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 Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde 28 
Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, Hitit Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde yapıldı. 2011 yılı içersinde yapılan 200’ün 
üzerindeki kazı çalışmalarının sonuçlarını değerlendirmek üzere 
yaklaşık 330 katılımcının hazır bulunduğu, 34. Uluslararası 
Kaz, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun açılışı Anitta 
Otel’de gerçekleşti.
 
 Açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
GÜNAY, Vali Nurullah ÇAKIR, Çorum Millet Vekili Murat 
YILDIRIM, Çorum Millet Vekili Cahit BAĞCI, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı Özgür ÖZARSLAN, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü O. Murat SÜSLÜ, Belediye Başkanı 
Muzaffer KÜLCÜ, Hitit Üniversitesi Rektörü R. Metin ALKAN, 
Akademisyenler ve çok sayıda Arkeolog katıldı.

 Sempozyumun açılışı; Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü O. Murat SÜSLÜ tarafından, 2011 yılı 
içersinde yapılan kazı çalışmaları ve yıllara ait kazı sayılarının 
değerlendirildiği sunum ile başladı.

 Konuşmasında insanın ortak mirası olan arkeolojik 
alanlardan elde edebilecek sonuçların başta genel idare ve 
yerel yönetimler olarak toplam hizmetlerin nasıl sunulması 
gerektiğini vugulayan Vali ÇAKIR; “İlimiz her geçen büyüyen 
turizm potansiyelinin yanında, konferanslara ev sahipliği 
yaparak markalaşma adına önemli adımlar atıyor.

 Bilim adamlarımızın dünyanın ortak mirası olan 
tarihi ve kültürel alanlarımızın ortaya çıkarmak için yaptıkları 
çalışmaların bilinci içersindeyiz. Bu bağlamda ilimizde her 
kazın dönemi sonunda sempozyumlar düzenleyerek; kazı 
sonuçlarının değerlendiriyor ve ne yapılması konusunda fikir 
alış verişinde bulunuyoruz.

 Son yıllarda ilimizde yapılan teknolojik ve bilimsel 
arkeoloji çalışmaları ile insanlığın ortak tarihi ve kültürünü 
ortaya çıkararak Çorum’u turizmde bir marka şehir yapmak 
istiyoruz.

Bu kapsamda;

-Hitit Yürüyüş Yolu

-Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu

-Güzelleme adıyla kitaba dönüştürülen yöresel yemek 

kültürümüzün, konuklarımızın damak tatlarına sunulması

-Orta öğretim öğrencilerine yönelik Hitit söyleşileri

-İlkokul öğrencilerine yönelik Hitit oyun parkları

-Çorum Müzesinde sosyal sorumluluk projemiz olarak 

gerçekleştirilen Herkes Müze’ye kapsamında ilkokul 

çağındaki öğrencilerimizi iki gece ağırlayarak, çocuklarımızın 

34. Uluslararası 
Kazı, Araştırma 

ve Arkeometri 
Sempozyumu 

Gerçekleştirildi
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tarihi ve kültürel bakış açılarını değiştirerek sahiplenmelerini 

sağlamak

-Hitit Üniversitemiz ile yürüttüğümüz Hititler Üniversitede 

projesi ile üniversite gençliğine ilimizin uygarlıklar kenti 

olduğunun duyurulması.

 Hayata geçirilen bu projeler ile gerek çekirdekten 
eğitim, gerekse tanıtımlar yoluyla turizmde marka şehir olma 
yolunda ilerliyoruz. Çünkü geçmişi Roma Hukuku’ndan 
2000 yıl öncesine dayanan Hitit Hukukun’ un dünyaya 
tanıtılması ve insanlığın hizmetine sunulması gerekiyor.

Kültür & Turizm

 Yapılan tüm kazı alanlarında çalışmalarında 
desteklerini esirgemeyen Çorumlu hemşerilerime ve değerli 
bilim adamlarına teşekkür ediyor ve ev sahibi olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.”dedi.

