptılar.

 Sevgi Evleri Ziyaret Edildi

 Son olarak Çorum Sevgi Evleri Kız Yurdu ve 
Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Şahin’i 
Sevgi Evleri öğrencileri halk oyunları gösterileriyle 
karşıladı.
 Sevgi Evlerinde incelemeler yapan Bakan 
Şahin, çalışmalar hakkında Aile ve sosyal Politikalar 
İl Müdürü Ömer Altınkeser’ den bilgi aldı.
 İncelemeler sonunda Bakan Şahin ve protokol 
Sevgi Evleri Öğrencilerinin hazırladığı mini gösteriyi 
ve küçük yaş judo gösterisini izledi.

Haber
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 Türkiye Çocuk Zirvesi 16. Kutlama 
Toplantısı,  07.04.2012 tarihinde Çorum Anitta 
Otel’de gerçekleştirildi.
 Valiliğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin, Vali Nurullah Çakır, Ordu Valisi Orhan 
Düzgün, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TBMM İdari Amiri ve 

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti 
Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 
Çocuk Hakları Zirvesi Derneği Genel Başkanı 
Ebrize Çeltikçi, UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. 
Ayman Abulaban ile ödül almaya hak kazanan kişi 
ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
 Çorum Çocuk ve Gençlik Merkezi Çocuk 
Korosu tarafından “Çocuk Hakları” şarkısının 

Çocuk Zirvesi 16. Kutlama 
Toplantısı İlimizde 
Gerçekleşti

Teşvik sistemi ile daha da kalkınan 
birçok il olacağına inanıyorum. 
Her geldiğimde gelişen, değişen 
bir Çorum görmekten mutlu 
oluyorum.

Haber
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söylenmesi ile başlanan programda, 2011 yılı İlk 
Adım Ödülleri ve 2011 yılı Çocuk Dostu Ödülleri 
de sahiplerini buldu.
 Programda tarihimizde çocuk yetiştirmenin 
önemine değinen Vali Çakır; bir uygarlığın 
çocuk uygarlığı üzerine kurulduğunu görüyoruz. 
Osmanlının, Selçuklunun çocuk yetiştirilmesine 
ne kadar önem verdiğini biliyoruz.İlimizde sanayi 
projelerinin yanı sıra gönül köprüsü projelerinin de 
hayata geçirildiğini ifade eden Çakır; Günümüzde 
bölünmüş yolların yanı sıra gönül köprülerinin 
atıldığını, bölünmüş gönül yollarının yerinede 

birleştirilmiş yolların yapıldığını ifade etti.
 Valiliğimizin himayelerinde hazırlan 
çocuklara yönelik projelere değinen Vali Çakır; 
hükümetimizin programları doğrultusunda 
çalışan proje ekiplerimiz var. Çocuklar ve gençlerle 
bağlantıyı kurmak için bir çok proje hayata geçirildi. 
Yaz uygulaması yapılarak yavrularımıza ulaşılan 
evlerimiz var” dedi.
 Bakan Şahin ise yaptığı konuşmada, “Teşvik 
sistemi ile daha da kalkınan birçok il olacağına 
inanıyorum. Her geldiğimde gelişen, değişen bir 
Çorum görmekten mutlu oluyorum” dedi.

 Çocukların dünümüz, bugünümüz ve 
geleceğimiz olduğunu biliyoruz diyen Bakan 
Şahin, “Çocukluğun masumiyeti, sevgi, şefkat 
olduğunu biliyoruz. Nasıl bir dünya hayal etmek 
istiyorsak, yetiştirdiğimiz çocuk etle tırnak. Çocuk 
hakları konusunda tarafız. Yapılması gereken her 
konuda gerekli bütün iradeyi gösteren hükümetin 
temsilcisi olarak aranızdayım. Çocuklarla ilgili 

bütün anlaşmaları anında imzalamış, hukuk 
devleti olma yolunda her türlü altyapıyı geliştirmiş 
bir hükümetin bireyi olarak aranızdayım” diye 
konuştu.
 Konuşmaların ardından 2011 yılı İlk Adım 
Ödülleri ve 2011 yılı Çocuk Dostu Ödülleri de 
sahiplerini buldu.

Haber
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 Avrupa’nın en büyük yenilebilir enerji 

şirketi, Norveçli enerji devi Statkraft’ın Çorum-

Kargı Kızılırmak HES’in yatırım ve tanıtım töreni 

09.01.2012 tarihinde yapıldı.

 

 Norveç Krallığı Başbakanı Jens Stoltenberg 

ve Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı Taner Yıldız hava 

muhalefeti nedeniyle törene katılamadı.Törene 

telekonferansla  bağlanan Stoltenberg ve Yıldız, 

yatırımın iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti. 

Açıklamada bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız, Türkiye’nin birçok yönüyle yatırım 

yapılabilecek bir ülke olduğunu belirtti.

 Kargı-Kızılırmak HES’in Türkiye’nin 

yenilenebilir enerji kaynakları politikalarına uygun bir 

proje olduğunu dile getiren Bakan Yıldız, “Beraber 

işbirliği yaptığımız firmalarla geliştirdiğimiz bir proje. 

Türkiye büyüyor. Hükümetimiz döneminde yapılan 

yatırımlarla enerji alanına yaptığımız yatırımlar iki 

katına çıktı. Buna bağlı olarak üretimimiz de iki 

katına çıktı. Biz bütün yönlerimizle büyümeye devam 

ediyoruz. Her iki ülke de AB’de değil ama büyüme 

rakamları ile dikkat çekiyor. Biz, sahip olduğu dev 

şirketlerle ismini duyuran Norveç ile iş birliğine 

her zaman hazırız. Karadeniz’de petrol arama 

çalışmalarında, yenilenebilir enerji kaynaklarında her 

zaman iş birliği yapabiliriz. Bu temel atma töreninin 

bölgeye faydalar getireceğine inanıyorum” dedi.

 Norveç Krallığı Başbakanı Jens Stoltenberg 

ise, “Çok önemli bir günde önemli bir projeyi 

kutluyoruz. Türkiye için çok önemli proje. Aynı şekilde 

Norveç için de önemli. Aynı şekilde yenilenebilir 

enerji için de önemli bir proje. Yenilenebilir enerjinin 

önemini çok iyi biliyorum. Norveç’e baktığımızda 

20. yüzyılın başlangıcında yoksul bir ülkeden 

zengin bir ülkeye dönüşmesinde Hidroelektriğin 

getirilmesinin çok önemi var. Dünyadaki en büyük 

hidroelektrik üreticisi konumundayız. Norveç’in 

Kargı-Kızılırmak
HES Yatırım ve Tanıtım Töreni
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elektriğinin neredeyse yüzde 100’ü hidroelektrikle 

üretiliyor. Dolayısıyla kalkınmada etkisi çok büyük” 

diye konuştu.

 Değerlendirmede bulunan Vali Çakır; Enerji 

sektörü, ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati 

önem taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Son 

yıllarda artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim 

değişikliği ve benzeri nedenlerden dolayı konuya 

duyarlılık artmıştır.

 Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından 

yapılan değerlendirmeler, mevcut enerji politikaları 

ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda 

dünya birincil enerji talebinin 2007-2030 yılları 

arasında %40 oranında artacağına işaret etmektedir.

Planlananlar
Kuyulu HES (2,328 MW-9,225 GWh/yıl)
Osmancık HES (26,28 MW-62,67 GWh/yıl)
Ülkün HES (10,41 MW-46,10 GWh/yıl)
Hidronehir 1 HES (15,03 MW-40,593 GWh/yıl)
Hidronehir 2 HES (10,08 MW-26,526 GWh/yıl)
Karlıbel 1 HES (1,10 MW-9,08 GWh/yıl)
Karlıbel 2 HES (0,744 MW-6,12 GWh/yıl)]

Biten;
İncesu (15,5 MW-48 GWh/yıl)

Devam Edenler;
Pirinçli Reg. ve HES

(19,51 MW-151,16 GWh/yıl)
 Kargı HES

(103,78 MW-463,61 GWh/yıl)

Gelişen Güçlenen Çorum

 Ülkemizin enerji kurulu gücü 2002 yılından 

bu güne gelindiğinde 31.846 MW’ dan 51.547 

MW’ a çıkarak % 61 oranında artmıştır. Elektrik 

üretimiz ise yine aynı süreçte % 62 oranında artış 

göstermiştir. 2023 yılı hedefleri dikkate alındığında 

enerji potansiyelimizi geliştirmemiz gerçeği ortaya 

çıkmaktadır.

 İlimizdeki HES projeleri ile ilgili bilgi veren 

Vali Çakır; “Çorum’un HES Potansiyeli Toplamı     

414,56 MW, (1394,50 GWh/yıl) olup, özel sektörce 

geliştirilen kısmı biten, devam eden ve proje halinde 

olan 100,98  MW,  (399,47 GWh/yıl)’tır.

 Bu projelerle beraber Çorum ilinde 1 adet 

tamamlanan (15,5 MW-48 GWh/yıl), 2 adet devam 

eden (119,28 MW-614,77 GWh/yıl), 7 adet planlama 

aşamasında olanlar (65,974 MW-200,31 GWh/

yıl) özel sektör projesi bulunmaktadır.Geri kalan 

209,8 MW (531,42 GWh/yıl) ise devlet yatırımlarıdır. 

Çorum’daki toplam kamu-özel HES projesi sayısı 

12’ye ulaşmıştır.” Dedi

 

 Kargı HES’in tanıtım ve temel atma 

programında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 

ifade eden Vali Çakır; “Kargı HES yatırımı Obruk Barajı 

ve HES projesinden sonra Çorum İlinin en büyük 2. 

Enerji yatırımıdır. Toplam üretim kapasitesi Türkiye’ 

nin mevcut toplam hidroelektrik kapasitesinin % 1’ 

ne eşittir. Ayrıca Çorum İli toplam hidro-elektrik enerji 

potansiyelinin % 33’üne tekabül etmektedir. Bu 

projeden etkilenen köy sayısı 7 olup, kamulaştırması 

yapılan alan 4.200 da. dır.” dedi.
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 17.03.2012 tarihinde, geniş katılımın 

olduğu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha 

Metin Alkan’ın ev sahipliğinde ki törene Vali 

Nurullah Çakır, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit 

Bağcı, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hakan 

Saraç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, çevre 

illerin üniversitelerinin rektörleri ve çok sayıda 

akademisyen ve davetli katıldı.

 Protokol konuşmalarıyla başlayan kutlama 

töreninde Hitit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alkan, 

Hitit Üniversitesi’nin son 6 yılı ve kendi görev yaptığı 

son 6 ayı anlatan bir sunum yaptı. Rektör  

Alkan ayrıca, bundan sonraki stratejik hedeflerine 

ilişkin bilgiler verdi.

 Törende bir konuşma yapan Vali Çakır; 

Yıllarca hasreti çekilen üniversitenin, başta 

fedakâr ve özverili çalışma yapan hemşerilerimizin 

katkılarıyla, hükümetimizin destekleriyle 6 yıl önce 

kurulduğunu; yerel, kamu, siyasi hükümet ve tüm 

kesimlerin desteğiyle bugünlere geldiğini belirtti.

Reha hocamızın; Rektör olduğu günden bugüne 

ekibiyle birlikte, kentle üniversiteyi bütünleştirerek 

geleceğin güçlü Türkiye’si için insan gücünü 

oluşturacağını ve üniversiteyi iyi bir noktaya 

taşıyacağına inandığını ifade etti.

 Konuşmasının devamında Vali Çakır; 

‘‘Sadece Çorum’dan olmayıp Türkiye’nin dört bir 

yanından gelerek geniş katılımla üniversitemizin 

gelişmesi için her türlü fedakârlığa hazır olarak 

gördüğümüz bu kitle, gelecekte ihtiyaç olabilecek 

her isteğin üstesinden gelecektir.

 Başta üniversitemizin akademisyenleri olmak 

üzere tüm üniversite çalışanlarını, üniversitemizin 

kurulmasında ve bugünlere taşınmasında emeği 

geçen tüm hayırseverlerimizi, kanaat önderlerimizi 

canı yürekten kutluyor, kıymetli Rektörümüz ve 

ekibine bundan sonraki çalışmalarında başarılar 

diliyorum’’ dedi.

Hitit Üniversitesi’nin 
6. Kuruluş Yıldönümü 
Kutlamaları 
Gerçekleştirildi.
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  İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa EKER ve 

Meclis Üyeleri  yeni yılın ilk toplantısı öncesinde 

Çorum Valisi Nurullah ÇAKIR’ı ziyaret etti.

      Ziyaret sırasında Mustafa EKER, Çorum İl 

Özel İdaresi’nin 2011 yılında yaptığı çalışmalar 

hakkında Vali ÇAKIR’a bilgi verdi. İl Genel 

Meclisi olarak 2011 yılında yoğun bir mesai 

geçirdiklerini, Meclisin 2011 yılında 374 konu 

görüştüğünü, 97 konunun karara bağlandığı 

ve üyelerin 125 önerge sunduğunu açıkladı. 

 Kadına şiddet, çekirdek aile yapısının 

korunması gibi toplumsal konuların da 

meclisin gündemine getirildiğini belirten EKER 

karara bağlanmayan konuların da mecliste 

görüşüldüğünü özellikle ifade etti.

 Ziyaret sonrası, Vali Nurullah ÇAKIR, 

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa EKER, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, Meclis 

Üyeleri ve İl Özel İdaresi Birim Müdürlerini bir 

yemekte ağırladı.

İl Genel Meclisinden Vali ÇAKIR’a Ziyaret
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 48. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri 

ilimizde devam ediyor. Hasan Paşa Halk 

Kütüphanesi’nde yapılan engelliler asansörü 

ve kütüphane içinde engelli vatandaşlarımızın 

kitaba ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 

bütün kütüphanelerimizde engelli rampası 

kurulmuş, görme engelli vatandaşlarımız 

için internet kullanımını kolaylaştırmak için 

kamera yardımı ile kitap tarayıp okuyan 

özel donanımlı bilgisayarlar kurularak, 

engelliler vatandaşlarımız için yayın köşesi 

oluşturulmuştur.

 Bu kapsamda Hasan Paşa Halk 

Kütüphanesinde oluşturulan yeni bölümlerin 

açılışı 29.03.2012 tarihinde gerçekleştirildi. 

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay, Vali Nurullah Çakır, Belediye Başkanı 

Muzaffer Külcü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

eski Bakanı Ateş Amiklioğlu, Emniyet Müdürü 

Necmettin Emre, daire müdürleri ve davetliler 

katıldı. 

 Açılış töreninde konuşma yapan 

Bakan Günay; ‘‘Bir devlet sadece sağlıklısına 

ve varlıklısına yardım ettiği zaman devlet 

olma vasfını kazanmaz.  Asıl sağlık sorunları 

olan, varlıksız olan kesimlerine de yurttaş 

olmanın güvencesini, rahatlığını, imkânlarını 

sunabildiği zaman devlet olur.  Türkiye’de 

bütün vatandaşlarımız hangi sosyal sınıftan 

olursa olsun, hangi sağlık sorunları, hangi 

bedensel sorunlarla karşı karşıya olursa olsun 

hepsinin daha rahat, daha güvenli biçimde 

yurttaş olmanın tadını, keyfini çıkarabilirler. Bu 

anlamda Hasan Paşa Kütüphanesi’nde de engelli 

yurttaşlarımızın engelsiz bir biçimde hayatlarına 

devam etmeleri için yeni düzenlemeler yapılıyor. 

Ben başta Çorum Valimiz Nurullah Çakır olmak 

üzere emeği geçen herkese çok teşekkür 

ediyorum.’’ Dedi

 Konuşmasının ardından Bakan Günay, 

engelli asansörün ve engelli yayın köşesinin 

açılışını gerçekleştirerek, engelli yayın köşesinde 

engelli öğrencilerle birlikte kitap okudu.

ENGELLER KALKIYOR
Gelişen Güçlenen Çorum
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 Daha sonra Bakan Ertuğrul Günay ve Vali 

Nurullah Çakır yıl içerisinde en çok kitap okuyan 

ilk üç öğrenciye ‘Hitit Altını’ hediye ettiler. Ayrıca 

Bakan Günay öğrencilere Bakanlıkça bastırılan 

kitaptan hediye etti.

 Son olarak Çorum Çocuk ve Gençlik 

Korosunun sunduğu mini konser izleyiciler 

tarafından beğeni topladı. Çorum yerel türkülerini 

seslendiren koroya sunumlarından dolayı teşekkür 

eden Bakan Günay, Vali Çakır’ la birlikte korodaki 

öğrencilere karanfil dağıttılar.
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 Çorum Valiliği himayelerinde Türkiye 

genelinde başlatılan ‘Hititler üniversitede’ projesi 

kapsamında çeşitli üniversitelerde düzenlenen 

tanıtım programı 17.03.2012 tarihinde 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

 Yoğun katılımın olduğu ‘Hititler 

Bahçeşehir’de’ adılı etkinliğin açılış törenine Vali 

Nurullah Çakır, İstanbul Beşiktaş Kaymakamı 

Sadettin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güngör, Sinpaş Grup 

Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇEKVA Başkanı 

hemşerimiz Avni Çelik ve çok sayıda sanatçı, 

akademisyen, yerel ve yaygın basın kuruluşları 

katıldı.Etkinlikler, Ressamlar Buluşması Resim 

Sergisi ve Anadolu’ya Yolculuk Sfenksin İzinden 

adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı.

 Sergilerin gezilmesinin ardından Dr. 

Mahfi Eğilmez ile Bahçeşehir Üniversitesi 

öğretim görevlisi Dr. Selçuk Tuzcuoğlu’ nun 

konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye geçildi. 

 Dr. Mahfi Eğilmez sunumunda Hititlerin 

tanıtımında önemli mesafe alındığını ve bunu 

görmekten mutlu olduğunu söyledi.

 Kendisinin Çorum’lu olmadığını, 

Hititolog da olmadığını belirten Dr. Eğilmez, 

“25 yaşımdayken Hititlerle ilgili okuduğum bir 

kitap hayatımı değiştirdi. Bu kitabı okuduktan 

sonra Hititleri araştırmaya başladım. Şu anda 

kütüphanemde ekonomi ile ilgili kitap ve 

belgelerden çok Hititlerle ilgili kitap ve belgeler 

var. Ben de Hititlerle ilgili iki adet öykü kitabı ve 

bir de Hititlerde Ekonomi adlı bir kitap yazdım.” 

diye konuştu.