 Sözlerine Dünya Kültür ve Doğal Mirasının 
Korunmasına dair sözleşmenin 40 yılı kutlayarak başlayan Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay; ”bir yıl içersinde yapılan kazı 
çalışmalarının değerlendirmesine yönelik yapılan sempozyumun 
34.’sünü Hitit uygarlığının merkezinde yapıyoruz.

 Arkeoloji bakımından ülkemiz son derece oldukça 
zengindir. Arkeoloji çalışmalarına önem veriyoruz. Bu bağlamda 
bütçemizi 20 milyona yükseltmiş bulunuyoruz.

 Kazı çalışmaları, tüm insanlığın ortak tarihini 
bilmek ve ortaya çıkarmak adına önemli faaliyetlerin 
başında geliyor. Tarih ve kültür adına, hangi dönemden 
kalmış ve nerede ne varsa hepsini korumak insanlığa karşı 
ödevlerimizdendir.

 Arazi sonuçlarında elde edilen çalışmalarına emek 
harcandığının bilmesi adına kazı alanlarını ve buluntuları 
korunmalı, korunmuyorsa da uyarıda bulunmak bizim 
görevimizdir.  

 Kazı başkanlarının dikkat etmesi gerek hususlardan 
biri ülkemizde yürüttüğü kazıya binaenen buluntulara 
Türkçede yazılmalıdır. Bu gerek Türkçemizin korunması ve 
gerekse de Türkçenin bilim dili olmasına katkı yapacaktır.

 Yurtdışına çıktığımızda göğsümüzü kabartacak 
müzelerimiz sayısı her geçen gün artıyor. Bundan mutluluk 
duyduğumu sizlerin önünde bir kez daha ifade ediyorum. 
Tüm katılımcılara başarılı çalışmalar diliyorum.”dedi.
 
 Sempozyumun birinci oturumu, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay’ın konuşmalarının ardından başladı.

 Sempozyum öğleden önce ve öğleden sonra 
iki oturum olmak üzere 3 günde toplam altı oturumun 
ardından sonra erdi.
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  5 Mayıs 2012 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren, yeni yönetmelik 
doğrultusunda, bu yıl Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğü’ nün 
koordinasyonunda   ‘19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’  düzenlenen 
etkinliklerle kutlandı.

 İlk olarak Hürriyet Meydanında 
Hitit Üniversitesi, Kafkas kültür 

Derneği ve Hattuşaş Halk Oyunları 
Kulübü Derneğinin gösterileri ile 

Gençlik Şöleni başladı.

Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 
Bayramı Etkinliklerle 
Coşkuyla Kutlandı.

19 Mayıs

19 MayısÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Meydanda düzenlenen etkinlikler halk 
tarafından yoğun ilgi gördü, gösterilerin ardından oluşan 
kortej Hürriyet Meydanından Atatürk Anıtına kadar 
yürüyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 
Anıta çelenk konulmasının ardından; 19 Mayıs Atatürk 
Kapalı Spor Salonunda, Çorum Anadolu Lisesi tarafından 
düzenlenen Gençlik Şöleni ile devam etti.

 Gençlik Şölenine; Vali Nurullah ÇAKIR, Belediye 
Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Vali Yardımcısı Hamdi BOLAT, 
Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN ilgili daire müdürleri 
ve çok sayıda vatandaşlarımız katıldı.

 Kutlama programında, fotoğraf sergisi, 
tiyatro oyunları, müzik dinletisi, halkoyunları ve 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcuların 
etkinliklerle şölene dönüştü.

 Ülkemizde düzenlenen çeşitli spor 
organizasyonlarda derece giren öğrenciler ve 
sporcular hediyeleri Vali ÇAKIR tarafından verildi.

 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında 
‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’  
düzenlenecek etkinliklerle hafta boyunca devam etti.
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 Kargı Kaymakamlığı 
himayelerinde Kargı Akasya Çevre 
ve Eğitim Derneği tarafından, 
Kargı’da ikamet eden ve özellikle 
yalnız yaşayan 65 yaş üstü 
büyüklerimiz için hayata geçirilen 
“Evde Bir Ses Olsun” projesinin 
bilinirliğini artırmak amacıyla 
organize edilen Çorum Kargı 
Vosvos festivali başladı. Festivalin 
açılışına Vali Nurullah ÇAKIR, Kargı 
Kaymakamı T. Kamil ERSÖZ ve eşi 
Kaymakam Canan ERSÖZ, “Evde 
Bir Ses Olsun” projesinde yer alan 
65 yaş üstü yaşlılarımız, Vosvos 
ekipleri ve Kargı halkı katıldı.
 Kargı Kaymakamı T. Kamil 
ERSÖZ; proje ile ilgili kısa bir bilgi 
verdi.

“Evde Bir Ses Olsun” 
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 Vosvos ekiplerinin stardı öncesi konuşma yapan Vali 
Nurullah Çakır; bu tür organizasyonların sosyal sorumluluk 
projelerine duyarlılık oluşturduğunu ifade ederek; vosvos 
festivalinin “Evde Bir Ses Olsun” projesine katkıları olacağını 
belirtti.

 Organizasyonun amacının 3 aydan beri yürütülen 
“Evde Bir Ses Olsun” projesindeki kıymetlilerimize moral ve 
destek vermek olduğunu vurgulayan Vali ÇAKIR; “Başımızın 
tacı olan büyüklerimiz her zaman hayatımızın merkezindedir. 
Bu proje sadece Kargı özelinde kalmayıp, ilimiz geneline 
ulaşacağına inanıyorum. Başta Kaymakamımız ve Belediye 
Başkanımız olmak üzere tüm Kargılı hemşerilerime teşekkür 
ediyorum.” dedi.

 Vosvos şenliğinin babalar gününe denk gelmesinde 
dikkat çeken Vali Çakır; tüm babaların babalar gününü de 
kutladı. Ayrıca Vali ÇAKIR; yaşlılarımızın ve hemşerilerimizin 
kandilini kutladı.

 Vosvos şenliğinde 
84 yaşındaki Havva annenin 
şoförlüğünü Vali Nurullah ÇAKIR 
yaparak, anahtar teslimi için 
evine kadar götürdü. “Evde Bir 
Ses Olsun” projesinde aktif olarak 
yer alan 73 yaşlıdan biri olan 84 
yaşındaki Havva anneye yeni inşa 
edilen evinin anahtarı, gönüllüler 
adına Vali Çakır’ın kızı Nihan Çakır 
tarafından teslim edildi. Havva 
anneyle beraber 7 kıymetlimize 
daha evlerinin anahtarı teslim 
edildi.  Bu kapsamda şimdiye 
kadar yeniden inşa ve restorasyon 
olmak üzere 30 ev için anahtar 
teslim edildi.

“Evde Bir Ses Olsun” 
Projesinde Anahtar 
Teslimi
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 Çorum Valiliği ve Metro Kültür Yayınlarının ortak 
bir çalışmanın ürünü olan kitap 6 ay süren hazırlık süreci 
sonunda 14 yazar tarafından kaleme alındı. Kitap 4 bölüm 
ve 14 ana metinden oluşuyor. Çorum mutfağı üzerine 
araştırma yapan herkesin başvuracağı geniş tabanlı bir 
kaynak olan “Çorum Mutfağı’na Güzelleme”sinin en önemli 
özelliği ise yaklaşık 175 kaynak kişi ile yapılan görüşmelerin 
sonucu hazırlandı.

 Metro Kültür Yayınları ev sahipliğinde İstanbul Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde düzenlenen kitabın tanıtım toplantısına 
Vali Nurullah ÇAKIR, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum 
milletvekili Salim USLU, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Reha Metin ALKAN, eski Devlet Bakanlarından Prof. Dr. 
Ahmet SAMSUNLU, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Çetin BAŞARANHINCAL, Ünlü Gurmeler ve sanatçılardan, 
Atilla DORSAY, Buket UZUNER, Vahap MUNYAR, Mehmet 
YAŞİN, Gökmen SÖZEN, Eyüp Kemal SEVİNÇ, Nedim ATİLLA, 
Ali Esat GÖKSEL, Abdurrahman YILDIRIM, Nevin HALICI, 
Selin GÖKYILDIZ, Ahmet ÇELİK, Sevim GÖKYILDIZ, Artan 
ÜNSAL, Müge AKGÜN, , Faruk ŞUYUN, Aylin ÖNEYTEM, 
Sahrap SOYSAL, Cengiz ÇAMLIBEL, İlker UĞURLU, İlkay 
KINIK, İhsan YILMAZ, seçkin kişiler ve Çorumlu İş adamları 
katıldı.