 Bahçeşehir Üniversitesi 

öğretim görevlisi Dr. Selçuk 

Tuzcuoğlu da sunumunda, 

turizm hakkında genel 

bilgilerin yanı sıra turistin en 

iyi şekilde ağırlanması için 

gereken altyapı ve stratejiler 

hakkında bilgiler verdi.

  

Hititler Bahçesehir’de
Kültür ve Turizm Faaliyetleri
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 ‘Hititler Üniversitede’ projesinin 

içeriğine ilişkin bilgiler veren Vali Çakır; Tanıtım 

programının Çorum Valiliği’nin yanı sıra Çorum 

Belediyesi ve Hitit Üniversitesi gibi ortaklarla 

gerçekleştirildiğini ifade etti.

 UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı ilan 

edilen Hititler’in Başkenti Hattuşa (Boğazkale), 

Alacahöyük, Şapinuva gibi tarihi yerleşim yerleri 

olduğunu ifade eden Vali Çakır, Çorum’un bu 

değerlerini “Hititler Üniversitelerde” sloganıyla 

üniversitelerde tanıttıklarını ve  Bilkent, Gazi, 

TOBB ve Ege üniversitelerinde çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirildiğini dile getirdi.

 Projenin amacının üniversite gençliğine 

Hitit medeniyetini ve yaşam kültürünü, böylece 

de Çorum’u tanıtmak olduğunu ifade eden 

Çakır, diğer kentlerde 100 bin öğrenciye 

ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

 İlk gün etkinliklerinde son olarak Çorum 

Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi tarafından Hitit 

Kreasyonu sergilendi. ‘Geçmişten Esintiler’ 

adlı defile katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ve 3 gün 

sürecek olan tanıtım programının devamında 

çeşitli sergi ve stant tanıtım çalışmalarına yer 

verilecek.

 Etkinlikte, Çorum Belediyesi Kent 

Müzesi’nin resim koleksiyonu sergisi ve Şahin 

Örgel tarafından ‘Aynada Bir Hititli Gördüm’  

adlı tek kişilik gösteri sunulacak.
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Belediyesi, Çavuşoğlu Turizm, Anitta Otel, Mavi 

Ocak, Anvatar, Büyük Otel fuarda Çorum’u en 

iyi şekilde tanıtmak için yoğun çalışıyorlar.

 TÜYAP İstanbul Uluslararası Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde 09-12 Şubat tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek olan, “Doğu 

Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 

dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer 

alırken bu yıl 16.sı düzenlenecek olan EMITT 

Fuarı’nda 60 ülkeden 4 bine yakın katılımcı yer 

alacak.

Misafirlere Sıcak Leblebi İkramı

 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 

Seyahat Fuarı EMİTT’te dünyanın en önemli 

turizm temsilcileri ağırlanırken, Çorum standını 

ziyaret eden misafirlere sıcak leblebi ikram 

ediliyor.

 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 

Seyahat Fuarı EMITT 16. Kez kapılarını İstanbul 

TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde açtı.

 Türkiye’deki turizm güç kaynağı EMİTT 

Turizm Fuarı, dünyanın dört bir yanından 

gelen 60’ın üzerinde yabancı ülkenin yanı 

sıra Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, 

Macaristan, Malezya, Slovenya ve Venezuela ilk 

kez katıldığı, İtalya’nın da bakanlık düzeyinde 

ilk kez temsil edildiği EMİTT Turizm Fuarın açılışı 

09.02.2012 Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay tarafından yapıldı.

 Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Onursal Ülke sıfatı ile Arjantin Turizm Bakanı 

Carlos Enrique Meyer, Filistin Turizm Bakanı Dr. 

Khuloud Daibes, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı 

Ünal Üstel, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı 

Zeki Gül, İl Kültür Müdürü Ali Özüdoğru ile çok 

sayıda turizm temsilcisi katıldı

 Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli 

buluşmalarından biri olan Doğu Akdeniz 

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı olan 

EMİTT’te Çorum’u en iyi şekilde tanıtmak için 

hazırlanan stant büyük ilgi görüyor.

 Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi 

işbirliği ile gerçekleştirilen program çerçevesinde 

Çorum’un turizm potansiyeli profesyonel 

turizmcilere anlatıldı. Çorum Valiliği, Çorum 

Kültür ve Turizm Faaliyetleri

Emitt İstanbul Fuarı Kapılarını Turizmcilere Açtı,
Çorum Emitt’ten Dünyaya Açıldı
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 Çorum standına kurulan Leblebi 

makinesinde kavrulan leblebiler sıcak sıcak 

misafirlere ikram edilirken, Leblebi yine fuarın 

en ilgi çeken yiyecekleri arasında yerini almayı 

başardı.

İl Genel Meclis Üyeleri Fuarda Çorum’u 

Yalnız Bırakmadı

 Çorum’un tanıtımı için tüm imkânlar 

seferber edilirken, Fuara gelerek Çorum’un 

tanıtımına katkı sağlayan İl Genel Meclis üyeleri, 

Fuarda Çorum’u yalnız bırakmadı.Meclis Üyeleri 

Duran Çardaklı, Erhan Ekmekçi ve Mustafa 

Yıldız daha sonra fuarı gezerek açılan standları 

gezdiler.

	 Katıldığı	 tüm	 fuarlarda	 dikkatleri	

üzerine	 çekmeyi	 başaran	 Çorum,	 EMİTT	

2012	Fuarında	da	ilgi	odağı	olmayı	başardı.

	 EMİTT	 2011’de	 En	 Güzel	 stant,	

İzmir’de	 En	 Estetik	 stant	 seçilen	 Çorum	

standı	 bu	 yılda	 ilgi	 odağı	 olmayı	 başardı.	

Fuarın	 açılışından	 itibaren	 ziyaretçilerin	

akınına	 uğrayan	 standa	 önemli	 isimler	 de	

ziyaret	etti.	Balıkesir	Milletvekili	Ayşe	Nedret	

Akova,	Tekirdağ	Vali	Yardımcısı	hemşehrimiz	

Mustafa	 Masatlı,	 Küçük	 Çekmece	

Kaymakamlığı	 Basın	 ve	 Halkla	 İlişkiler	

Müdürü	 Kamuran	 Arvas,	 Niksar	 Belediye	

Başkanı	 Duran	 Yadigar	 gibi	 misafirleri	

ağırladı.

Kültür ve Turizm Faaliyetleri
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 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çorum Valiliği 

işbirliği ile hazırlanan Kültür Yolları Çalıştayı’nın 

ikincisi ilimizde 06.02.2012 tarihinde ilimizde  

gerçekleştirildi. Kültür Yolları Çalıştayı’nın birincisi 

26 Ocak 2011 tarihinde Afyonkarahisar Valiliği 

tarafından organize edilmişti.

 Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilen çalıştaya 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, 

AB Delegasyonu Temsilcileri Alberto D’alessandro 

ve UNESCO Kültür Rotalarının Komite Başkanı 

Mehmet Kalpaklı, Doğa Yürüyüşçüsü Ersin Demirel 

ve Türkiye Kültür Yolları Topluluğu üyeleri katıldı.

 Açılış konuşmasında Hitit Yürüyüş yolu 

hakkında bilgi veren Vali Çakır,Çalıştayın Çorum’a 

önemli katkılar sağlayacağını ve  Çorum’un Kültür 

Yolları Rotası’nda yer almasının sadece Çorum 

için gerekli olmadığını, bu gerekliliğin tüm dünya 

kültürü açısından önemli olduğunu ifade etti. Vali 

Çakır konuşmasında ayrıca Hitit Yürüyüş Yolu’ 

nun UNESCO milli komitesi tarafından kayıt altına 

alındığını açıkladı. 

 Çalışmaları devam eden Kızılırmak 

Gastronomi Yolu hakkında da bilgi veren Vali Çakır, 

basımı yapılan Gastronomi Yolu kitapçığını tanıttı.

 Kültür yollarının medeniyet yolu olduğunu 

dile getiren Kültür Yolu AB Delegasyonu Temsilcisi 

Alberto Dalessandro, Hitit medeniyete başkentlik 

yapan Çorum`un sahip olduğu tarihi ve kültürel 

mirasın hem Türkiye hem de dünya açısından 

önemlidir. İnsanların bir araya gelmesinde ve 

kaynaşmasında geçmişi tanımalarında kültür 

yollarının önemli bir etkendir.

 Avrupa tarihinin Anadoluda (Çorum) 

başladığını söyleyen Dalessandro, önümüzdeki 

süreçte Türkiye`nin kültür yollarınoktasında 

dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olacağını 

sözlerine ekledi.

Kültür Yolları Çalıştayı’nın İkincisi 
Çorum’da Yapıldı

Kültür ve Turizm Faaliyetleri
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  Çorum, Anadolu coğrafyasında ilklerin 

yaşandığı bir il olduğunu ifade eden Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özarslan; Çorum 

Hitit medeniyetine başkentlik yaptı. Anadolu’daki 

Hitit uygarlığı ile  Avrupa’da Roma imparatorluğuyla 

aynı dönemde olması dikkat  çekiyor. Bir bakıma 

Çorum’u bilmek Anadolu’yu bilmektir. Çorum’u 

bilmek kültür yollarını bilmek demektir.” dedi ve 

Müsteşar Özarslan, Çorum’un pilot bölge olmasını 

önerdi.

 Bu çalıştay yol ve yöntem belirlenmesi 

açısından rehber olacağını dile getiren Müsteşar 

Özarslan, sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmada 

kültür yolları büyük avantajdır. Bizim ülke olarak 

Anadolu’daki bu varlıklara sahip olmamız dünya 

medeniyetleri için bir sorumluluğumuzdur. 

Varlıklarımızı geleceğe aktarmakla mükellefiz. Bu 

tarihi misyonu gerçekleştirmek için elimizden gelen 

gayreti göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Kültür ve Turizm Faaliyetleri
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 İçişleri Bakanlığı ile İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı arasında yürütülen “AB standartları 

Işığında Tehdit Altında Olan İncinebilir Grupların 

ve Özellikle Kadınların Korunması Projesi”nin 

çalıştayı 03.01.2012 tarihinde Anitta Otelde 

düzenlendi.

 Çalıştaya Vali Nurullah Çakır, Vali 

Yardımcıları Hüseyin İçten ve Sait Topoğlu, 

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 

İl Emniyet Müdürü Necmettin Emre , İlçe 

Kaymakamları, İl daire müdürleri, Kolluk 

kuvvetleri ve birçok sivil toplum kuruluşları 

temsilcileri katıldı.

 İlimizde 7.si düzenlenen çalıştayın   açılış 

konuşmasını yapan  Vali  Çakır;  Sosyal devlet 

anlayışının gereği olarak geçtiğimiz yıl çocuk 

ve kadın  istismarına dönük seminerler verildiği 

ve engellilerle ilgi  çok sayıda projelerin hayata 

geçirildiğini ifade etti. Ancak yapılan tüm 

çalışmalara ve düzenlemelere karşın   toplumun 

incinebilir kesimi ve kadınların şiddetten 

korunduğunun söylenmesinin mümkün 

olmadığını söyledi.

 Şiddetin önleyiciliğinin  sadece 

üniformalı kolluk kuvvetlerine  bırakılmaması 

gerektiğine dikkat çeken Vali  Çakır;  

“Önleyiciliği sadece üniformalı arkadaşlara 

bırakmamalı, olaylar onların tespiti olmalı 

çözüm diğer kişilerin olmalı. Bu gibi konularda 

kurumlar olarak duyarlı  olmalıyız  ve gerekli 

hassasiyeti göstermeliyiz. İncinebilir grupların 

korunmasına yönelik kurumların sorumluluk 

anlamında mevzuatlarda eksiklik ve karışıklık  

var. Bu gibi vakalarla karşılaşıldığında kurumların 

mağduru aşama aşama nereye gönderileceği 

netleştirilmeli, mevzuat tam olmalı.

 Konuşmacılar	 Mülkiye	 Başmüfettişi	

Mehmet	 Firik,	 Mülkiye	 müfettişleri	 Hüseyin	

Başol	 Güleç	 ve	 Mustafa	 Üçkuyu’nun	 da	

katılımcılara	projeyi	anlatarak,	katılımcılara;

	 •	 İncinebilir	 grupların	 	 korunması	

konusunda	farkındalık	ve	duyarlılık	kazandırmak

	 •	 	 Tehdit	 alan	 toplumun	 zayıf	 kesimleri	

özellikle	 kadınların	 korunmasında	 ülkemizde	 ki	

yasal	düzenlemeler

	 •	 	 Mevzuat	 ve	 uygulama	 	 boşluklarını	

kaldırarak	 	 kamu	 görevlileri	 arasında	 etkin	 bir			

koordinasyon	sağlama

	 •	 Ulusal	 ve	 uluslar	 arası	 raporlarda		

Türkiye’nin	 durumu	 ve	 benzeri	 konularda	 bilgi	

verildi.

İncinebilir Gruplar Ve Kadınların Korunması
7.Çalıştayı İlimizde Gerçekleştirildi
İncinebilir Gruplar ve Kadınların Korunması
7.Çalıştayı İlimizde Gerçekleştirildi
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 Üç yıl önce Cumhurbaşkanı’nın eşi Bayan 

Hayrünnisa Gül himayelerinde, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği 

ile işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen “Eğitim 

Her Engeli Aşar” projesinin 3. yıl değerlendirme 

toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

düzenlenen toplantıya Bayan Hayrünnisa Gül, Bayan 

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış’ın eşi Beyhan Bağış, Beyazay Derneği 

Başkanı Lokman Ayva, siyaset, sanat, medya 

dünyasının tanınmış isimleri, engelli vatandaşlar 

ve aileleri katıldı.

 Valiliğimiz himayelerinde engelli 

vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi, 

onların toplum içerisinde yaşamlarını sürdürmesi, 

engelli haklarına duyarlılık ve toplum genelinde 

konu ile alakalı farkındalık sağlanması amacıyla Evde 

Olsam da Fark Edilirim, Engelsiz Türkiye Engelsiz 

Çorum, Özürlü Veri Tabanı vb. birçok proje hayata 

geçirilmiştir. Bayan Hayrünnisa Gül Hanımefendi’nin 

himayelerinde sürdürülen “Eğitim Her Engeli Aşar” 

kampanyası kapsamında Valiliğimiz tarafından 

yürütülen projeler başarılı bulunmuştur.

  Düzenlenen programda Sayın 

Hayrünnisa Gül tarafından, engellilere 

yönelik başarılı çalışmalarından dolayı Çorum 

ili adına Vali Nurullah Çakır’ a plaket takdim 

edildi.

VALİLİĞİMİZE 
BİR ÖDÜL DE
BAYAN 
GÜL’DEN

Haber

Eğitim Her Engeli Aşar
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 Çorum Müze Müdürlüğü tarafından 

OKA Çorum YDO destekli hazırlanan ve MFİB 

tarafından kabul edilen “Something’s Happening 

In The Çorum Museum-Çorum Müzesinde Birşeyler 

Oluyor” projesinin eğitim programı açılış toplantısı 

yapıldı. 9 Nisan 2012 tarihinde Anitta Otel’ de 

düzenlenen toplantıya Çorum Valisi Sayın Nurullah 

Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, 

İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, İl Kültür ve 

Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Ana Bilim 

Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan, Doç.Dr. Müge 

Artar, Doç.Dr. Ömer Adıgüzel, Dr. Ayşe Okvuran ile 

daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve 10 

farklı müzeden arkeolog ve uzmanlar katıldılar.

 Vali Çakır yaptığı konuşmada “Çorum 

Müzesi’nde Türkiye’ye örnek olacak bir projenin 

hayata geçirildiğini belirterek müzede bir şeyler 

oluyor projesi ile bütünleşik, OKA destekli yürütülen 

“Herkes Müzeye” sloganıyla öğrencilerimize 

müzede yatılı eğitim alma imkanı sağlanıyor. Böyle 

bir projenin kentimizde gerçekleştirilmesinden gurur 

duyuyorum. Ancak daha fazla ve farklı konsepte 

müzelere ihtiyacımız var. Leblebisi ile ün salan ve 

makine sanayisiyle övündüğümüz bu kentte leblebi 

ve makine sanayisi müzeleri açılmalı” diye konuştu.

 Vali Çakır, Çorum’un başka inançlara ve 

fikirlere saygı duymayı öğreten övünülecek köklü 

bir tarih ile kültüre sahip olduğunu belirterek, 

müzelere Türkiye’nin her köşesinde ihtiyaç 

olduğunu vurguladı, müzelerin eğitimle iç içe 

olduğunu, müzecilerle eğitimcilerin işbirliği içinde 

çalışmaları gerektiğini dile getirdi, Çorum’un daha 

çok müzeye ihtiyacının bulunduğunu belirtti ve 

bu yönde yapılacak çalışmalara her zaman destek 

vereceklerini dile getirdi.

 Kültür ve bu alandaki değerlerin insanlığın 

ortak evrensel değerleri olduğunu ve bu manada 

Çorum bir uygarlık beşiği olarak adını dünyaya 

kabul ettirdiğini ifade eden Vali 

Çakır, “Her ilin kendisine 

özgün ve paylaşacağı 

bir değeri vardır. Ancak 

Çorum’un taşıdığı uygarlık 

değerlerinin artıları var. 

Hukuk sisteminden mimari 

sistem varlığına, ticaretten 

tarih ve coğrafyaya kadar birçok 

özelliği bünyesinde barındıran 

bir uygarlığın mirasçılarıyız. Şu günlerde en çok 

ihtiyaç duyulan hoşgörü ve birbirini kucaklama, 

başkalarının yaşantılarına, inançlarına saygı duyan 

bir uygarlıktan bahsediyoruz” diye sözlerine ekledi.

 Çorum’un daha çok müzeye ve müzeciliğe 

ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Vali Çakır, 

konuşmasının devamında; “Müzeleri yaşayan canlı 

organizmalar haline getirmeliyiz. Bu eksikliğimizi 

ülke olarak gideremedik. Avrupa’da adım başı bir 

Çorum Müzesi’nde Bir Şeyler Oluyor
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müze ile karşılaşıyoruz. Çorum’a gelenlerin birden 

fazla müzeyi ziyaret etmeleri gerekiyor. Özellikle 

metropollerde bulunan üniversitelerimiz müzecilik 

anlamında çok büyük ataklar yaptı.