Güzelleme
Çorum mutfağının unutulmuş lezzetlerinin 
günümüze aktarılması amacıyla Çorum 
Valiliği ve Metro Kültür Yayınlarının 
ortaklığında hazırlanan “Çorum Mutfağı’na 
Güzelleme” adlı kitap tanıtıldı. 

GüzellemeÇorum Mutfağı’na

Kültür & TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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GüzellemeGüzelleme
Haber

 Köylerde yaşanan sorunlara çözüm üretmek 
amacıyla muhtarlar toplantısı; Vali Nurullah ÇAKIR’ın 
makamında yapıldı.

 Köylerin sorunları hakkında bilgi veren Köy 
muhtarları; sorunlarının çözümü kapsamında yardım 
talep ettiler.

 Muhtarların köylerdeki sorunların çözümü 
noktasında bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan 
Vali ÇAKIR; “KÖYDES kapsamında köylerimizin altyapı 
sorunlarını yerinde ve uygulanabilir projelerle çözüme 
kavuşturacağız. Elimizdeki ekonomi, makine ve insan 
gücünü en iyi şekilde değerlendirip, mağduriyetlerinin 
giderilmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

 Bu bağlamda özveriyle görev  yapan 
muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.” 
dedi.

Köylerin Sorunları Değerlendirildi

 Çorum mutfağına güzelleme kitabının Çorum 
tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Çakır, 
kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve programa 
ev sahipliğinden dolayı Metro Kültür Yayınları Yayınlarına 
teşekkür etti.

 Program sonunda Vali Nurullah ÇAKIR, Metro 
Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay ÖZERKAN 
ve Metro Kültür Yayınları Yayın Yönetmeni Nilhan ARAS’a 
plaket verdi.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Hakkı AKİL ve eşi İnci 
AKİL’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çorum’dan Roma’ya” 
adlı serginin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Ofisi’ndeki 
açılışına; Çorum Valisi Nurullah ÇAKIR, Vatikan Büyükelçisi 
Kenan GÜRSOY ve eşi Belkıs GÜRSOY, Çorum Belediye Başkanı 
Muzaffer KÜLCÜ, Kargı Kaymakamı Tolga Kamil ERSÖZ ve 
Kargı Belediye Başkanı Ahmet Hamdi AKPINAR ve çok sayıda 
davetli katıldı.

HititlerRoma’da

 Sergi açılışında konuşma yapan Vali Nurullah 
ÇAKIR; “Uygarlığın en önemli beşiklerinden birisi olan 
Anadolu denince aklailk olarak Hitit Uygarlığı geliyor; özellikle 
Kadeş Antlaşması’nı yapan bir millet olan Hititlerin barışçıl 
yaklaşımının, Roma’da anlatılması anlamlı” dedi.

İlimizin yedi bin yıllık tarihi ve kültür zenginliği, Çorum Valiliği, Başbakanlık Tanıtma 
Fonu, Roma Büyükelçiliği ve Kargı Kaymakamlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik 

kapsamında açılan; “Çorum’dan Roma’ya’’ adlı karma bir sergi ile Piazza della 
Repubblica’daki Kültür ve Turizm Ofisinde İtalyanlara tanıtımı yapıldı.
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 “Çorum’dan Roma’ya’’ adlı karma sergide; Çorum’un geleneksel kargı 
bezinden yapılmış kıyafetler, Kent Müzesi’nden getirilen ve Çorum’u anlatan 16 
adet resim, bazı fotoğraflar ile ebru sanatından örneklerin yer aldı.

 Sergi boyunca, müşavirliğe gelen İtalyan konukları Hitit kıyafetli hostesler 
karşıladı. Hitit kıyafetli yerel mankenlere ilgi gösteren İtalyanlar konuklar fotoğraf 
çektirdi. Sergide ayrıca İtalyan ve Türk konuklara, Çorum’un meşhur leblebi 
çeşitlerinden de ikram edildi.

 Konuklar, ressam ve ebru sanatçısı Nilgün Ayşecik’in düzenlediği, “Suda 
Yansıyan Sanat: Ebru” adlı ebru sanatı atölyesinde, geleneksel Türk süsleme 
sanatına dair bilgi alarak; çalışma fırsatı da buldu.

 Roma Büyükelçiliği’nin rezidansında,  Modacı Ahmet ÖZCEYHAN’ın 
tasarladığı ve tamamı Kargı bezinden yapılmış olan kıyafetlerin yer aldığı Hitit 
defilesi düzenlendi. Ayrıca Çorum mutfağından örnekler sunuldu.

 “Çorum’dan Roma’ya’’ adlı karma sergi, Hitit defilesi ve Çorum mutfağı 
konuklar ve ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

Kültür & Turizm
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 Turizm yelpazesi bakımından gezginlere farklı 
olanaklar sunan ilimiz; Hitit yürüyüş yolundan sonra 
Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu projesinin 
de hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşadığını ifade 
eden Vali ÇAKIR; Kızılırmak havzası boyunca uzanan, 
yerleşim birimlerinin tarihsel ve kültürel değerleri ile 
beraber doğal güzellikleri ortaya çıkaran, özgün yemek 
kültürü ile Çorum’un bir lezzet durağı olduğu iddiasını 
ortaya koyan  ‘Gastronomi ve Yürüyüş Yolu’ projesinin 
gerçekleştirmekten mutluyuz. Gezginlerimize; Kızılırmak 
nehrinin kılavuzluğunda trekking, bisiklet, kültür, doğa 
ihtişamlı araç yolu ve jip safari gibi farklı konseptteki 
rotaları bünyesinde barındıran ‘Gastronomi ve Yürüyüş 
Yolu’na bekliyoruz. Dedi.

Kızılırmak Havzası

Gastronomi ve 
Yürüyüş Yolu’na
Yoğun İlgi

 Kültür Bakanlığının Avrupa Topluluğu ile imzaladığı 
Kültür Yolları anlaşması kapsamında, Valiliğimiz tarafından 
2011 yılı içerisinde hazırlanan ve hemen uygulamaya 
konulan, UNESCO logosuna sahip olan Hitit Yolu Projesi’nin 
akabinde, başlatılan Kızılırmak Havzası Gastronomi ve 
Yürüyüş Yolu Müze bahçesinde düzenlenen kokteylle tanıtıldı. 
Kokteyle, Vali Nurullah ÇAKIR, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Özgür ÖZASLAN, İlçe Kaymakamları, ile il dışından 
gazeteci, yazar, gurme, acente sahipleri ve ilimizin turizm ile 
ilgilenen sektör temsilcileri katıldı.

Kültür & TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2012
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Kültür & Turizm

 Tanıtımımızın müzemizin bahçesinde yapılması 
ve 18 Mayıs 7. Avrupa Müzeler Gecesine denk gelmesi 
tarih ve kültürel değerlerimizle bütünleşmesi adına önemli 
katkı yapacaktır. Bizleri yüreklendirdiği için başta Kültür 
Bakanlığımıza, projelerimizi sahiplenen halkımıza, maddi 
ve manevi desteklerini esirgemeyen müteşebbislerimize, 
sponsorlarımız Halk Bank A.Ş. ye, SporToto Teşkilatına, 
İl Özel İdaresine, İl Kültür Müdürlüğüne ve emeği geçen 
herkese teşekkür ettigini belirtti.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2012

13



katılmayanlar için, Hacıhamza’da Kargı bezi dokuma 
atölyesi ve Kargı yöresel ürünlerin satışının yapıldığı yöre 
evine gezi düzenlendi.