 Çorum’da müzeciliği zenginleştirme ve 

geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra önümüzdeki 

süreçte yazma eserler kütüphanesini müze haline 

dönüştüreceğiz. Nisan ayı içerisinde açmayı 

düşünüyoruz. Çocuk müzesinde ise tamamen 

altyapısını oluşturmadan, elimizde hazır olan 

bir kaynağı kullanmak istemiyoruz. Bir yanlışlığa 

sürüklenmeden hareket etmeliyiz. Yine bu çerçevede 

İsmet Eker Konağı’nı anı evi olarak düzenliyoruz. 

Kentlerimiz ve kent merkezlerinin hepsi birer açık 

müze olduğu söyledi.

 OKA Çorum YDO İl Koordinatörü Özden 

Özgür Yalçın’ın yaptığı bilgilendirme sunumunun 

ardından Çorum Müze Müdürü Dr. Önder İpek 

Çorum Müzesinde uygulanan OKA destekli Herkes 

Müzeye ve AB destekli yürütülen Çorum Müzesinde 

Bir Şeyler Oluyor projeleri hakkında bilgi verdi.

 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ayşe 

Çakır İlhan proje kapsamında yapılacak drama, 

küratörlük ve performans sanatları eğitimlerinin 

ilk kez müzede bir proje dahilinde öğretmenlere 

verildiğini belirleterek duyduğu heyecanı belirtti.

 Yapılan sunumların ve bilgilendirmelerin 

ardından toplantı sona erdi. 

Kültür ve Turizm Faaliyetleri
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 Çorum Devlet Hastanesine Kavuşuyor. 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ Çorumlulara müjde 

vererek ‘600 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi 

Hayırlı Uğurlu Olsun’ dedi.

 İlimizde yapılması planlanan yeni devlet 

hastanesi için 07.03.2012 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde toplantı yapıldı. Sağlık 

Bakanı Sayın  Recep Akdağ başkanlığında 

gerçekleşen toplantıya, Vali Nurullah Çakır, 

Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Bağcı, 

Murat Yıldırım, Sağlık Bakan Yardımcısı Agâh 

Kafkas, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer 

Külcü, İl Sağlık Müdürü Turgay Happani ve 

Sağlık Bakanlığı bürokratları da katıldı.

 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “400 yataklı 

hastanemiz için şartlarımız hazır durumda 

hemen başlayabiliriz, mevcut hastanelerimizin 

doluluk oranlarını değerlendirdiğimizde Çorum 

için 400 yataklı hastane yeterli ama uzun 

vadede düşünerek hareket etmemiz lazım. 

Buna göre Çorum İlimize 600 yatak kapasiteli 

bir devlet hastanesinin yapılması gerektiğini 

düşünüyorum. Burada buna karar vermek 

üzere bir araya geldik”  dedi.

 Ayrıca Sağlık Bakanı Recep Akdağ Kargı 

ve Bayat ilçelerimize Entegre Hastane yapımı 

için talimat verdi.

 Konuya ilişkin değerlendirme yapan 

Vali Nurullah Çakır; ‘İlk etapta kamulaştırılan 

karayollarından tahsis edilen arazi dışında, 

yeni imar planı değişikliği ile arsa 101 dönüme 

çıkartılarak,  Sayın bakanımız tarafından yaklaşık 

600 yataklı bir hastane çalışması talimatı 

verildi. Ancak bu imar planı değişikliğinin 

neticesi gerçekleştirilinceye kadar da inşaatın 

başlamasında herhangi bir engel olmadığı 

katılımcılar tarafından teyit edildi. Ayrıca diğer 

ilçelerimizde devam eden yatırımlarda gözden 

geçirildi. Bakanımızın başkanlığında ilave olarak 

eski hastanenin bulunduğu alan üzerinde bazı 

yeni ilavelerinde yapılması hususunda karar 

verildi.’ Dedi.

Çorum’a
600 Yataklı Hastane
Hayırlı Olsun

Gelişen Güçlenen Çorum
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 İlimizin turzim potansiyelini arttırmak 
ve Çorum’u uluslar arası arenada tanıtmak 
amacıyla oluşturulan Hitit Yolu Yürüyüş 
ve Bisiklet Parkurları projesi artık Unesco 
isim ve logosunu taşıyor. Valiliğimizin 
projelendirdiği Hitit Yolu çalışması, bilindiği 
gibi 2 yıl önce hayata geçirilmişti.

 Çorum’a gelen turistlerin 
tasarladıklarından daha uzun 
süre ilimizde kalmasını teşvik 
eden bu çalışma turist sayısını 
arttırmayı hedeflerken diğer 
yandan da köy evlerinde 
konaklamayı teşvik ederek 
bölgeye ekonomik katkı 
sağlıyor.
 
 İki yıldır çeşitli seyahat acentelerinin 
organize ettiği turların geldiği Hitit Yolu, 
giderek ulusal ve uluslar arası platformda 
tanınmaya başladı. Özelde Hitit Yolu, 
genelde ise Çorum’un tanıtımını üst 
seviyelere taşımak adına Valiliğimizin 
geçtiğimiz günlerde Unesco Türkiye Milli 
Komisyonuna başvurduğu talep, 3 şubat 
tarihinde kabul edildi. Unesco Türkiye Milli 
komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz 
tarafından gönderilen yazıda ‘Unesco isim 
ve logosunun kullanılmasının yönetim 
kurulumuz tarafından uygun mütala 
edilmiştir’ ibaresiyle resmiyet kazanmıştır.

 Hitit Yolu ayrıca, Kültür Bakanlığı 
ve Valiliğimiz tarafından geçtiğimiz hafta 
sonu düzenlenen ‘Türkiye Kültür Yolları’ 
çalıştayında, ‘Pilot Bölge’ seçildi. Hitit 
Yolunun artık Unesco isim ve logosu 
taşıması, Çorum’un Ankara’ya yakınlığı 
ve bölgedeki Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajansının varlığı, bu kararda önemli bir 
rol oynadı. Hitit Yolununun pilot 

bölge seçilmesiyle birlikte 
bundan sonra Türkiye’de 
oluşturulacak tüm yürüyüş 
yolları projeleri, Hitit Yolu 
standartları baz alınarak 
hayata geçirilecek.

  Hitit Yolu turizm 
çalışmasının Unesco logosu taşıması ve 
benzerleri arasında pilot bölge seçilmesi, 
Çorum’un varolan turizm dinamiklerini 
gelecek günlerde arttıracak en önemli 
etkenler olacaktır.

Artık Unesco isim
ve Logosunu Tasıyor

Turizm
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 Çorum’ a gelen “ANADOLU’YA YOLCULUK” SFENKSİN İZİNDE sergisine katılan sanatçılar da 

Çorum’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Çorum’a gelirken garip bir önyargıyla hafif bir 

tereddüt yaşadıklarını belirten sanatçılar, Çorum valisi sayın Nurullah Çakır’ı ve Çorum’u yakından tanıdıktan 

sonra  o tereddütün yerini  Çorum’u geç tanımanın mahcubiyetinin aldığını ifade ettiler. Buraya gelen 

arkadaşlarımızın hepsi artık fahri birer “Çorum tanıtım elçileri” olarak dönüyorlar diyen sanatçılar ” daha 

şimdiden Çorum için yeni projeler üretmek için kolları sıvadık.’ Dediler.

 Ayrıca Vali Çakır makam ziyaretinde bulunan sanatçılara birer katılım ve teşekkür sertifikası verdi. 

Sanatçılar da Vali Çakır’a teşekkürlerinin ifadesi olarak yağlı boya bir tablo hediye etti.

‘Sfenksin İzinden Yeni Yıla Sanatla 
Merhaba” Etkinlikleri

 Etkinlikler kapsamında düzenlenen “Hattuşa’ya Sesleniş” isimli heykel sergisi ve 40 kişilik sanatçı 

grubunun ‘’Anadoluya Yolculak Sergisi , Sfenks’in İzinde, isimli sergi 13.01.2012 tarihinde açıldı.

 İlk olarak sanatçı Serdar Kaynak’ın eserlerinden oluşan sergi Çorum Valiliği Fuayesinde açıldı. Aynı 

gün içersinde ‘ANADOLU’YA YOLCULUK  SERGİLERİ, SFENKS’in İZİNDE , isimli sergi Çorum Müzesinde açıldı.

 Katılımın yoğun olduğu sergi, sanatçı, halk buluşmasının sıcak bir örneğini oluşturdu. Açılış konuşması 

yapan Vali Nurullah Çakır; “ Çorum için bir şeyler yapmak isteyen bütün kültür ve sanat insanlarına kapılarımızı 

ve desteğimizi sonuna kadar açıyoruz.Çorum’da leblebiden başka değerlerin de olduğunu yerli yabancı 

herkese anlatmaya devam edeceğiz, her zaman olduğu gibi, Çorum’un Dünya kültür sahnesindeki yerini 

hızla alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız.” dedi.
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 Sevgi Evleri Kız Yetiştirme ve Çocuk Yuvası’nda derslerinde ve çeşitli spor dallarında  başarılı olan 
kız ve erkek öğrencilere Vali Nurullah Çakır ve eşi Cemile Çakır katılımıyla 17.02.2012 tarihinde ödül töreni 
gerçekleştirildi.
 Öğrencilerin yarıyıl tatilinde olması nedeniyle ertelenen ödül törenine Vali Nurullah Çakır, eşi Cemile 
Çakır, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ömer Altınkeser ve çok  sayıda öğrenci katıldı.
 Yurt öğrencilerin hazırladığı  şiir dinletisi, skeç ve judo programı renklendirirken, 9. Sınıf öğrencisi Şükrü 
Uzuner’ in Vali Çakır’a duygularını mektupla ifade etti.
 Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan  Vali Nurullah Çakır, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu 
fakat  ikinci dönem karnelerini daha iyi beklediğini belirtti.
 Emeği geçen öğretmenlere ve onları destekleyen STK ları, dernekleri ve aile birliklerini kutlayan Vali 
Çakır, ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım’ı da gönderdiği hediyelerle, eğitime olan duyarlılığından dolayı teşekkür 
etti.

Sevgi Evlerinde Ödül Töreni 

SEVGİ-DER’den Her Eve Bir Kütüphane
 İlimizde faaliyet gösteren, eğitim 
ve sosyal sorumluluk alanlarında yaptığı  
projelerle başarılı çalışmalar yürüten Sevgi-
Der, eğitime olan hassasiyetiyle biliniyor.

 Sevgi Evlerinde düzenlenen ödül 
töreninde Çorum Sevgi-der Başkanı Selime 
Ergüven  SHÇEK’ te ki tüm  evlere kütüphüne 
oluşturucak şekilde kitap hediye etti.

Sevgi Evleri Ödül Töreni
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 Van ilinde meydana gelen deprem 

nedeniyle ilimize gelen 27 aileden oluşan 

170 depremzede vatandaşımız Vali Nurullah 

ÇAKIR’ın talimatıyla ilk etapta Ortaköy ilçesi 

Aşdagul YİBO’ ya yerleştirilerek 1 ay boyunca 

Ortaköy Kaymakamlığınca misafir edilmiş, 

tüm ihtiyaçları Valilikçe karşılanmıştır. Yine 

Vali ÇAKIR’ın talimatıyla depremzedelerin 

sosyal, kültürel ve diğer ihtiyaçları 

da göz önüne alınarak 27 

aile Çorum İl Merkezine 

nakledilmiş, 23 aile 

Polis Lojmanlarına 

4 aile hayırsever 

vatandaşların tahsis 

ettiği dairelere 

yerleştirilerek 27 

dairenin tamamı 

Valilikçe tefriş edilerek 

ailelerin hizmetine 

sunulmuştur.

 Vali Nurullah ÇAKIR konuyla ilgili 

yaptığı değerlendirmede; İlimizde bulunan 

depremzede vatandaşlarımızın lojmanlara 

ve vatandaşlarca tahsis edilen dairelere 

yerleştirilmesinde tüm kamu kurumlarının 

yanı sıra  Çorumlu esnaf ve işadamları, 

kadirşinas Çorum halkının hep birlikte sahip 

çıkarak gereken maddi ve manevi desteği 

verdiğini söyledi.

 Depremzede vatandaşlarımıza  

çok güzel bir misafirperverlik 

gösteren Çorum halkına 

teşekkür eden Vali ÇAKIR, 

Çorum İl genelinde daha 

önce gelen 27 aileye 

ilaveten 30.01.2012 

tarihi itibariyle kendi 

imkanları ile ilimize gelen 

15 aile ile birlikte 42 ailenin 

İlimizde misafir edildiğini 

belirterek Osmancık İlçesinde 

Faylardan Gelen Dostluk
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misafir edilen bir aile olmak üzere toplam 242 

kişinin İlimizde bulunduğunu söyledi.

 Misafir ailelerimizin İlköğretim ve 

Lise düzeyinde 75 çocuğunun eğitim ve 

öğretimlerinin devam ettiğini, öğrencilerin 

tüm ihtiyaçlarının Valilikçe karşılandığını, 

bu öğrencilerden 53’ünün Dr. Sadık Ahmet 

İlköğretim Okulunda, 9’unun  Ziya Gökalp 

İlköğretim Okulunda, 12 öğrencinin de çeşitli 

liselerde eğitim ve öğretimlerinin sürdüğünü, 

sınava hazırlanan 3 öğrencinin de dershaneye 

gönderildiğini belirtti.

 Vali ÇAKIR, depremzede çocuklara 

ve kadınlara yönelik çeşitli dallarda kurslar 

düzenlendiğini, “FAYLARDAN GELEN 

DOSTLUK” Projesinin uygulanmaya 

başlandığını,  toplum yararına çalışma 

projesi kapsamında İl Özel İdaresinde 20 

depremzedeye iş imkanı sağlandığını, Müzede 

1 Gün Projesi kapsamında 9 kız, 9 erkek toplam 

18 öğrencinin 04-05 ŞUBAT 2012 tarihlerinde 

Çorum Müzesinde konaklayacaklarını 

söyleyerek İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet 

Hastanesi Baştabipliğinin organize ettiği  

depremzede 30 çocuğun 30.01.2012 

-31.01.2012 tarihlerinde sünnet ettirileceğini, 

05.02.2012 Pazar günü de kardeş aile, sponsor 

hayırseverlerimiz ile İl Protokolünün katılacağı 

bir sünnet yemeği tertip edileceğini belirterek 

tüm bu faaliyetlerde emeği geçenleri kutladı.

 Sünnet programının bugün ki 

bölümünde Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU, İl 

Sağlık Müdürü Dr. Turgay HAPPANİ, Devlet 

Hastanesi Baştabibi Musa ZORLU, İl Sosyal Etüt 

ve Proje Müdürü Esat KOLBAŞI, Araştırmacı 

Sibel  MEROĞLU ve depremzede aileleri hazır 

bulundu.
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 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 

Günü münasebetiyle ilimizde çeşitli etkinlikler 

düzenlendi.

 Çorum Şehitliğinde başlayan Çelenk Koyma 

Törenin ardından, Anıt Özel Defterini imzalayan Vali 

Çakır; şehitlik makamının en yüksek makam olduğunu 

belirterek, tüm şehitleri saygıyla andıklarını ifade etti.

Konuşmasının ardından Vali Çakır ve beraberinde 

ki protokol aziz şehitlerimizi ziyaret ederek, karanfil 

bıraktılar.

 Şehitlikteki çelenk koyma törenin ardından, 

Öğretmen Salim Akaydın İlköğretim Okulu öğrencileri 

tarafından Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen 

anma programına geçildi.

 Geniş katılımın olduğu programa Vali Nurullah 

Çakır, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Garnizon 

Komutanı Hakan Saraç, Çorum milletvekilleri Cahit 

Bağcı ve  Tufan Köse,Cumhuriyet Başsavcısı Bayram 

Eray, Ağır Ceza Reisi Yılmaz Şengül, Emniyet Müdürü 

Necmettin Emre, İdare Mahkemesi Başkanı Fatih Terzi, 

askeri ve emniyet mensuplarının yanı sıra, STK’ lar ve 

şehit aileleri ve yakınları katıldı.

18 Mart
Çanakkale  Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü
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Çakır Çifti Şehit Ailelerini Ağırladı
Şehit yakınları ve gaziler programdan 

sonra Vali Nurullah Çakır ve Cemile 

Çakır’ın davetlisi olarak yemeğe katıldılar.

Yemeğe Şehit ailelerin yanı sıra İl protokolü 

ve  Öğretmen Salim Akaydın İlköğretim 

Okul öğrencileri de katıldı.Konuklarıyla 

yakından ilgilenen Çakır çifti, masaları tek 

tek gezerek konuklarıyla sohbet ettiler.

 Program başlangıcında Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın 

Abdullah Gül tarından gönderilen madalyaları ve beratları , Vali Çakır ve beraberindeki protokole 3 şehit 

ailesine ve 1 gaziye takdim edildi.

             Tören sonrasında Öğretmen Salim Akaydın İlköğretim Okul korosu tarafından Çanakkale ve 

kahramanlık türküleri seslendirildi ve öğrenciler tarafından düzenlenen oratoryo izlenildi. Beğeni ile izlenen 

oratoryo,  salonda zaman zaman duygulu anların yaşanmasına neden oldu.Vali Çakır 

program sonunda görev alan öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

18 Mart
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 Şahsıma teveccühünüz olan Yılın Valisi 

Ödülü , şehitlerine her konuda sahip çıkan Çorum 

adına almak istiyorum. Payelerin en büyüğü olan 

Şehitlerimize ve onların bu millete emanet ettiği 

yakınlarına hizmeti görevden öte onur sayarım.

 Bu vesileyle programda emeği geçenleri 

ve ödüle layık görülenleri kutlar size ve tüm 

konuklara selam ve saygılar sunarım.

Şehit Ailelerinden Özel

Yılın Valisi Ödülü
  Tüm Terör Mağduru Aileleri Güç Birliği 

Derneği (TEMADER) ile Şehit Aileleri ve  Gaziler 

Spor Kulübü’nün birlikte organize ettiği  

‘Geleneksel kuruluş yıl dönümü gecesi ve 2011 

yılı başarı hizmet ödüllerinin’  verildiği törende, 

Vali Nurullah Çakır’ a  ‘ Yılın Valisi Ödülü’  takdim 

edildi. Vali Nurullah Çakır’ın görevli olarak yurt 

dışında olması nedeniyle ödülü  Valiliğimiz Şehit  

ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü Sorumlusu 

Ömer Dinç,  Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas’ 

ın elinden aldı.