 İskilip-Oğuzlar güzergâhı boyunca ise; 
Yalakyayla - Akpınar parkurunda rehberli yürüyüşün 
ardından;  Çatalkara Kültür ve Sanatevi, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu Sürekli Sergi Salonu, Yazmalı Konak, İskilip 
Kaya Mezarları, Halk Eğitim Merkezi’nin de içinde 
bulunduğu kent merkezini gezdiler.

 Gezi kafilesine; Seyirtepe’de İskilip Dolması 
ikramı ve ilçede yapılan uğurlamanın ardından Kızılırmak 

 Gezi kafilesi iki gün boyunca, Kızılırmak havzası 
boyunca uzanan Osmancık-Kargı güzergâhı ve İskilip-
Oğuzlar güzergâhının, tarihsel ve kültürel değerleri 
ile beraber doğal güzellikleri yanında; gezginlerimiz 
parkurlar boyunca,  kendine özgün yemek kültürü ile 
farklı damak lezzetleri sunan Çorum’un bir lezzet durağı 
olduğunu tanıma fırsatı buldular.

 Kafile, Osmancık-Kargı güzergâhı boyunca; 
İlk olarakKızılırmak kenarında yapılan yöresel 
kahvaltının ardından; Koyunbaba Köprüsü, Kandiber 
Kalesi ve Tepelice - Hacıveli parkurunda yürüyüş için 
Kargı yaylalarına doğru hareket ederken; yürüyüşe 

Kızılırmak Havzası
Gastronomi ve Yürüyüş Yolu 
İlk Konuklarını Ağırladı

Kültür & TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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“UNESCO’ Listesinde Ülkemizde Daimi On 
İlden Biri Çorum”
 Güzel bir Anadolu kentinde bulunmaktan duyduğu 
memnuniyetini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Özgür Özaslan; “UNESCO’nun ülkemizde daimi listesinde 
yer alan on ilimizden biri olan Çorum; evrensel uygarlığa ev 
sahipliği yapıyor. Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu 
Çorum’un turizm konusunda yeni bir destinasyon olmasına 
ivme katacaktır. Kültür ve turizm alanında yapılan çalışmalarla 
sadece ülkemiz ölçeğinde değil uluslararası boyutta da örnek 
teşkil ediyor. Bu kapsamda Çorum transit geçit güzergâhı 
olmaktan çıkarak; gezilecek çekim merkezi haline geliyor. 
Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi
 
 Konuşmaların ardından Kokteyl tanıtım projesi 
kapsamında; ikramlar ve müzik dinletisi ile devam etti.

Gastronomi Yürüyüş Yolu Sky Life’da
 Türk Hava Yollarının yayın organı olan Skylife, bu 
ayki sayısında “Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu 
Projesi”ne yer verdi.

 Kızılırmak nehrinin kılavuzluğunda trekking, bisiklet, 
kültür, doğa ihtişamlı araç yolu ve jip safari gibi farklı konseptteki 
rotaları bünyesinde barındıran ‘Gastronomi ve Yürüyüş Yolu’  
Skylife Temmuz sayısında tanıtıldı.

Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu etkinlikleri sona 
erdi.

 İlimizden ayrılırken duygularını ifade eden gezi 
kafilesi; ülkemiz adına alternatif güzel bir turizm alanı 
kazandırıldığını belirterek; Çorum halkı tarafından 
sıcak karşılandıklarını, Gastronomi ve Yürüyüş Yolu 
ile Güzelleme yemeklerini çok beğendiklerini, diğer 
parkurları da gezmek için tekrar gelmek istediklerini 
belirterek, tavsiye edeceklerini ifade ettiler.

 Ayrıca gazeteci, yazar ve gurmeler; Gastronomi 
ve Yürüyüş Yolu ile Güzelleme yemeklerini köşelerine 
taşıyacaklarını ifade ettiler.



 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı’nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı ve Çorum İl özel idaresi tarafından 
finanse edilen, TR83/2010/ALTYAPI/T1/078 referans 
numaralı küçük ölçekli Altyapı, Geliştirme, Kültürel 
ve Turistlik Değerleri, Ekolojik Dengeleri Koruma ve 
İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında yürütülen 
Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesinin çalışma 
alanında Vali Çakır ve beraberindeki heyet incelemelerde 
bulundu.

 Proje hakkında bilgi veren Vali ÇAKIR; 
Alacahöyük-Samsun yol ayrımının 7 km’lik kısmının 
turizm yolu olarak projelendirildiğini belirterek; 750 
bin TL’lik kısmını Kalkınma Ajansı’nın geriye kalan 1,8 
milyon TL’lik ana bütçeyi de il Özel idaresi tarafından 
karşılanacağını ifade etti.

Vali ÇAKIR Alacahöyük 
Turizm Yolu Rehabilitasyon 
Çalışmalarını Yerinde İnceledi

 Projenin hayata geçirilmeye başladığı andan 
itibaren 3,2 km’sinin bitirildiğini ifade eden Vali Çakır; 
turizm sezonuna kadar açılmasının hedeflediğini, 
ancak yoğun kış şartları altında bir miktar gecikme 
olmasına rağmen önümüzdeki bir buçuk ay gibi sürede 
tamamlanacağını belirtti.

 Proje kapsamında araç trafiğinin yanında, yaya 
yürüyüş aksları, bisiklet parkurları ve bağlantı yoları ile 
bir bütünlük arz ettiğini ifade den Vali Çakır; “ İl ve ilçe 
belediyemizin katkılarıyla da turizm yolu boyunca yeşil 
bir kuşak oluşturma arzusundayız.” dedi. 

 Ayrıca yayalar için yapılan kaldırımı yetersiz 
bulan Vali Çakır; yüklenici firmadan yaya kaldırımının 30 
cm daha genişletilmesini istedi.

 İl Özel İdaresi’nin yekpare olarak toplamda 
6800 m²’lik alanda ilk altyapı çalışması olarak, kendine 
özgün bir iş olduğunu vurgulayan Vali Çakır; “İl özel 
İdaresi olarak; bütçe büyüklüğüne ve yapılan çalışmaya 
bakıldığında özel fedakârlıklar gerektiren vizyonel bakışlar 
görünecektir.  Bu vizyonel bakışın adı ilimiz geleceğine 
ve turizmine katkı sağlamaktır. Bu vesileyle konuya bu 
bakışla yaklaşan; başta İl Genel Meclis Başkanı olmak 
üzere İl genel Meclis üyelerine teşekkür ediyorum.”dedi.

 Samsun- Ankara karayolundan girişi sfenkslerle 
belirlediklerini de ifade eden Vali Çakır; yöre halkını ve 
yatırımcıları kavşak ve yol güzergâhı boyunca günübirlik 
veya kalıcı turizm yatırımı  (motel, bisiklet ve fayton 
durakları, karavan park alanları v.b.) yapmaya ve yapılan 
işe sahip çıkmaya davet etti.

Gelişen Güçlenen ÇorumÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Eskice köyünde yapılan açılış törenine; Vali 
Nurullah ÇAKIR, Çorum Milletvekili Murat YILDIRIM, Çorum 
Milletvekili Cahit BAĞCI, İl Garnizon Komutanı Hakan 
SARAÇ, Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ve Eskice Köyü halkı 
katıldı.

 GEF Projesi; tarımsal kaynaklı nitratların sebep 
olduğu; suyun, toprağın ve havanın kirlenmesiniönlemek 
amacıyla yönelik yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. GES 

projesi ülkemizde 4 ilde ( Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya) 
uygulanmakta olup; ilimizde 5 havzada yürütülmektedir.

 Proje kapsamında ilimizde son olarak Eskice 
Köyü Tarım Kalkınma Kooperatifliğine, toplam hibe bedeli 
735.000 TL olan; 1 adet merkez depo,25 adet hane tipi 
gübre deposu, 1 adet kepçeli traktör, 1 adet gübre karıştırıcı, 
1 adet gübre dağıtıcı,1 adet römork ve 1 adet vidanjör alımı 
yapılmıştır.

 Ayrıca 4 kez düzenlenen eğitim kursları ile toplam 
120 çiftçi eğitilmiştir.