 Ankara Dedeman Otel de gerçekleştirilen 

geceye aziz şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin 

yanı sıra devlet büyükleri, bakan, milletvekilleri, 

belediye başkanları , bürokratlar, sivil toplum 

kuruşları , basın , sanat, spor camiası, sanayici 

ve iş adamları  tarafında yoğun katılım oldu. 

TEMADER  Genel Başkanı Hacı Kayaer yaptığı 

konuşmada Vali Nurullah Çakır’a  şehit aileleri 

ve gazilerimize vermiş oldukları desteklerinden 

dolayı teşekkür etti.

 Geceye programından dolayı katılamayan 

Vali Çakır gönderdiği mesajda; “Tüm Terör 

Mağduru Aileleri Güç Birliği Derneği ile Şehit 

Aileleri ve Gaziler Spor Kulübü’nün birlikte 

organize ettiği  ‘Geleneksel kuruluş yıl dönümü 

gecesi ve 2011 yılı başarı hizmet ödülleri” nin 

verileceği , benim içinde çok anlamlı bu geceye 

görevli olarak yurt  dışında bulunmam nedeniyle 

katılamıyorum.

Valimize Ödül
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Turizm

Orient Rally
2012

Allgau Orient Rally 2012 Boğazkale 
Sfenksine Selam Çorum Özel Etabı 
5-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi.
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        Klasik otomobil yarışlarından biri olan ve 2006 yılından bugüne her yıl düzenlenen Allgeau-

Orient Rallye’nin Ülkemizde düzenlenen Dostluk ve Barış Rallisi’nin Çorum etabı, dünyanın ilk yazılı 

antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması’nın imzalandığı Boğazkale ilçesinde tamamlandı. 

        Almanya’nın Allgau şehrinden yola çıkan yarışmacılar, Hattuşa surları önünde toplanmalarının 

ardından, Orient Rally’nin Özel (special) Etabı olan “Boğazkale Sfenksine Selam”  ayağına, Vali 

Nurullah Çakır’ın startı ile katıldılar.

Turizm

Orient Rally 2012
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 14 ülkeden toplam 111 takım 355 araç 

ve 666 ‘dan fazla pilotun katılımıyla 2011 yılında 

faaliyete geçen Hitit Yürüyüş Yolu’nda başlayan 

yarışa, Orient Rally Türkiye Başkanı Nadir Serin’e Vali 

Nurullah Çakır’da eşlik etti. Orient Rally ekipleri zorlu 

parkurları tamamlamalarının ardından, Çorum müzesi 

bahçesine ulaşmalarıyla yarış sona erdi.

 Müze bahçesinde kendilerini karşılayan 

yöresel halkoyun ekipleriyle eğlenen yarışmacılar, 

müze bahçesinde kendilerine ikram edilen yöresel 

yemeklerden tattılar.

 Duygularını ifade eden yarışmacılar, Çorum 

halkı tarafından sıcak karşılandıklarını, sonraki yıllar 

için Çorum’a bu tür etkinlikler ve özel programlar 

dahilinde mutlaka ziyaret edeceklerini ifade ettiler. 

Ayrıca yarışmacılar, program sonunda teşekkürlerine 

bildirmek adına özel olan müzik enstrümanlarını  

ilimize bıraktılar.

Orient Rally ekipleri 
zorlu parkurları 
tamamlamalarının 
ardından, Çorum müzesi 
bahçesine ulaşmalarıyla 
yarış sona erdi.
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 Çorum müzesi bahçesinde yapılan 

etkinliklerin ardından, dereceye giren yarışmacılara 

ödülleri verildi.

 Ödül töreninde bir konuşma yapan Vali 

Çakır; Geçmişi 4000 yıla dayanan; dünya mirasının 

ortak alanı olan Hititler diyarında ağırlamaktan 

Çorumlular olarak mutluyuz. Dünyaya öncülük 

etmiş olan Anadolu topraklarında amacı barış, 

kardeşlik ve dostluk olan böyle bir organizasyonun, 

özel etabının “Boğazkale Sfenksine Selam””adıyla 

ilimizde gerçekleşmesi memnuniyet vericidir. 

Ayrıca bu uygarlıkların kapılarının dünyaya açılması 

adına önemli bir katkı sağlayacaktır. Çorum ulusal 

ve uluslar arası organizasyonları alnının akıyla 

gerçekleştirenileceğine bir kez daha kanıtlamış 

oldu. Başta İl Özel İdare ekibine ve emeği geçenlere 

teşekkür ediyorum.” dedi.

Yarışmacılar, müze bahçesinde 
kendilerini karşılayan yöresel 
halkoyun ekipleriyle eğlendiler.

Turizm
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 Vali Çakır; Orient Rally Başkanı Wiyfied Gear ve 

Orient Rally Türkiye Başkanı Nadir Serin ve ilk üçe giren 

yarışmacılara çeşitli hediyeler verdi.

 Ödül töreninin ardından Samsun, Ordu illeri 

başta olmak üzere ülkemiz üzerinden Bakü’ye ulaşacak 

olan Orient Rally ekipleri Saat Kulesi’nden yolcu edildi.
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 Tarım sektörü, Vali Nurullah Çakır’ın 

katılımıyla 15.02.2012 tarihinde Tarım İl 

Müdürlüğünün ev sahipliğinde kahvaltı 

toplantısında bir araya geldi.

 Tarımsal yatırımlarda birlik ve berberliğin 

ve koordineli hareketin sağlanması için yapılın 

toplantıda, İl Tarım Müdürü Orhan Sarı tarafından 

tarımsal faaliyetler ve 34 kırsal kalkınma destekleri 

kapsamında desteklenen işletmeler ve yatırımlarla 

ilgili kısa bilgi verildi.

 Üretici birliklerin görüş ve düşüncelerine 

de yer verilen buluşmada görüşlerini ifade 

eden Vali Çakır, Son 10 yıl içersinde ülkemizin 

tarımsal gelişimini mevzuat ve yatırımlar yönüyle 

değerlendirerek , özelde Çorum tarımının ülke 

düzeyinde oluşturulan stratejik planlara uygun 

hazırlıklarını yapan kurum kuruluş , oda ve 

meslek temsilcileri, üretici birlik temsilcileri  ve 

özel sektörlerle sürekli iş birliği içersinde olarak 

ortak akım oluşturulmasının önemine değindi.

 İl Özel İdaresi, TSO, Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Panko Birlik ve 

Üretici Birliklerin yer aldığı toplantı sonucunda 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının nezdinde 

İl Tarım Müdürlüğüne  verilen Nitrat Kirliliği Mobil 

Analiz Laboratuvar aracıda hizmete sokuldu.

Vali ÇAKIR Tarımsal 
Üreticileriyle Bir Araya 
Geldi

Tarım Faaliyetleri
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 Vali Nurullah Çakır ve beraberinde Amasya Valisi ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Başkanı 

Sayın A.Celil ÖZ, Samsun Valisi Sayın  Hüseyin Aksoy ve Tokat Valisi Sayın Şerif YILMAZ ile birlikte , 

Yeşilırmak Havzası Destinasyonu tanıtımı amacıyla İspanya’nın Madrid Kentinde düzenlenen ‘FITUR 

Turizm Fuarı’na katıldı.

 18-22 Ocak 2012 tarihleri arasında farklı pazar ve yenilik talepleri için cevapların arandığı 

Madrid Turizm Fuarı’nda Yeşilırmak Havzası Turizm Destinasyonunun tanıtımı, Yeşilırmak Havzası 

Kalkınma Birliğince gerçekleştirildi.

 250.000 ziyaretçi katılımının beklendiği ve  60 farklı ülkenin yer aldığı fuarda, Türk standı Vali 

Nurullah Çakır’ ın katılımı ile Büyükelçi Ayşe SİNİRLİOĞLU tarafından açıldı.

 Türkiye standı  için fuara, ülkemizden Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB), Kelkit Havzası 

Kalkınma Birliği, Ağrı, Ordu, Hatay, Mersin illerinin yanı sıra Seyahat Acenteleri de katıldı.

 Fuarın ilk günü, YHKB ve her ilin tanıtım materyalleri, bölgeye has el sanatı ürünleri  gün 

boyunca dağıtılarak,  fuara gelen ziyaretçilere bölgemiz ve bölge illeri hakkında bilgi verildi.

 Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Türkiye Ulusal standında yer almış, fuarda standı ziyaret 

eden basın yetkilileriyle görüşülerek, röportajlar gerçekleştirildi.

 Fuara katılan, ziyaret eden Türk Seyahat acenteleri ile toplantılar yapıldı. Çeşitli seyahat acentesi 

ve tur operatörü yöneticileriyle görüşülerek, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin yer aldığı 

Yeşilırmak Havzası Turizm Destinasyonu tanıtımı yapıldı.

 Fuara ayrıca; Birlik Müdürü Yelgin MESCİ, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Yüksel ÜNAL, 

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet KAYA, Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Aslıhan 

KALE,  Tokat YHKB Koordinatörü Kürşat KILINÇ katıldı.

Yeşilırmak Havzası Destinasyonu
Tanıtımı Madrid Kentinde Yapıldı
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  10 Ocak 2012 Salı günü, İl Özel İdaresinde 

“Risk, Süreç ve Performans Yönetimi” konulu 

toplantı düzenlendi. 

     Genel Sekreter Yakup KELEŞ’ in 

başkanlığında yapılan toplantıda Genel Sekreter 

Yardımcıları ve Birim Müdürleri hazır bulundu.  

 İl Genel Meclis Başkanı Mustafa EKER ile 

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü 

Özden Özgür YALÇIN’ ın katıldığı toplantıda, 

konu uzmanı Reşat LÜLE tarafından bilgilendirme 

sunumu yapıldı. 

     Toplantıda konuşan İl Özel İdaresi Genel 

Sekreteri Yakup KELEŞ şunları söyledi: “Gerek özel 

sektörde gerekse de kamu sektöründe kuruluşların 

etkin, verimli çalışmaları ve kaliteli hizmetler 

sunmaları, tüm ülke ekonomisini ve yönetimini 

doğrudan etkilemektedir. Günümüzde özel sektör 

kuruluşlarının mal ve hizmet kalitesini günün 

şartlarının gerektirdiği şekilde iyileştirememeleri 

sonucu varlıklarının sona ermesi, kamu kuruluşları 

için de geçerli bir olgu haline gelmiştir.

 Artık kamu kuruluşları da içinde bulundukları 

yoğun iş temposunu, her geçen gün artan hizmet 

sorumluluğunu, sürdürülebilir ve yönetilebilir hale 

getirmelidirler.

 Aksi taktirde fiziksel olarak var olsalar da 

kamuoyunda sorgulanır duruma düşebilmektedirler.

 Son yıllarda dünya genelinde yaşanan 

değişim ülkemizde başta kamu sektörü olmak 

üzere tüm kuruluşlarımızı doğrudan etkilemektedir. 

Özellikle yasal düzeyde yapılan çalışmalar bu 

kuruluşların yapılarını ve hizmet sunma felsefelerini 

DeğerlendirmeToplantısı

İL ÖZEL İDARESİNDE  RİSK  ODAKLI, SÜREÇ 
VE  PERFORMANS YÖNETİMİ TOPLANTISI
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doğrudan etkilemektedir. Türkiye de bu alanda 

yaşanan en kapsamlı değişim, eski denetim anlayışı 

karşısında kamu mali yönetiminde yeni sistemin 

kurulması ve yeni denetim anlayışına geçilmesi 

şeklinde olmuştur.

 Bu kapsamda ülkemizde yapılan en temel 

düzenleme 2003 yılında çıkarılan Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmuştur. Performans, 

süreç yönetimi ve iç denetim konusunda önemli 

düzenlemeler getiren bu kanunun uygulanmasıyla, 

ülkemizde birçok kamu kuruluşunda kurumsal 

yapıda ve kamu hizmetlerinin sunumu süreçlerinde 

iyileştirmeler görülmeye başlanmıştır. Hemen bütün 

sektörlerin baş döndüren bir hızla değişmesinin ve 

DeğerlendirmeToplantısı

gelişmesinin etkilerini hep birlikte yaşamaktayız. Bu 

değişime ve gelişime ayak uydurmak, kamu hizmet 

sunumunda performansı artırmak, İl Özel İdaremizin 

temel politikasıdır. Bu politikanın gereği olarak, 

risk odaklı süreç ve performans yönetimini aktif 

olarak uygulamamız gerekiyor. Hizmetlerimizde ve 

çalışmalarımızda, etkinliği ve verimliliği izlemek, 

kontrol etmek ve stratejik öncelikleri belirlemek 

için “Risk Odaklı Süreç ve Performans Yönetimini” 

önemsiyoruz.” dedi.

 Toplantıda konuşan İl Genel Meclis 

Başkanı Mustafa EKER, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununda, İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerini 

anlatarak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin 

performans ölçütlerini değerlendirme konusuna 

değindi. Bu değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi 

için “Risk Odaklı Süreç ve Performans Yönetimini” 

uygulamasının gerekliliğine işaret etti.

 Birim Müdürlerinin kendi çalışma alanları ile 

ilgili sorduğu sorulara verilen cevapların ardından 

toplantı sona erdi.
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 Düzenlenen protokol Belediye Başkanı 

Muzaffer KÜLCÜ, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa 

EKER ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup 

KELEŞ arasında imzalandı. İmza töreni öncesi bir 

konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 

protokol kapsamında Kültür Sitesinde bulunan 

126 bağımsız bölümün Çorum Belediyesine 

devredildiğini, karşılığında ise belediyemize ait 22 

gayrimenkulün Çorum Valiliği’ne devredileceğini 

açıkladı.

 İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa EKER ise 

Çorum’da yaşayan ve gelecekte çocuklarımızla 

birlikte çağdaş yaşanabilir ve ülke düzeyinde de 

metropoliten özelliğini kazanmış bir şehri hayal 

etmekte ve bu konuda çalışmaların temelinin 

atılmış olduğunu ve plan projelerin takipçisiyiz. 

Bu anlamda Çorumlu bir birey olarak ve İl Genel 

Meclisi Başkanı olarak, başkanımıza teşekkür 

ediyorum. Gelişmiş Çorum’un hayalini yaşarken 

herkes gibi önünden geçtiğimiz kültür sitesi 

binamızın bulunduğu yer itibarıyla çok daha 

doğru işlerin yapılması gerektiğine inanan bir 

anlayışın hâkim olduğunu biliyoruz. Dolaysıyla 

burada yapılması gereken de buydu.  Bir kararlılık 

gerekiyordu ve bu kararlığı ortaya koyan Çorum 

halkıdır. Ayrıntıların içerisinde şunu da çok 

rahat göreceksiniz ki Belediyemiz kazandı, Özel 

İdaremiz kazandı, Çorum kazandı. Çorumlu 

kazandı. Dedi.  Bu anlamda Belediye Başkanımıza, 

Belediye Meclisimize, İl Genel Meclisimize Özel 

İdaremiz çalışanlarına ve Sayın Valimiz Nurullah 

Çakır’a teşekkür ediyorum, dedi.

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup 

KELEŞ ise, yapılan çalışmaların herkese hayırlı 

olması temennisinde bulundu.

 Konuşmaların ardından Belediye Başkanı 

Muzaffer KÜLCÜ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 

Yakup KELEŞ ve İl Genel Meclis Başkanı Mustafa 

EKER arasında protokol imzalandı.

Kültür Sitesi’nin
Devir  Anlaşması

İmzalandı

İl Özel İdaresi Haberleri
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 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

39 maddesi gereğince hazırlanan 2011 Yılı İl 

Özel İdaresi Faaliyet Raporu İl Genel Meclisimize 

sunuldu.

        İl Genel Meclisi mart ayı toplantılarının ilk 

gününde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bülent 

KANKURDAN, çevresel ve mekânsal gelişme ile 

ilgili stratejik amaçlar doğrultusunda 2011 yılı 

içerisinde Özel İdaremiz faaliyetleri sonuçlarını İl 

Genel Meclisi’nin bilgilerine sundu. 

        İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bülent 

KANKURDAN yaptığı sunumda; 34,1 km yol 

onarımı, 96 km stabilize çalışması yapıldığını, 3580 

adet trafik işaret ve köy levhası yerleşimi, yıl sonu 

itibariyle 5.300 km kar mücadelesi yapıldığını, 

29 adet köye ve 1 adet köy okulu bahçesine kilit 

parke taşı döşeme işleminin tamamlandığını, 

şebekeli içme suyu olan köy oranının % 100’e 

çıkarıldığını, sulanabilir arazinin 23.122 hektara 

çıkarıldığını,  köy yerleşik alanları içerisinde 327 

yapının projesinin incelendiğini ve onaylandığını 

belirtti ve çevre düzenlemesi ile ilgili olarak 30 

köyde 28.900 adet fidan dikimi yapıldığını, 28 

adet çocuk oyun grubu alımının gerçekleştiğini 

açıkladı.

        Sağlık alanında 33 adet ambulansın iç 

donanımlarının yenilediğini belirten Genel 

Sekreter Vekili Bülent KANKURDAN, 4110 

aileye Genel İdareden sağlanan bütçe ile nakdi 

yardım yapıldığını, ilimizde faaliyet gösteren tüm 

amatör spor kulüplerine daha iyi imkanlarda spor 

yapılmasını sağlamak üzere malzeme yardımında 

bulunulduğunu, ilimiz Turan Kılıççıoğlu şehir 

stadına 1 adet elektronik skorboard alımının 

yapıldığını, kütüphanelerdeki güncel kitap 

sayısını arttırma amaçlı 18.848 kitap alındığını 

ve yıl içerisinde iki kez okuma kampanyası 

düzenlendiğini, turizmin gelişmesi ile ilgili de 

2011 yılı içerisinde İskilip ve Bayat ilçelerinde 11 

adet, Kargı ilçemizde 9 adet, Osmancık ilçemizde 

4 adet, Laçin ilçemizde ise 1 adet olmak üzere 

25 adet yürüyüş rotasının “Kızılırmak Havzası 

Gastronomi ve Yürüyüş Yolu Projesi” kapsamında 

tamamlandığını ve  “Hitit Yürüyüş Yolu Projesi” 

kapsamında da 17 yürüyüş rotası belirlendiğini ve 

işaretleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

 

 

DeğerlendirmeToplantısı

2011 Yılı Faaliyet Raporu Meclise Sunuldu  

İl Özel İdaresi Haberleri
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 İlimizde Kardeş Okul-Kardeş Kurum 

Projesi 23/11/2010 tarihli Valilik Oluru ile hayata 

geçmiştir.

 Proje ile İdarede işbirliği ve kurumsal 

bütünlüğünü sağlamak, kaynakların tasarruflu 

kullanmak, imkanların paylaşılması çocuk ve 

gençlerimizin eğitimlerine destek olmak amacıyla 

İlimiz genelinde okul ve kurumlarımız ile İlimizde 

hizmet veren Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil 

toplum örgütleri ve ticari şirketlerin işbirliği 

kapsamında Çorum Yumurta İlk Öğretim Okulu 

ile  İdaremiz arasında “Yeni Güneşlerin Daha 

Aydınlık Doğması İçin Kardeş Okul- Kardeş Kurum 

Protokolü” imzalanmıştır. 

     Çocuklarımız hiç şüphesiz en değerli 

varlıklarımız, mutluluk kaynağımız, geleceğimizin 

güvencesidir. Onların iyi yetişmeleri hem 

kendi gelecekleri hem de ülkemizin geleceği 

bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Kardeş okulumuza destek olma açısından 

yapılan her faaliyet bizi fazlasıyla mutlu 

etmekte, onurlandırmaktadır.   

 Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerinde 

kendilerine faydalı olacağını düşündüğümüz 13 

takım 100 Temel Eser, anasınıfına yönelik oyuncak 

ve kırtasiye yardımında bulunmuşlardır. Bundan 

sonraki dönemlerde de kardeş okulumuza 

desteklerimiz artarak devam edecektir.

İl Özel İdaresi’nden Kardeş Okula Ziyaret
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 Hacı Bektaş Eğitim Kültür Vakfı ve Özel 

İdare tarafından yürütülen başarılı bir süreç 

mutlulukla sonuçlandı.

 Almanya’ da faaliyet gösteren Baktat 

Gönül Köprüleri Derneği tarafından   Hacı Bektaş 

Eğitim Kültür Vakfına hibe edilen tam donanımlı 

ambulans, Hacı Bektaş Eğitim Kültür Vakfı 

tarafından  Özel İdareye  bağışlandı, İl Özel İdaresi 

tarafından da  İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edildi. 

Özel İdare bunun karşılığında hayırseverlerin de 

katkılarıyla alınan ve vakfın ihtiyacı olan cenaze 

aracı vakfa hediye edildi.

 Vali Nurullah ÇAKIR ve çok sayıda 

davetlinin katılımıyla İl Genel Meclis binasının 

önünde düzenlenen törenle, Vakıf Başkanı 

Nurettin AKSOY ambulansın anahtarını Sağlık 

Müdürü Dr. Turgay Happani’ye teslim ederken, 

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa EKER ve Vali 

Nurullah ÇAKIR da, cenaze aracının anahtarını 

Vakıf Başkanı Nurettin AKSOY’a teslim etti.

 Cenaze aracının yaklaşık maliyeti 90 bin 

TL’ye, ambulansın da 65 bin TL’ye mâl edildiğini 

Özel İdare Organizasyonu İle Gurur Veren İşbirliği

İl Özel İdaresi Haberleri

ifade eden Vali Çakır, 145 bin TL’lik bir kazanımın 

doğru atılan adımlarla Çorum’a kazandırıldığını 

ifade etti.

 Katkısı bulunan herkese tek tek teşekkür 

eden Vali Çakır,  Çorum’un bir kez daha kendisine 

yakışan birliktelik ve yardımlaşma içerisinde, 

yarınlara güven duygularıyla baktığını gösterdi.

 Bu işbirliğinin önemli bir hizmete vesile 

olacağını belirten Vali Çakır; vakıf yöneticilerinin, 

hayır severlerin, Özel İdare ve İl Genel Meclisi’nin 

örnek bir birliktelikle sonuca ulaşarak, takdir 

edilecek ve gurur duyulacak bir çalışmaya imza 

attıklarını söyledi.
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 Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde görev 

yapan personele yönelik olarak İş Sağlığı ve İş 

Güvenliği semineri verildi.

 16.02.2012 tarihinde  İl Özel İdaresi, 

konferans salonunda gerçekleştirilen seminere 60 

personel katıldı.

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Eğitim uzmanlarından Funda ÇINAR 

ALTAY ve Betül GÜRLER UZUN tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri, meslek hastalıkları, 

iş kazaları ve korunma yöntemleri, iş güvenliği yönünden işyerlerinin yapması gereken kontroller, işveren 

ve çalışanların hakları ve sorumlulukları, işyerinin özelliğine göre işyerindeki riskler ve alınacak önlemlerle 

ilgili bilgiler verildi.

 Eğitim uzmanları; iş yaşamının sağlıklı, güvenli, verimli ve barış içerisinde sürdürülebilmesi için 

devletin, işverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hak ve sorumluluklarının bilincinde olması 

ile mümkün olacağını belirttiler.

 Sinevizyon gösterişi ile yapılan sunum İl Özel İdaresi personeli tarafından ilgiyle izlendi.

 Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde görevli mühendislere yönelik 19.03.2012-

30.03.2012 tarihleri arasında ‘’TARIMSAL ALT YAPI HİZMETLERİ EĞİTİM SEMİNERİ’’  düzenlenmiştir.

 Eğitim Semineri, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   mühendislerinin  Tarımsal Alt 

Yapı Hizmetleri  konularında bilgilerini güncellemek  amacıyla düzenlenmiş olup, Eğitim konuları  

bilgisayar destekli olarak uygulanmaktadır.

Çorum İl Özel İdaresi Bünyesinde 
Görev Alan Personele Yönelik 
Olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Semineri Verildi.

Çorum İl Özel İdaresi’nde
“Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Eğitim Semineri” 

İl Özel İdaresi Haberleri
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Kan
Acil Değil 
Sürekli İhtiyaçtır
 “Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç” 

sloganıyla Valilik üçüncü katında düzenlenen kan 

bağışı kampanyasına  İl Özel İdaremizden destek .

 Çorum Valiliği ve Kızılay Kan Merkezi 

ortaklığında “ Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır.” 

Sloganıyla Valiliğin üçüncü katında düzenlenen 

kan bağışı kampanyasına birçok kamu kurum 

ve kuruluşu yanı sıra  İdaremiz  Genel Sekter 

Yardımcısı Ömer ARSLAN, Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü Osman ÇALIŞKAN  ve  21  Özel İdare 

personeli destek vererek kan bağışında bulundu.

Özel İdare’den Kan Bağış Kampanyasına Destek
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 Görevin Kısa Tanımı: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. maddesinde belirtilen kapsam içerisine yer alan köylerin ulaşım ve ilgili her 
türlü çalışmaları yapmak ve sürekli olarak ulaşıma açık halde bulundurmak.
 Yasal Dayanak: 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar. 
 Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, 

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

*  Yıllık yatırım programlarının hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulması,

*  Onaylanan yatırım programlarının yılı içerisinde tamamlanmasını sağlamak amacıyla gerekli olan ekiplerin kurulması ve 

programların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü araç ve ekipmanın sağlanması,

* Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yol ağının tespit edilmesi ve yol 

envanterine işlenmesi,

*  Program dahilinde yeni yol açılması,

*  Yol tesviyesinin yapılması

*  Yolların stabilize kaplamasının yapılması, 

*  Yolların standartlarının geliştirilmesi için çalışmaların yapılması,

*  Yolların greyderli bakımının yapılması,

*  Stabilize köy yollarında malzemeli bakım yapılması,

*  0 Asfalt kaplama olan köy yollarında asfalt bakımının (yama) yapılması,

*  Köy yollarında l.kat asfalt sathi kaplama ve 2.kat asfalt yapılması,

*  Asfalt bakımı ve kaplaması için gerekli olan bitüm malzeme alınması ile ilgili işlemlerinin takip edilmesi,

*  Köy içi yollara ve halkın ortak kullandığı alanlara beton parke taşı döşenmesi için gerekli olan her türlü 

Alım ve kontrollük hizmetlerin yapılması

Görev Tanımı

48



İl Özel İdaresi Yatırımları

*  Köy yollarında ihtiyaç duyulan trafik işaret levhalarının temin edilmesi ve yollara gerekli levhaların montajlarının yapılması,

*  Köy yollarında yol standartlarının yükseltilmesi için gerekli olan sanat yapılarının (H.D.P.E. boru, menfez, köprü) yapılması, 

temini ve yollara döşenmesi,

* Asfalt kaplama işinde ve asfalt bakımında kullanılan mıcır ve elekaltı malzemenin satın alınması; asfalt yapımında 

kullanılan rotmixin(yama malzemesi) üretilmesi ya da temin edilmesi,

*  Köy yollarında karla mücadele çalışması yapılması kapalı köy yollarının açılması,

*  Köy yollarının yol standardına getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

* Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından köy yolları ile ilgili talep edilen işlerin incelenmesi ve uygun taleplerin yapılması,

* Köy yolları ile ilgili her türlü yaklaşık maliyet, proje hazırlanması ve kontrollük işlerinin yapılması,

* Yol standartlarının yükseltilmesi için yol onarımlarında ihtiyaç duyulan patlayıcı maddelerin satın alınması ve patlatma 

yapılması,

* Yatırım programında bulunan köy yolları ile ilgili işlerin ihale edilecek olması halinde ihale ile ilgili tüm oleinlerin ve 

kontrollük hizmetlerinin yapılması,

*  Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.
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KARLA MÜCADELEDE       GÖREV TAMAM!

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
 Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu sezon 
toplam 30.096 Km yolda karla mücadele 
çalışması yapılmıştır.
 Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde 
de bu kış yoğun kar yağışları yaşanmıştır. 
Yollarımızda güvenli ve kesintisiz ulaşımın 
sağlanabilmesi için 27 adet greyder, 10 adet 
kepçe, 4 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet 

dozer ve 1 adet kar makinesi ile  yol açma 
çalışmaları sürdürülmüştür.  24 Aralık 2011- 
16 Mart 2012 tarihleri arasında  toplam 
30.096  km. yolda karla mücadele çalışması 
yapılmıştır. 
 Çalışmalarımız Karayolları ekipleri 
ile koordineli bir şekilde yürütülmüş, 
ekiplerimiz TCK yollarında da kar mücadelesi 
çalışmalarına katılmıştır.
 Kar mücadelesi çalışmalarında İl Sağlık 
Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiler doğrultusunda acil durumlar 

ile eğitim ve öğretimin aksamaması için 
taşımalı eğitim yapılan güzergâhlara öncelik 
verilmiştir.
 Karla mücadelenin etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülebilmesi, acil 
durumlarda anında müdahale edilebilmesi 
için araç takip sistemi kullanılmış, gerekli 
hallerde merkezden müdahale edilerek 
ekiplerimiz ihtiyaç duyulan ünitelere sevk 

İl Özel İdaresi Haberleri
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edilmiştir.  Ekiplerimiz günlük ortalama 18 
saat çalıştırılmıştır.  Kar yağışının yoğun 
olduğu günlerde 24 saat kesintisiz olarak 
çalışmalarımız yürütülmüştür.
 Nöbetçi ekiplerimiz 24 saat 
hazır bulundurularak, vatandaşlardan 
ve kurumlardan gelen ihbarlar 
değerlendirilmiştir. İdaremize gelen acil 
ihbarlar doğrultusunda günde ortalama 
on acil duruma müdahale edilerek 
vatandaşlarımıza hizmet sunulmuştur. 
 Yürütülen karla mücadele 
çalışmalarımız hiçbir önemli aksaklığa 
meydan verilmeden tamamlanmıştır

MAHSUR KALAN TRT GÖREVLİSİ 
EKİPLERİMİZ TARAFINDAN KURTARILDI
    Çorum Merkeze bağlı Dağkarapınar Köyü 

Ağataş mevkiinde bulunan TRT ye ait televizyon 

vericilerinde görevli personel Tahsin KAYAOĞLU 

ekiplerimizin zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı.  

    Tesislere ulaşımı sağlayan yaklaşık 2,5 km. 

lik yol kar yağışı nedeniyle kapanınca  görev 

yaptığı Ağataş mevkiinde mahsur kalan 

Tahsin KAYAOĞLU TRT Genel Müdürlüğünü 

arayarak yardım istedi. TRT yetkilileri tarafından 

İdaremizden yardım istenmesinin ardından  

1442 m. rakımda bulunan tesislerin yolunu 

açmak üzere 2 Greyderle kurtarma çalışmalarına 

başlanıldı. Saat 12 civarında başlayan kurtarma 

çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Yer yer tipi 

nedeniyle kar kalınlığının 1 m. yi aştığı yolda 

greyderler zaman zaman ilerlemekte zorlandı.  

Zorlu çalışmanın ardından yol açılarak mahsur 

kalan görevliye ulaşıldı. Soğuk nedeniyle 

jeneratör yakıtının dahi donduğunu söyleyen 

KAYAOĞLU memnuniyetini ifade ederek 

ekiplerimize  teşekkür etti.

112 Hızır Acil Ambulansı Kar 

Nedeniyle Mahsur Kalınca 

İmdadına İl Özel İdaresi Ekipleri 

Yetişti

KARLA MÜCADELEDE       GÖREV TAMAM!
İl Özel İdaresi Haberleri
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Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
Asfalt Bakım Onarım (Yama) Çalışmalarını Başlattı

 2011-2012 Kış mevsiminin aşırı kar 

yağışlı geçmesi nedeniyle bozulan asfalt yollarda 

bakım onarım çalışmalarına 27 Mart 2012 tarihi 

itibariyle başlanılmıştır. 

 Asfalt bakım onarımında 6 adet 

kamyon,3 adet yama silindiri ve 29 personel 

görev yapmaktadır. Öncelik olarak köy grup 

yollarında olmak üzere başlanılan çalışmalarda 

2.235 km. olan asfalt yol ağımızın tamamının 

bakım onarımı yıl içerisinde yapılacaktır
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 Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ağır kış 

şartlarında bozulan stabilize köy yollarında 

malzemeli bakım çalışmalarına başlamıştır. 

        2011 yılı yatırım döneminde onarım 

çalışması tamamlanan Merkez ilçeye bağlı 

188 kontrol kesim numaralı, 955 nüfusun 

faydalandığı ve toplamı 15,0 km olan Erdek-

Acıpınar- Kızılpınar-Çalyayla grup yolunun 4,0 

km’lik kısmında çalışmalar başlatılmıştır.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü,

Stabilize Köy Yollarında 
Malzemeli

Bakım Çalışmalarına 
Başlamıştır.
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 İl	 Özel	 İdaresi	 Gençlik	 ve	 Spor	

Kulübü	 Voleybol	 takımı	 2011-2012	 sezonu	

Büyükler	 Bölgesel	 Deplasmanlı	 Voleybol	 ligi	

müsabakalarında,	 	Ankara	Maliye	Okulu,	Ankara	

Barosu,	 Ankara	 Ataspor,	 Çankırı	 Cezaevi’nin	

bulunduğu	gruptan	2.	olarak	çıkmış	ve	17-19	Mart	

2012	tarihleri	arasında	Amasya’da	yapılacak	olan	

final	müsabakalarına	katılmaya	hak	kazanmıştır

	 Ayrıca	 Basketbol	 gençlerde	 A	 takımımız	

ilimizde	 yapılan	 tüm	 müsabakalarını	 kazanıp	

4	 Nisan	 2012	 tarihinden	 itibaren	 Çorum’da	

yapılacak	olan	Türkiye	Şampiyonası	grup	maçlarına	

katılacaktır.

İl Özel İdaresi 
Gençlik ve Spor 

Kulübü Voleybol 
ve Basketbol’da 

Başarılarını Devam 
Ettiriyor

İl Özel İdaresi Haberleri
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 2011-2012 Yılı yatırım programında 

bulunan ve Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Mehmet 

Akif Ersoy İlk Öğretim Okulu İnşaatı Yapım 

işine başlandı.

 1.937.635,00 TL sözleşme bedeli 

bulunan yeni 16 derslik okul binası olarak, 

29.12.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe 

başlatılmıştır.

 İşin yapı denetimi Plan Proje Yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

teknik elemanlarınca ortaklaşa yürütülmektedir. 

Mevcut okul binasının bahçesine yapılan 

ve yeni okul inşaatının bitmesi neticesinde, 

mevcut okul binası yıkılacaktır. 540 gün süresi 

bulunan okul inşaatının 2013-2014 Eğitim ve 

Öğretim yılına yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

İskilip Halk Eğitim Merkezi 
İnşaatına Başlandı.
 2011 Yılında Plan Proje Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan İskilip Halk 

Eğitim Merkezi inşaatı yapım işine başlandı. İskilip 

Halk Eğitim Merkezi inşaatı işi 2.948.000,00 TL 

sözleşme bedeli ile 20/03/2012 tarihinde işe 

başlatılmıştır.

 İskilip Halk Eğitim Merkezi sahasında 

bulunan ve günümüz şartlarına uygun olmayan 

mevcut atölyeleri ile İskilip Belediyesine ait 

tamirhane binasının yıkımı tamamlanmış olup, 

yerine 2 adet yeni atölye ve 14 derslikli yeni 

hizmet binası yapımına başlanmıştır. İşin yapı 

denetimi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 

ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elemanlarınca 

yapılmaktadır.  Atölyelerin tamamlanması için 

180 gün ve toplamda 450 gün süresi bulunan 

bina inşaatlarının, 2013 yılı haziran ayında 

bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Merkez Mehmet Akif Ersoy 
İlköğretim Okulu İnşaatına 
Başlandı.
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	 Kargı	 Kaymakamı	 Sayın	 Tolga	Kamil	 ERSÖZ	

kendinizi	kısaca	tanıtır	mısınız?	

 10.01.1980 Tarihinde Tekirdağ’da doğdum. 

İlk orta ve lise tahsilini Tekirdağ’da tamamladıktan 

sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun 

oldum.

 

2005 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 

Başkanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı sınavını 

birincilikle kazanarak Dernekler Denetçi Yardımcısı 

olarak çalışmaya başladım. Bu süre zarfında bir yıl 

süre ile Ankara Goethe Enstitüsü’nde Almanca Dil 

Kursuna katılıp kurs neticesinde kazandığım burs ile 

bir ay Almanya’nın Duesseldorf şehrinde dil eğitimi 

aldım.

 2006 ve 2007 yıllarında Uluslararası Sivil 

Toplum Örgütü CİVİCUS tarafından İskoçya’da 

düzenlenen Dünya Sivil Toplum Örgütlerine yönelik 

toplantılara İçişleri Bakanlığı adına katılan heyet 

arasında yer aldım.

 2008 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını 

kazanarak Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak 

Mülki İdare Amirliği mesleğine başladım. Çankırı 

ili Kurşunlu ilçesinde Kaymakam Vekilli olarak 

görev yaptım. Dil eğitimi ve bilgi artırımı için 1 yıl 

süre ile Amerika’nın Virginia eyaletinde Virginia 

Commonwealth Üniversitesine devam ettim. Yurda 

dönüşünden itibaren katıldığım Kaymakamlık 

Kursunu birincilikle bitirerek 21.02.2010 tarihinde 

Kargı ilçesinde Kaymakam olarak göreve başladım. 

Evli ve bir erkek çocuk babasıyım. 

 Kargı		İlçemizi	kısaca	anlatabilir	misiniz?	Bize	

biraz	 ilçenin	tarihi-turistik	ve	diğer	alt	yapılarından	

bahsedebilir	misiniz? 

 İlçe merkezinin kuruluş tarihi 1500’lü 

yıllara kadar gitmektedir. İlçenin, adını Kızılırmak 

kenarında yetişen sazlardan yapılan ve  harp silahı 

olarak kullanılan ‘kargı’ dan aldığı sanılmakta olup, 

Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferinden dönen 

ve  Kızılırmak Vadisinden Sinop’a geçerken burada 

dağınık halde bulunan Taşlıköy’lüleri birleştirerek 

Kargı adını veren Sinan Paşa, İstanbul’a dönüşünde 

bir İrade ile Kargı Köyünü Nahiye yapmıştır.

KARGI
İlçe Merkez Nüfusu:  5226
Köyler Nüfusu :  9377   
Hacıhamza Nüfusu:  1795
Genel Toplam Nüfusu : 16398
Merkeze Uzaklık:  113 Km
Yüzölçümü:   1277Km2

KARGI

İlçelerimizi Tanıyalım
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Tolga Kamil ERSÖZ İle Röportaj
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 1876 Yılında Çankırı Sancağına bağlı 

iken daha sonraları Tosya Kazasına, 1896 Yılında 

Osmancık Kazasına, 1925 Yılında tekrar Tosya 

Kazasına bağlanan Kargı Nahiyesi, 1936 Yılında 

3012 sayılı Kanunla ilçe olmuş ve Kastamonu İline 

bağlanmıştır. Çorum İline bağlanış tarihi ise 1953’ 

tür.

 Çorum İlinin kuzeyinde İl Merkezine 113 

km. mesafeyle en uzak ilçe konumunda olan Kargı 

İlçesi, yüzölçümü bakımından İlimizin üçüncü büyük 

ilçesidir ve yüzölçümü 1277 Km2 dir. 

 İç Anadolu ile Karadeniz Bölgeleri arasında 

bir geçiş noktası teşkil eden Kargı, 450 rakımlı 

Kızılırmak Vadisinde kurulmuş olup, kuzey ve güney 

istikametinde arazi hızla yükselmekte, güneyde 2084 

rakımlı Kösdağında zirveye ulaşmaktadır. Bu Coğrafi 

yapı, İlçe Merkezinde kışın ılık, yazın ise sıcak bir 

iklime neden olmaktadır. Dağlık alanlarda ise iklim 

kışın soğuk, yazın ise serindir. İlçe merkezinde yazın 

ortalama sıcaklık 39.7 derece olup, bu sıcaklık 35.4 

dereceden aşağı düşmemektedir.

 Yıllık ortalama yağış metrekareye 29.5 

kg.dır. Yıllık ortalama nem oranı ise 55.7 gr/m3 dür. 

İlçemizin iki önemli akarsuyu Kızılırmak ve Devrez 

Çayı’dır. İlçemizde sulama amaçlı göletler dışında 

tabii göl yoktur.

NÜFUS
 2007 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre İlçe ve köyler toplam 

Nüfusu aşağıda belirtilmiştir. 

İlçe Merkez Nüfusu   : 5226

Köyler Nüfusu    : 9377   

Hacıhamza Nüfusu  : 1795

Genel Toplam Nüfusu  : 16398

kişi yaşamaktadır. 

 Mevcut nüfus az gibi gözükse de İlçe 

nüfusuna kayıtlı 152.674 kişi bulunmakta olup 

İlçemizin en büyük problemlerinden biri yaşanan 

göçtür. Göç olgusu başladığı zaman söylenen iş 

yok bahanesi bugün itibari ile işlevsiz olup Kargı 

işsizlik değil işçi bulma problemi yaşamaktadır. 
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İlçemizde faaliyet gösteren Tekstil fabrikaları, 

dokuma atölyeleri, orman-kereste-kapı fabrikaları 

ısrarla işçi aramakta ancak bulamamaktadırlar. 

Bununla beraber ekilebilir tarım arazileri özellikle 

köy bölümlerimizde çok ciddi boyutlarda olup yine 

göç ve miras dolayısıyla bölünmeden dolayı bu alan 

istihdamı da yeterince değerlendirilmemektedir.

İDARİ YAPI
 Kargı İlçesinde, biri İlçe merkezinde diğeri 

Hacıhamza Beldesinde olmak üzere iki belediye ve 

57 köyden oluşan bir idari yapı vardır. İlçe Merkezi 6 

ve Hacıhamza Beldesinde 5  olmak üzere toplam 11 

adet mahalle muhtarlığı vardır. 

 İlçenin bazı köyleri  Kızılırmak Vadisinde 

düzlük alanlarda kurulmasına rağmen,  çoğunluğu 

dağlık ve kırsal alanlarda  kurulmuştur. Dağlık 

ve kırsal alanlardaki  köylerin yerleşimi dağınık 

olduğundan, toplam mahalle ve yaylalarla birlikte 

yerleşim yeri sayısı 143’ tür. 

SOSYAL YAPI
 İlçemiz % 95 okur yazar oranı ile oldukça 

ileri düzeydedir. Devlet-vatandaş işbirliğinin üst 

düzeyde yaşandığı Örf ve adetlerine bağlı olan 

İlçe halkı arasında akrabalık ilişkileri kuvvetlidir. 

Çekirdek aile tipi yaygındır. Orman yönünden 

zengin olan İlçemizde, konut tipi genellikle iki 

katlı ahşap binalardan oluşmakla birlikte son 

zamanlarda İlçe merkezi ve ova köylerinde çağdaş 

yapı elemanlarının kullanıldığı modern binalar inşa 

edilmektedir.

 İlçe merkezi ve köylerde halkın önemli bir 

kısmı bahar ve yaz aylarında yaylacılık yapmaktadır. 

Yaylalarda tamamı ahşaptan yapılmış bulunan 

klasik yayla evlerinin yanı sıra son zamanlarda  

betonarme yayla evleri yapımına da başlanılmıştır. 

Bu durum yayla, mera ve orman alanlarının 

korunması sorununu gündeme getirmiştir. İlgili 

kamu kurumları yayla, mera ve orman alanların 

korunmasına yönelik çalışmaları yakından takip 

etmekte, bu amaçla gerekli idari ve adli tedbirleri 

almaktadır. 

İlçelerimizi Tanıyalım
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	 Genel	 olarak	 yaptığınız	 ve	 yapmayı	

planladığınız	 hizmetlerinizden	 bahsedebilir	misiniz?	

Sadece	 ilçe	 merkezi	 olarak	 değil	 bütün	 köyler	 ve	

bağlılarla	 birlikte	 genel	 bir	 hizmet	 panoraması	

verebilir	misiniz?

 Kargı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 

Köy-Des kapsamında 12 adet köyümüze içme suyu 

tesisi, 2 adet köyümüze içmesuyu deposu, 51 km 

stabilize malzeme nakli ve figüre işi 2 adet 3x2.5 

lik kutu menfez, 1 adet 500 tonluk sulama suyu 

havuzu, 6 adet köy içi kanalizasyon şebekesi ve 

foseptik tesisi, 17208 metre kare kilitli parke, 8 km 

birinci kat asfalt, 22 km ikinci kat asfalt yapılmıştır, 

2012 ve daha sonraki yıllarda da köylerin altyapısının 

iyileştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

	 Kargı	 ilçesine	 yapmayı	 istediğiniz	 veya	

uygulamaya	koyacağınız	bir	planınız	projeniz	var	mı?	

 Bir yılı geçkin bir zamandır Kargı’da 

çalışıyorum artık kendimi Kargı’lı sayabilirim sanırım. 

Kargı’nın en büyük problemi hiç şüphesiz göç. Bu 

yıkıcı göçü tersine çevirecek her şey Kargı’nın esas 

önceliğidir. Bu uğurda ilçemizde hali hazırda faaliyet 

gösteren fabrikaları, yapılması düşünülen yatırımları 

çok önemsiyoruz. İstihdam alanı genişliğinin Kargı’yı 

cazibe merkezi haline getireceğinin bilincindeyiz.

 Yine biliyoruz ki gelişmenin en önemli etkeni 

Eğitimdir, ilçemizdeki eğitim faaliyetlerinin kalitesini 

arttırmak için uygulamaya başladığımız Kargı’nın 

Umutları projemiz vesilesi ile seçtiğimiz öğrenciler 

üzerinde ciddi bir takip sistemi oluşturarak öğretmen 

öğrenci eli diyalogları ile başarıyı ovalıyoruz. 

Projemize yeni başladık ancak tecrübelerimizle ve 

öğrendiklerimizle önümüzdeki yıllarda da devam 

ettirmek niyetindeyiz.

 İlçemizde çeltiğe alternatif olacak tarım 

ürünlerinin yaygınlaşması amacıyla hazırladığımız 

1 Dalda 57 Meyve Projesi ile özellikle Köy Tüzel 

kişiliklerine ait tarıma uygun ancak kullanılmayan 

arazilerde yarı bodur kapama meyve bahçeleri 

yapımına hız vermiş durumdayız. 

 Kargı’da yaşayan nüfusun yaklaşık %24’ü 

65 yaş üzerinde ve bu insanlardan bazıları çeşitli 

sebeplerle yalnız başlarına yaşıyorlar. Şu an 

Kaymakamlığımızca “Evde Bir Ses Olsun” Projesi ile 

Kargı genelinde yalnız başlarına yaşayan yaşlılarımızın 

hal hatırlarını sormak ihtiyaçlarını tedarik etmek 

sıkıntılarını gidermek için yeni bir proje hazırlıyoruz. 

Bu proje ile toplumsal kaynaşmanın en güzel 

örneklerinden birini vereceğimize inanıyoruz.
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	 Kargı	 bezinin	 tanıtımı	 konusundaki	

faaliyetleriniz	nelerdir?

 Tarihi 1850’lere uzanan kültür mirasımız 

Kargı Bezi kültürümüzün en güzel aynalarından 

biridir. 1960’lı yıllarda neredeyse her evde bir 

dokuma tezgahı bulunmakta olup peşkirler, içlikler, 

çeyizler “top” da denilen Kargı Bezinden bizzat 

evlerde dokunmaktaydı. Ancak 1960’lı yıllara 

gelindiğinde yaşanan hızlı göç olgusu yine makine 

dokuması ucuz kumaşların piyasaya girişi ile beraber 

bu tarihi kültür mirasımız gün geçtikçe erimeye 

başladı.

 2011 yılına geldiğimizde Kargı Bezi 

Dokumasını bilen sadece üç kişi vardı ancak 2011 

yılı ile beraber Kargı Bezi ciddi değişimlerin ve 

gelişmelerin merkezi olmaya başladı.

 İlk olarak Anadolu Sigorta’nın ülke 

genelinde uyguladığı Bir Usta Bin Usta Projesi ile 20 

bayana dokuma eğitimi verilmeye başlandı, buradan 

yetişen bayanlar henüz ustalaşma sürecindeydiler 

ve emeklerinin heba olmaması için tekrar destek 

gerekiyordu. Kargı Kaymakamlığı Proje Ekibi Kargı 

Akasya Çevre ve Eğitim Derneği adına bu sefer de 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının Sivil 

Toplum Kuruluşlarını destekleme adına verdikleri 

hibeden yararlanmak için “Beze Sarılı Umutlar 

Projesi”ni hazırladılar ve Başkanlıkça kabul edilen 

projemiz sayesinde 5 ay daha 20 bayanı istihdam 

edilip eğitime devam edildi. Bu beş ayın sonunda 

belli bir düzeye gelen bayanlarımızın istihdamına 

devam etmek için İŞKUR ile ortaklaşa projeler 

hazırlayarak yola devam edildi. 20 Bayan İŞKUR 

vesilesi ile Kargı Bezi Dokumaya devam ederken 10 

bayan ise ürettikleri ürünleri Kargı Kaymakamlığı 

Halk Eğitim Merkezinin alım garantisi vermesi ile 

istihdam edilmeye devam edildi.

 Şu an yine İŞKUR ile yapılan protokol 

gereği 9 Nisanda açılması planlanan 15 bayanlık 

yeni atölyemiz Çukuraluç Köyümüzde açılıyor, 

Kaymakamlığın destekleri ile hazırlanan Köy 

Konağında hayırsever vatandaşlarımızın aldığı 

tezgâhlarda yeni istihdam  alanı açılmış oluyor. 

Bunun dışında Hacıhamza beldemizde 20 bayan 

Kargı Bezi kursu açılması için başvurularını yapmış 

İlçelerimizi Tanıyalım
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olup Nisan ayı içerisinde 20 kişilik bir atölyenin de 

Hacıhamza Beldemizde açılması planlanmaktadır. 

 Bunlardan ayrı olarak Kargı Bezi için en büyük 

vizyon Sayın Valimizin yol göstericiliğinde ve İtalya 

Büyükelçimiz Sayın Hakkı Akil’in ev sahipliğinde 

yapılacak olan Çorum’dan Roma’ya – ÇOROME 

projesi olacak. Kargı Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve Başbakanlık 

Tanıtma Fonu tarafından kabul edilen projemiz 

sayesinde geleneksel Kargı Bezi daha önce hiç hayali 

kurulmamış profesyonel bir moda defilesi ile İtalya’nın 

başkenti Roma’da sergilenecek. Türkiye’den 4 

İtalya’dan 8 mankenin yer alacağı defilede modanın 

başkenti Roma’da tamamen kendi kültürümüz olan 

Kargı Bezini tanıtma fırsatı bulacağız.

 Tüm bunlar göz önüne alındığında harcanan 

bu kadar emek ve zamanın heba olmaması için, Kargı 

Bezinin tüm ülke genelinde Şile Bezi gibi Buldan 

Bezi gibi yaygınlaşmasının, Kargı Bezi’nin marka 

haline gelmesinin ve ciddi bir oran yakalayan bayan 

istihdamının devamının zorunlu olduğu açıktır. Bu 

yolda el emeği göz nurunun kıymetini takdir edecek 

hemşerilerimizin desteği olmazsa olmaz şarttır.

	 Son	olarak	Sayın	Kaymakam	Kargı’nın	ileriki	

yıllarda	nerede	ve	nasıl	olacağını	düşünüyorsunuz

 Kargı tarihi ile kültürü ile yemekleri ile nev-i 

şahsına münhasır bir ilçe. Kendi ayakları üzerinde 

durabilen ve kimliği olan bir yapıya sahip. Kargı’ya 

yapılan yatırımların ileriki yıllarda beklediğimizden 

büyük neticeler vereceğini umuyorum. İstihdam ve 

eğitim alanında cazibe merkezi haline gelebilmiş olan 

Kargı’nın en büyük problemimiz olan göçü tersine 

döndüreceğini ve gurbette yaşayan hemşerilerimizi 

kendi memleketlerine çekeceğini hayal ediyorum.

 Kargı kendi dinamiklerini kullanarak bölgede 

ciddi bir söz sahibi haline gelecektir. Teşekkür Ederim.

Kargı kendi dinamiklerini kullanarak bölgede 
ciddi bir söz sahibi haline gelecektir.
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	 Başkanım	kendinizi	kısaca	tanıtırmısınız?

 01.01.1958 Yılı Kargı’da doğdum ilk ve 

orta öğrenimimi Kargı’da tamamladıktan sonra 

askerliğime kadar ilçede esnaflık yaptım. Askerlik 

hizmetimi tamamladıktan sonra esnaflığa devam 

ettim çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım 

uzun süre bir siyasi partinin ilçe başkanlığını yaptım. 

 1999 yılında yapılan Mahalli Seçimlerde 

Belediye Başkanlığına seçildim. 2004-2009 yıllarında 

yapılan seçimlerde tekrar seçilerek halen Kargı 

Belediye Başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim 

evli ve 3 çocuk babasıyım.

	 Kargı			ilçesini	kısaca	anlatabilir	misiniz?	

İLÇENİN,	DERİN	BİR	TARİHE	SAHİP	olduğunu	

biliyoruz.	Bu	doğrultuda	ilçenin	tarihi	ve	turistik	

yapısından	bahsedebilir	misiniz?

 Kargı, karadeniz kıyısından itibaren 2. yüksek 

dağ olan Ilgaz dağlarının doğusunda Kızılırmağın bu 

dağları enine kestiği yerin batı kesiminde buranın 

güneyinde doğu batı doğrultusundaki Devrez-

Kızılırmak çöküntü alanında ve güneyde kısmen 

Köse dağı ile Ada dağı platosunda yer alır.

 Tarihinden de söz edecek olursak, Kargının 

Türklerin yerleşiminden önceki adının BLAENE  

olduğu, ilçenin sonradan TAŞLIK KÖY olarak da 

anıldığı bilinmekte olup, KARGI isminin Yavuz Sultan 

Selim’in 1514 Yılında Saferiler ile Yaptığı Çaldıran 

savaşı dönüşünde dönemin Veziri Azamı Sinanpaşa 

Taşlıköy olarak bilinen bu civardan geçerken halk 

onu ellerinde  Kızılırmak boyunca yetişen ve silah 

yapımında kullanılan Kargı adi verilen mızraklarla 

karşılamış İstanbul’a dönüşünde saraydan irade 

çıkartıp bir kadı ile mühür bir de tapu memuru 

göndererek nahiye yapmıştır. Bu rivayete dayanarak 

Kargının 1514 yılından itibaren bu ismi aldığı 

bilinmektedir.Kargı 1956 yılından itibaren de Çorum 

ilene bağlanmıştır.

 Köprübaşı Köyünde Kızılırmak kıyısında 

Ambar  Kaya mezarı, Göl Köyünde Gavur ambarı, 

Mora Köyü (Uzunyurt)  dağları eteklerinde basit birer 

oyuktan ibaret olmasına rağmen Kaya mezarları, 

Pelitözü Köyü Fındıklık bölgesinde Kilise,  Karakise 

Köyü eski yerleşim yeri yamacında Kilise bulunduğu 

ancak şu anda her ikisinin de sadece kalıntı olarak 

kaldığı, Oğuz Köyü içerisinde halen kullanılmakta 

olan tahminen 16.Yüzyılın ilk çeyreğinde 

yapılmış olabileceği ifade edilen bir adet camii 

bulunmaktadır.

 İlçemiz çevresinin Dağ ve Ormanlarla kaplı 

olmasından dolayı  sahip olduğu doğal güzellikleri, 

tarihi eserleriyle, yazları yapılan yayla şenlikleri ve 

Ekim ayı sonunda yapılan Kargı Panayırı ile turizm 

potansiyeli yüksek yurt köşesidir. 

	 Başkanım	İlçenizin	kültürel	faaliyetleri	

hakkında	bilgi	verebilir	misiniz?

 İlçemizde uzun yıllardır bir gelenek halinde 

düzenlenen Kargı Panayırı her yıl biraz daha 

içeriği genişletilerek halkımızın sosyal ve kültürel 

yönden ihtiyacının karşılanabilmesi için konser, 

güreş, okullar arasında çeşitli sportif faaliyetler ve 

Kargı Belediye  
Başkanımız Sayın Ahmet 
Hamdi AKPINAR İle 
Röportaj
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Kargımıza özgü yemek kültürü ile ilçemize özgün 

ürünlerin yöresel yemeklerimiz olan meşhur sırık 

kebabımız, keşkek, soğan gallesi ve mıhlama ile 

incir uyuşturmasını, tulum peynirimizi, bamya ve 

kargı pirincimizin  dışarıdan gelen misafirlerimize 

tanıtılması ve devam etmesi amacıyla yarışmalar 

düzenleyerek bu kültürümüzün devam etmesi 

sağlanmaktadır,  yine çeşitli zamanlarda da   

yetişkinler için tiyatro çocuklar için palyaço ve 

Hacivat Karagöz gösterileri belediyemiz tarafından 

düzenlenmiştir.  Dini bayramlarda  Mevlid-i 

Şerif, Kur’anı Kerim okutturma ile Ramazan ayı 

süresince iftar ve sahur yemekleri verilmekte, 

resmi bayramlarımızda da halkımıza çeşitli sosyal 

etkinlikler düzenlenmektedir.

	 Genel	olarak	Kargı	ilçesinde	ne	tür	sorunlar	

var	ve	en	önemli	sorun	nedir?	Ne	tür	çözümler	ve	

yatırımlar	yapılıyor	bahseder	misiniz?

 Tarım ürünleri olarak da üreticilerimizin 

çoğunluğu pirinç yetiştiriciliği yapmaktadır. Tarım 

ve hayvancılık üretimindeki girdi fiyatlarının yüksek 

olması, üreticilerimizi zor durumda bıraktığından 

son 10-15 yıl içerisinde dışarıya hızlı bir şekilde göç 

vermiş olduğundan bugün topraklarımızın büyük 

kısmı boş kalmıştır. 

 Bu gün açılan tekstil, mermer fabrikaları 

dışarıya olan göçü azalttığı gibi ilçemiz gençlerine 

de iş imkanı sağlayarak ekonomik alanda da büyük 

katkılar sağlamıştır. 

 Bizlerde Yerel yönetim olarak ilçemize 

yapılacak olan her türlü istihdam artırıcı 

yatırımlarda gerekli kolaylık ve imkanlarımızı 

seferber etmekteyiz. İlçe nüfusunun artırılmasın 

sağlamak için ilçemize Anadolu Öğretmen Lisesi 

büyük uğraşılar sonucunda kazandırılmış tamamen 

belediyemiz imkanları ile 12 derslikli okul ve 

öğrenci yurtları yapılarak Milli Eğitimin hizmetine 

sunulmuştur. 

 Yine ilçemize 200 yatak kapasiteli 

öğrenci yurdu ile  yeni devlet hastanesi yapılması 

kararlaştırılmış önümüzdeki günlerde yurt ve 

hastane yapımına başlanılacaktır. 

 Kamu ve özel sektör teşebbüsleri ilçemize 

çekilerek vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkta 

ürün çeşitliliğinin artırılması konusunda gerekli alt 

yapının oluşturulması da hedeflerimiz arasındadır.
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briket çevre duvarları yıkılarak 

yeniden taş duvar olarak örüldü, 

içerisindeki yollar betonla 

kaplanarak yol kenarlarına 

kaldırım ve yaya yolu olarak 

merdiven ve ağaçlandırma 

ve gül  fidanı dikildi, çeşitli 

yerlerine oturma grupları ve 

çevre temizliği için çöp kovaları 

yerleştirildi. 

-Mezarlık içerisinde bulunan 

tarihi Mihrihatun Türbesinin 

bozulan çevre duvarları ve 

mezarlarının bakım onarımları 

belediyemiz tarafından 

yaptırılarak tarihi ve kültürel 

eserlerimizin gelecek nesillere de 

aktarılması sağlandı.

-İlçemiz içme suyu şebekesine 

Genel	olarak	yaptığınız	

ve	yapmayı	planladığınız	

hizmetlerden	bahsedermisiniz?	

uygulamaya	koyacağınız	bir	

planınız	projeniz	varmı?

 Genel olarak 

belediyemizce; İlçemiz 

içerisindeki muhtelif yollar yaya 

kaldırımları,  beton ve kilitli 

beton parke taşı kaplanarak 

düzenlemeleri yapıldı. İlçemiz 

Çayır mevkiindeki yüzme 

havuzunun  kenarları betonla 

kaplanmış, çevre duvarları 

örülmüş,havuz içerisinde  bir 

kısmının üzeri kapatılarak 

düğün, sünnet gibi özel günlerde 

vatandaşlarımızın hizmetine 

sunulmuştur. 

 İlçemize Avrupa Birliği 

standartlarında 7500 kişilik Evsel 

Nitelikli Biyolojik Kanalizasyon 

Atık Su Arıtma tesisi belediyemiz 

ve Çevre Bakanlığının katkılarıyla 

yapılarak önemli bir çevre kirliliği 

sorunundan kurtarılacaktır. 

-İlçemizde Alt yapı 

çalışmalarımıza da hızlı bir 

şekilde devam edilmekte,  

yerleşim yeri içerisinde yaklaşık 

% 90 lık kısmı tamamlanmış 

ihtiyaca göre her yıl 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

-İlçemiz mezarlığı içerisinde 

de,  zemin katı tuvalet ve depo 

üzeri bekçi odası olarak iki katlı 

hizmet binası yapıldı. Dağılan 
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ihtiyaç durumuna göre içme 

suyu şebeke ilavesi yapıldı. 

Mevcut içme suyu depolarımızın 

iç dış çevre bakım onarımları 

ile  temizlikleri yapılarak ilçe 

halkımıza kesintisiz olarak 24 

saat temiz ve sağlıklı içme suyu 

hizmeti sunulmaktadır. 

- Belediye Başkanı olarak; 

İlçemiz ve ülkemizin geleceğini 

ilgilendiren eğitim konusuna 

gerekli önem ve özeni 

gösterdiğimden dolayı İlçemize 

Anadolu Öğretmen Lisesi 

kazandırılması amacı ile mevcut 

eski lise binasına ek olarak iki 

kat toplam 1500,00m2 inşaat 

alanı olan 12 derslikli bir bina 

ilavesi ile diyanet vakfına ait olan 

bina  belediyemiz tarafından 

10 yıllığına devir alınıp tadilat 

ve bakım onarımları yapılarak 

75 kişilik kız öğrenci yurduna, 

yine atıl vaziyette duran ilçe 

halk kütüphanesi binası da 

bakım onarım ve tadilat işleri 

belediyemiz tarafından yapılarak  

200 kişilik erkek öğrenci yurduna 

dönüştürülerek ilçemize yurt 

ve okul kazandırılmıştır aynı 

zamanda ilçemize Anadolu 

Öğretmen Lisesi açılması 

nedeniyle Merkezi Teknik 

Eğitim Lisesi (METEM) ne ait 

binanın üst katına kargı lisesinin 

taşınmasından dolayı dersliklerde 

ve diğer kısımlarında tadilat 

bakım onarımları belediyemiz 

tarafından yapılmış her iki 

lisesinin bir arada eğitim öğretim 

görmesi sağlanmıştır. 

İlçemizde bulunan Atatürk 

İlköğretim Okulunun yetersiz 

olmasından dolayı yine  

belediyemiz tarafından mevcut 3 

katlı okula 4. kat ilavesi yapılmış 

içerisinde bulunmayan toplantı 

salonu düzenlenmiş, bahçe ve 

çevre düzenlemeleri yapılmış 

ilçemiz ve ülkemizin geleceğini 

teşkil eden çocuklar ve 

gençlerimizin daha iyi bir gelecek 

sahibi olabilmeleri için belediye 

olarak eğitim ve öğretime 

elimizden gelen gayreti gösterdik  

bu hususta göstermeye devam 

edeceğim. 

1600,00m2 inşaat alanı bulunan 

belediyemize ait atıl durumdaki 

binanın zemin katında 330,00m2 

lik kısmı mevcut kütüphane 

binasının Erkek Anadolu 

Öğretmen Lisesi yurdu olarak 

düzenlenmesinden dolayı her 

türlü bakım onarımları yapılarak 

İlçe Halk Kütüphanesi olarak 

tahsisi yapılmış diğer kısımları 

belediyemiz tarafından depo ve 

araç parkı olarak kullanılmakta 

olup,yine aynı binanın 1. 

katında yaklaşık 800 kişilik 

çeşitli amaçlarla kullanılabilecek 

( düğün, tiyatro, sinema vb) bir 

salon düzenlenerek hizmete 

açılmıştır. 

İlçemiz insanın yetiştirdiği 

ürünleri pazarlayabileceği kapalı 

pazar yer ile dışarıdan gelen 

pazarcı esnafının düzenli bir 

şekilde kullanabileceği açık Pazar 

yeri düzenlenmiş olup, hizmete 

sunulmuştur. 

PROJE & HİZMETLER

Kargı Belediyesi

65

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2012



Cumhuriyet Caddesinde önceki 

yıllarda belediye hizmet binası 

ve çeşitli amaçlarla kullanılan 

sonraki yıllarda atıl vaziyette 

kalan ömrünü tamamlamış 

mevcut bina yıkılarak yerine 

bodrum ve zemin katı iş yeri 

üzeri 3 kat her bir katında 3 

daire bulunacak olan iki iş yeri 

ve toplam 9 daireli konut olmak 

üzere 5 katlı depreme dayanıklı  

modern bir binanın ihalesi 

yapılmış inşaatına başlanılmış 

olup,  belediyemize ve ilçemize 

kazandırılarak şehir merkezinin 

daha modern hale gelmesi 

sağlanacaktır. 

Vatandaşlarımızca atılan 

çöplerin koku yaymasına karşı 

gerekli önlemler alınmakta bu 

hususta açığa çöp dökülmemesi 

için ilçe geneline kapalı çöp 

konteynırları yerleştirilmiş ve 

günü birlik çöpler toplanarak  

ilçemizin temiz tutulması 

sağlanmaktadır.

belediyemiz tarafından yapılmış 

olup, ilçemizde spor yapan 

kurum kuruluş ve şahıslara 

daha iyi spor yapma imkanı 

sunulmuştur. 

Çayır mevkiinde geleneksel 

olarak Kargı Panayırı 

etkinlikleri içerisinde güreş ve 

konser organizasyonlarının 

düzenlendiği alanda bulunan 

tribünlerin bakım onarımları 

yapıldı, gelen misafirlerimizin 

olumsuz hava koşullarından 

etkilenmemesi, bu etkinliklerin 

aksamaması için tribünleri üzeri 

kapatılmış alanın üzeride açılır 

kapanır olarak düzenlenmiştir. 

 Mülkiyeti belediyemize ait 

İlçemiz İmambey Mahallesi 

İlçe halkıma temiz ve modern 

bir hamam kazandırmak 

için inşaatına başlanılmış 

çalışmalarımız devam etmekte 

olup, en kısa sürede bitirmeye 

çalışacağım.  

İlçe stadı Gençlik ve Spor 

Müdürlüğünden 10 yıllığına 

belediyemize devir alınarak, 

Hizmet binası, soyunma 

odaları ve çevresindeki tel 

örgüler, tribün, saha zemininin 

bakım onarım ve tadilatları 
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İlçemizde bulunan mevcut 

parklar ile bahçelerin  temizliği, 

bakımı ve  çevre düzenlemeleri 

yapılarak ilçe halkının 

dinlenmesi ve çocukları ile 

oynayıp gezebilecekleri şekilde 

düzenlemeler yapıldı.    

Bunlar şimdiye kadar 

yaptığımız belli başlı işler 

ve hizmetler olup, bundan 

sonrada arz talep durumuna 

ve ihtiyaç halinde gerekli olan 

her türlü yatırım ve projelere 

devam edeceğim öncelikli 

olarak yukarıda da bahsettiğim 

gibi eğitim konusunda 

ve elimdeki halen inşaatı 

devam eden işlerin yapımını 

tamamlayacağım.

Son	olarak	ilçenin	

geleceği	konusunda	ne	

düşünüyorsunuz.	Kargı	

İlçesinin			ileriki	dönemde	

nerede	ve	nasıl	olacağını	

düşünüyorsunuz?

- İlçemiz çevresinin ormanlarla 

kaplı olması dolayısıyla 

Hitit Üniversitesine bağlı 

ormancılıkla ilgili, fakülte veya 

meslek yüksek okulun bir 

bölümü ile ilçemizin başlıca 

gelir kaynaklarını oluşturan 

tarım ve hayvancılıkla ilgili 

ve ilçemizde bulunan tekstil 

sektörü ile Halk Eğitim 

Merkezi müdürlüğü ve İşkur 

eliyle yeniden canlandırılan 

ve üretimine başlanılan 

tarihi Kargı Bezi üretiminin 

makineleşmesi ve eğitimli 

kişiler tarafından geliştirilerek 

üretilmesi için bu konularla 

ilgili birer yüksek okul veya 

fakülte bölümlerinden birinin 

açılması 

İlçemizde bulunan Anadolu 

Öğretmen Lisesi için yapılması 

planlanan kız öğrenci 

pansiyonun açılarak hizmete 

girmesi, inşaatı halen devam 

eden kapalı spor salonun 

bir an evvel tamamlanıp 

ilçemizde yetişen gençlerin 

salon sporlarına yönlendirilmesi 

İlçemize Sağlık Bakanlığınca 

yapılacağı açıklanan entegre 

yataklı hastanenin en kısa 

zamanda yapılarak, personel 

ve Uzman doktor ihtiyacının 

tamamlanması öncelikli 

isteklerimiz arasındadır çünkü 

son yıllarda bütün yurtta 

olduğu gibi ilçemizde de çok 

sık görülen ve başlıca ölüm 

sebeplerinden olan kanser 

vakalarının çoğalmasından 

dolayı uzmanlarca erken 

teşhisin ve araştırılmasının 

sağlanması, 

Özel veya kamu kuruluşları 

tarafından ilçe ve 

köylerimizden diğer illere veya 

ilçelere iş imkanı olmadığı 

için göç edenler ile göç 

etmeyi düşünenlerin geri 

dönmelerini sağlamak amacıyla 

istihdam yaratacak yatırımlar 

yapmalarını bekliyor belediye 

olarak bu tür yatırımcılara 

her türlü yardım ve kolaylığı 

göstereceğimizi bildiririm.
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Ethem ERKOÇ

Araştırmacı yazar

 Hz Muhammed (sav)’i peygamberliği 

döneminde görüp iman eden, sohbetlerinde 

bulunan, imanla ahrete intikal eden o kutlu 

insanlara sahabe denilmiştir. Onlar, Hz Peygamber 

(sav)in etrafında kenetlenmiş, onun uğrunda 

canlarını ve mallarını ortaya koymuşlardır.

            Çorum’da metfun bulunan sahabiler, 

Hz Peygamber (sav)in vefatından sonra O’nun 

fethini müjdelediği İstanbul’a giderken veya 

dönerken burada şehit olup kalmışlardır. 

Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)in en 

yakın dostu Suheyb-i Rumi ve arkadaşı Ubeyd 

Gazi ile cennetle müjdelenen on kişiden biri olan 

Sa’d b.Ebu Vakkas, Kisra’nın fillerine karşı savaşıp 

Kadisiye savaşında zafere koşan Kerep Gazi gibi 

meşhur sahabelerin türbeleri Çorum’dadır.

 Onların niye doğdukları yere  değil de 

Çorum’a defnedildiği konusunda Hz. Peygamber 

Efendimiz (sav)in şu hadisini nakletmek gerekir; 

‘’Ashabımdan herhangi biri bir yerde ölürse, 

mutlaka o, o belde insanları için kıyamet günü bir 

nur ve kılavuz olarak gönderilir.’’ (Tirmizi)

 Üçü hıdırlıkta, biri de Kunduzhan Mahallesi 

Zarif Hoca Sokakta bulunan bu sahabe kabirleri/

makamları, bu beldeye şeref katmıştır. Onları 

saygıyla ziyaret eden şehir halkı için kıyamet 

gününde bir nur ve rehber olacaktır, peygamber 

müjdesidir.

Çorum’daki Büyük Sahabiler
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SUHEYB-İ RUMİ
  1-Soyu ve Gençliği:

 Peygamberimiz (sav) in ‘’Suheyb  ne 

iyi kuldur, Allah’tan korkmasa bile asla O’na 

karşı gelmezdi (Günah işlemeyi düşünmezdi)’’ 

buyurarak övdüğü sahabi, Suheyb-i Rumi’dir.

 Önderimiz bizlere Suheyb-i Rumi’yi 

sevmemizi tavsiye ediyor: ‘’Allah’a ve ahret 

gününe inanan, annesini , çocuğunu içtenlikle 

sevdiği gibi Suheyb-i sevsin.’’

 Suheyb-i Rumi’nin asıl adı, Suheyb 

b.Sinan’dır. Aslı Yemenlidir, Nems Sülalesindendir. 

Arap asıllı olmasına rağmen babası veya amcası 

Kisra’nın Übülle Valiliği görevini yürüttüğü için 

çocukluğu, Ninova (Musul)da geçmiştir. Henüz 

çocuk yaşta iken Bizanslılar burayı işgal ederek 

her tarafı yağmalamışlardır, pek çok insanı 

öldürmüşler, yüzlercesini esir almışlardır. Suheyb 

de esirler arasındaydı. Ailesi, bir daha kendini 

bulamadılar. Suheyb b. Sinan, Rumların elinde 

esirken Mekkeli tüccarlar tarafından köle olarak 

satın alınmıştır, yeni sahibiyle anlaşma yaparak 

özgürlüğüne kavuşan Suheyb-i Rumi, Mekke’de 

ticaretle meşgul olmaya başlamış, mal mülk 

sahibi olmuştur. Burada evlenip yuva kurmuştur.

 2- Müslüman Oluşu:

 Suheyb-i Rumi, Hz. Muhammed (sav)’e 

vahiy gelmeden önce de arkadaşı idi. Onunla 

görüşür ve konuşurdu. İlk vahyin gelişinden sonra 

o da durumu öğrenmiş ve müslüman olmaya 

karar vermişti. Kabe’nin yakınındaki Erkam’ın 

evinde toplanan Müslümanlara katılmak üzere 

yola çıktı.

           Ammar b. Yasir, o günü şöyle anlatır;

 Suheyb b. Sinan ile Erkam’ın evinin 

kapısında karşılaştık, Resulullah (sav) oradaydı. 

Ona; “Ne istiyorsun”, dedim. O da bana, “Sen 

ne, istiyorsan ben de aynı şeyi istiyorum” deyince  

birlikte Hz. Muhammed (sav)’in yanına girdik. O 

da bize islamı anlattı, dine girmemizi arz etti. Biz 

de Müslüman olduk. Akşama adar orada kaldık, 

Müslüman olarak oradan çıktık. Ama Müslüman 

olduğumuzu gizliyorduk.
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 Gizlemek zorundaydılar, çünkü sayıları 

çok azdı. Müslümanların sayısı otuz yediyi yeni 

bulmuştu, Müslüman olduğunu açıkladığında 

Kureyş’in düşmanlığı ile karşı karşıya kaldı. 

Dininden dönmesi için ağır işkenceler yapıldı, 

demir gömlek giydirilip en sıcak günlerde güneş 

altında tutulur gücü tükeninceye kadar işkenceye 

devam edilirdi, ama o yine de dininden dönmedi, 

öldüresiye dövdüler ama yılmadı.

       3-Medineye Hicreti:

       Hz. Peygamber (sav) hicrete kararını Suheyb-i 

Rumi’ye açmıştı. Hz Ebubekir ve Suheyb ile 

birlikte hicret etmek istiyordu, yola çıkacakları 

sırada Hz.Ebubekir’i üç kez Suheyb hazretlerine 

gönderdi. Sabahleyin Suheyb-i Rumi’nin haberi 

olduğundan yola çoktan çıkmışlardı. Suheyb-i 

Rumi ‘de kararını verdi, azını hazırladı, kılıcını, 

okunu, yayını aldı. Ancak evi Kureyşli putperesler 

tarafından kuşatıldığı için evden çıkmak zordu, 

bir fırsatını bulup gece karanlığında yola çıkabildi, 

ama Mekkeli putperesler peşini bırakmadılar, 

gündüz yolunu kestiler.

 -Sen Mekke’ye fakir olarak geldin çok mal 

ve servete sahip oldun, bunca servetle buradan 

nasıl gidersin?

Suheyb yayını ve okunu gerip dedi ki:

 - İyi bilirsiniz ki iyi ok atarım. Allah’a 

yemin ederim ki oktanlığımdaki bütün okları size 

atmadıkça yanıma yaklaşamazsınız. Onlardan 

kurtulursanız kılıcımla vuruşurum, ama isterseniz 

mallarımın yerini söyleyeyim bana yol verin, 

onlarda servete konmanın peşindeydiler.

 -Zaten bize paran ve servetin lazım, 

dediler.

 -Öyleyse kapımın eşiğini kazın, oraya 

altınlarımı gömmüştüm, onu alın: filan kadına da 

gidin, onda iki kat yeni elbisem vardı onları da 

alın. Yeter ki ben Resulullah (sav)’e kavuşayım.

 -Bu söz onlara yeterliydi, ama emin olmak 

istediler. Parayı ve elbiseleri bulup alıncaya kadar 

onu salmadılar.

 Suheyb-i Rumi’nin bu davranışından Allah 

Resulü (sav), hicret esnasında haberdar olmuştu 

hatta bu olay üzerine bir ayet inmişti: ‘’İnsanlardan 

öyle kimseler vardır ki Allah rızasını kazanmak 

için (malı  karşılığında) canını satın alırlar, Allah, 

kullarına şefkatlidir.’’ (Bakara-207).

 Hz. Peygamber (sav), Medine yakınlarında 

Kuba’ya varmıştı. Suheyb-i Rumi de oraya ulaştı. 

Hz. Peygamber (sav), Hz. Ebubekir ve Hz.Ömer ile 

oturuyorlardı, Suheyb-i Rumi’yi görünce;

 -Ey Suheyb, alışverişin kârlı oldu, buyurdu 

ve hakkında inen ayeti okudu.

 -Suheyb, durumu anladı ve şöyle dedi:

 -Ya Resulallah; sana benden önce gelip 

kimse bu olayı anlatmış olamaz, herhalde bunu 

sana Cebrail haber verdi. Bundan sonra Suheyb-i 

Rumi Mekke’den çıktığı sırada karşılaştığı olayı 

tüm ayrıntılarıyla anlattı. Oradan Medine’ye hicreti 

Hz. Peygamber (sav) ile birlikte gerçekleştirdi.

 4- Medine’deki Hayatı:

 Suheyb-i Rumi, Mekke’de zengindi, canını 

ve imanının kurtarmak için hicret yollunda tüm 

servetini feda etti. Medine’ye geldiğinde o da  
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Yazı Dizisi

artık yoksul  bir kişi haline geldi.

 Medine’de Mescid-i Nebevi’nin yanına 

yapılan ve  İslam da ilk yatılı medrese olan 

Suffa’da ashabın yoksul ve zeki olanları kalıyordu. 

Bilal-i Habeşi, Suheyb-i Rumi, Ammar b.Yasir, 

Habbab b.Eret, Enes b. Malik gibi isimlerde orada 

barınıyorlardı, ancak Suheyb-i Rumi, ticareti iyi 

biliyordu. Kısa sürede mal mülk sahibi oldu. 

Kazandığının bir kısmını ailesine ayırırken dostlarını 

ve yoksul Müslümanları ihmal etmiyordu, eline 

geçen imkanlarla halka ziyafet veriyordu, sebebini 

soranlara şöyle diyordu:

             Yüce Allah: ‘’Siz hayır için neyi harcarsanız 

Allah, onun yerine daha iyisini verir.’’ (Sebe-

39) buyuruyor. Allah Resulü (sav)’de ‘’ sizin 

en seçkininiz yemek yedirip selam veren ve 

alanlarınızdır.’’ Buyuruyor, işte beni yemek ziyafeti 

vermeye sevk eden budur. 

 Suheyb b.Sinan, ashap arasında sevilen 

sayılan bir insandı. Hz. Muhammed (sav), ‘’Suheyb 

ne güzel kuldur.’’ Diyerek onu övmüştü, hatta 

‘’Allah’a ve ahret gününe inanan, bir annenin 

çocuğunu içtenlikle sevdiği gibi Suheyb-i sevsin.’’ 

Buyurmuştu.

 Suheyb-i  Rumi , savaşçı kişiliğiyle tanınır, 

nişan almakta ve ok atmaktaki hüneri herkesin 

malumudur. Başta Bedir, Uhud ve Hendek olmak 

üzere bütün savaşlara katılmıştır, hatta savaşlarda 

alemdarlık yapmıştır. Hz. Peygamber (sav)’i 

koruma ve kollama konusunda büyük gayret ve 

kahramanlıklar göstermiştir.

 5- Halife Vekili Oluşu:

 Hz. Ömer, Suheyb-i Rumi’yi çok severdi, 

Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak ona 

gereken hürmeti gösterirdi, ona çok itimat eder, 

bazı konularda onun yanından ayırmazdı, ona 

daima iyi davranırdı.

 Hz. Ömer , Hicretin 23.ncü yılında, (31.
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Ekim.644)’de Firuz isimli bir Mecusi tarafından altı 

yerinden hançerlendi, buna rağmen Hz. Ömer, 

o yaralı halinde şura heyeti oluşturdu. Onlara 

aralarından yeni halife seçmelerini emretti, sonra 

Suheyb-i Rumi’yi çağırarak yeni halife seçilene 

kadar Mescid-i Nebevi’de namaz kıldırma ve 

halifeliğe vekalet görevini ona verdi. 

        Hz. Ömer’in yaralanışından vefatına kadar 

üç gün halife vekili olarak görev yapmış, devlet 

işlerini yürütmüştür. Hz. Ömer’in cenaze namazını 

da halife vekili olarak kıldırmıştır. Daha sonra 

görevini, yeni seçilen Hz. Osman’a devretmiştir.

 6- Fitne Dönemindeki Tavrı:

 Hz. Osman’ın Halifeliği döneminde 

iç huzursuzluklar başladı, Müslümanlığı 

özümseyememiş bazı kişi ve gruplar yönetime 

karşı ayaklandılar. Hz. Osman’ın bizzat kendi 

evinde Kuran’ı Kerim okurken şehit edilmesiyle 

doruk noktaya ulaşan fitne, Hz. Ali döneminde  de 

sürdü. Cemel vak’ası, Sıffin Savaşı, Hakem olayı 

gibi hadiseler, saf ve ihlaslı müslümanları üzdü.           

İşte bu dönemde Suheyb, Hz. Peygamber (sav)’in 

öğüdüne uyarak tarafsız kalmayı tercih etmiş ve 

Medine’deki evine çekilmişti. Muaviye ile Hz. Ali 

arasında cereyan eden olaylarda gönlü hep Hz. 

Ali’den yanaydı.

            7- Hz. Suheyb’in Vefatı:

 Suheyb-i Rumi, 73 yaşında hicretin 

38. Yılında vefat etmiştir. Bunda, tarihçiler 

müttefiktirler, ancak vefat ettiği konusunda farklı 

görüşler vardır. İslam tarihi ve biyografi yazarlarına 

göre Suheyb-i Rumi, Medine-i Münevvere’de vefat 

etmiş ve Baki mezarlığına defnolunmuştur. Ancak 

ünlü tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali, ‘’Künhü’l-

Ahbar’’ adlı meşhur tarih kitabında farklı bir iddia 

öne sürüyor:

         ‘’38 tarihinde vefat ettiklerini İbni Esir yazdı 

ise de kabrinin nerede olduğunu tayin etmedi. 

Zahir budur ki Rumiyye-i Suğra’ya (Anadolu’ya) 

tabi olan Çorum namındaki kasabada metfundur, 

orada yatan odur, derler. Suheyb’in lakabının Rumi 

oluşu, onun Rumiyye-i Suğra’ya (Anadolu’ya) 

gelmesine sebep olmuştur. Bundan dolayı onun 

gerçek kabirleri buradadır. Galiba onun Rum 

küffar ordularına karşı seferlere katılmasına da 

lakabının tesiri olmuştur.

 Tarihçilerin beyanına göre Hz. Ali’den 

sonra İslam toplumunda siyasi itibarını kaybeden 

Muaviye ve kumandanları bunu telafi edebilmek 

için yeni fetihlere girişmişlerdir. Bu bağlamda 

İstanbul’un fethi için bir donanma göndermiş 

ve karadan da destek birlikleri yollamıştır. Bazı 

tarihçiler; Alemdar-ı Resul Suheyb-i Rumi, Ubeyd 

Gazi ve  Kereb-i Gazi de bu kara birliklerine 

katılarak buaralara, Çorum’a kadar gelmişlerdir, 

derler.

 Ali İzzet Efendi de Tezkere-i Makamat 

adlı eserinde ‘’Künhü’l Ahbar’’a dayanarak 

Suheyb-i Rumi’nin Çorum’da metfun olduğunu 

yazmaktadır.

 Suheyb-i Rumi’nin Çorum’da olup 

olmadığı konusu, Çorum’un kazalıktan sancak 

merkezine çevrilmesi ve Hıdırlık Camiinin yeniden 

inşası sırasında tartışılmıştır. Sultan ll. Abdülhamit 

huzurunda yapılan tartışmada Çorumlu Yedi 

Sekiz Hasan Paşa, Suheyb hazretlerinin Çorum’da 

medfun olduğunu iddia etmiş, iddiasını 

Kütüphane’i Hümayun’da bulunan bir eserle 

isbata muvaffak olmuştur.

 Böylelikle Çorum kaza statüsünden 

kurtulup sancak olmuştur. Ayrıca ll Abdülhamit 

Han’ın izni ve ödenek tahsisi ile Selçuklu Sultanları 

tarafından inşa edilen Hıdırlık Cami, yeni baştan 

1892 yılında yapılmış ve içerisine Suheyb-i Rumi 

ve silah arkadaşı Ubeyd Gazi’nin türbeleri için bir 

bölüm yerleştirilmiştir.

Yazı Dizisi
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Yazı Dizisi

Çorum’da Suheyb Sevgisi

 Çorum’da Suheyb-i Rumi’nin türbesinin 

bulunduğu kanaati çok eskilere dayanır. Ali 

İzzet Efendi, Tezkire-i Makamat adlı eserinde 

‘’ mübarek türbeleri, yanında bulunan cami 

zaviyeleri, Selçuklu sultanları tarafından inşa 

ettirilmiştir. 1576 tarihli vakıf defterlerinde de 

Suheyb-i Rumi zaviyesi adı geçmektedir. Hıdırlık 

Camiinin güneyinde kabri bulunan beyler 

Çelebi Şerafeddin Osman Bey, 1312 yıllarında 

bu türbeleri yeniden inşa ettirmiş ve burada 

kalanlara, buraya gelenlere yemek verilmesi için 

pek çok köyü buraya vakfetmiştir.

    Hıdırlıkta türbesi bulunan meşhur hadis alimi 

Yusuf Bahri hazretleri de Alemdar-ı Resul Suheyb-i 

Rumi’nin yanında yatabilmek için Çorum’a 

gelmiştir. 20. Yüzyıl başlarında Çorum’da yaşamış 

ünlü mutasavvıf Şiranlı Şeyh Hacı Mustafa Efendi 

de her on beş günde Hıdırlık’a ziyarete gidermiş, 

yakınlarına şöyle dermiş. ‘’ Ben, Hz. Suheyb-i 

Rumi’yi rüyamda gördüm. O’nun işareti ile 

Çorum’a gelip yerleştim. Hicaz’da ölmek isterim, 

şayet Çorum’da ölürsem beni Suheyb-i Rumi’nin 

eşiğine defnedin.’’ Temennisi gerçekleşmiş ve 

Hicaz’da vefat etmiştir. Hıdırlık Şeyhi namıyla 

bilinen Şeyh Abbas Efendi de Hıdırlık’ta yatan 

Alemdar-ı Resul Suheyb-i Rumi, Ubeyd Gazi 

ve Kereb-i Gazi’nin İstanbul’un fethi için giden 

orduya katılarak buaralara geldiğini beyanla 

buraların manevi değerine işaret etmiştir.

Çorum’da yapılan ilahilerde bu üçü bir arada 

geçmektedir:

Ol Suheyb-i Rumi Ubeyit Gazi

Şehitler şahbazı Kereb-i Gazi,

Bunlar din yolunda kılıç çaldılar

Ahd-i ikrar üstüne can verdiler

Kelleler koltukta vatan buldular….

 Pek çok Çorumlu şair, onu şiirlerinde ve 

kasidelerinde övmüştür. Meşhur alim ve müftü 

Hacı Ali Arif Efendi, birer kaside yazmıştır. 18. 

Yüzyılda yaşamış olan Aşık Feyzullah ve Mehmet 

Rüştü ile 19. Yüzyıl şairlerinden Hacı Hamdi, 

Çorum’dan bahsederken şiirlerinde burada yatan 

ashab-ı kiramı da zikretmişlerdir;

Cevanib-i Çorum burc-ı evliya

Ashabdan metfundur nice asfiya.

Nice kamil mürşid şair ulema,

Yaturlar Çorum’da yoktur şumarı.

Şair Hamdi’nin Hıdırlıktaki Suheyb-i Rumi türbesi 

üzerine bir kubbe inşası münasebetiyle yazdığı 

uzun kasidenin bir bölümü;

Bani-i âlisine eyle duayı-bi-hesap,

Zatına Hak’tan demüdem ola avn-i fet-i bâb

Hazret-i Abdülhamit Han Padişah-ı kâmyâb

Bunda elbet olur cümle dulara müstecab.

Türbe-i pâk-i Suheyb bin-i Sinan’dır bu makam

Mehtab-ı feyz-i ilahi mülteca-yı has u âm

Günümüz şairlerinden Hasan Şen de şu dörtlükte 

Çorumdaki sahabe sevgisini dile getiriyor:

Evliya kabrine yoğun talep var

Ziyaretçilerde haya edep var.

Ebi vakkas, Ubeyd, Ma’d i Kerep var

Gözümde tütüyor Suheyb-i Rumi.

 Çorum’da Suheyb’den galat olarak Suphi, 

Suhip ve Rumi ismi de oldukça çok kullanılır. Bunlar, 

Suheyb-i Rumi’ye duyulan sevginin tezahürleridir. 

Gönüllerindeki bu sevgi, onların Hz. Peygamber 

(sav)’in arkadaşları oluşları nedeniyledir.

-DEVAM EDECEK-
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Yazı Dizisi

Çorum / Başköy Şelalesi