 Açılış töreninde konuşma yapan Vali ÇAKIR; 
“İlimizin gelişim unsurlarından biri olan hayvancılık ve 
tarımın ülke içi ve dışı tanıtım ve pazarlanın yanında,sağlıklı 
ve kaliteli olarak sunulması önemlidir.Bu kapsamda temiz 
gıdaya ulaşmanın yolu, suyun toprağın ve havanın temiz 
olmasına bağlıdır.

 Geleceği yakalamak adına bir şeyler yapmak 
istiyorsak; atalarımızdan kalan 30-40 yıllık geleneksel tarım 
uygulamaları yerine çağın gereklerini taşıyan. Teknolojik ve 
modern tarıma geçiş yapmalıyız.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi olan 

Karadeniz de Tarımsal Kirliliğin Kontrolü ( GEF) 
Projesikapsamında Merkeze bağlı Eskice Köyünde 

yapılan tesis ve araçların teslim töreni yapıldı.

 Bu geçiş hükümetimizin belirlediği 2023 
vizyonukapsamında, yapısal değişikliklere ayak uydurarak 
dünya tarımına adapte olmamıza olanak sağlayacaktır.

 İlimiz hayvancılık ve tarımında, gerek danışmanlar 
gerekse akademik yapılacak çalışmalarla yeni rol modeller 
ortaya çıkarılmalıdır. Bu bağlamda tek başına yapılacak 
çiftçilik yerine; 4-5 çiftçimizin bir araya gelerek yapacağı 
tarımsal birleşmelerin; ilimizin ve ülkemizin ekonomisine 
katkısı daha büyük olacaktır. Bu kapsamda desteklerini 
esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Eskice Köyünde 
Tarımsal Kirlilik 

Azalıyor

Gelişen Güçlenen Çorum

Geleceği yakalamak adına bir şeyler yapmak istiyorsak; atalarımızdan kalan 30-40 yıllık geleneksel 
tarım uygulamaları yerine çağın gereklerini taşıyan. Teknolojik ve modern tarıma geçiş yapmalıyız.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Çorum Allgeau-Orient Rallye’nin özel 
“Boğazkale Sfenksine Selam” ayağından sonra 
klasik otomobil severlerin uğrak yeri olma 
yolunda ilerliyor. 14 Ülkeden 111 takım 355 
araç ve 666dan fazla katılımcı ile klasik otomobil 
yarışlarından biri olan ve 2006 yılından bugüne 
her yıl düzenlelen Allgeau-Orient RallyeVali 
ÇAKIR’ın startı ile başlamış ve müze bahçesinde 
düzenlenen kokteyl ile sona ermişti.

 Geçtiğimiz günlerde ise Land Rover 
Adventure Türkiye-Gürcistan etkinliğine katılan 15 
araçlık ekip Boğazkale gezisi ve Boğazkale Göleti 
kıyısında kurdukları kamp ardından güzergahına 
devam etti. Bir macera yolculuğu olan ve bu yıl 

Kültür & Turizm

KlasIK OtOmObIl 
severlerIn 
UGraK YerI 
OlmaYa Devam 
eDIYOr

ÇOrUm

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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5. düzenlenen organizasyon, içinde macera ve 
keşif duygusu olan her yaştan katılımcılarla renkli 
görüntülere sahip oldu. 1 Temmuz’da Mavi Ocak 
Tesislerinde karşılanan ekip, Çorum Valiliğini 
ikram ettiği kokteylin ardından Boğazkale Müzesi 
ve dünya mirası Hattuşa ören yeri gezileri yaptı.  
Uygun kamp yerlerinde doğayla barışık bir takım 
oluşturmayı amaç edinen bir doğa grubunun 
önderliğindeki rally turu, daha sonra Boğazkale’de 
bulunan Gölet etrafında çadırlalrını kurdu.  2 
Temmuz’da ise Boğazkale’den hareket eden ekip, 
Çorum’a özgü hediyelik eşyalardan oluşan bir 
alışveriş turuna çıktı. İnönü Caddesi’nden Saat 
Kulesi’ne bir gösteri geçişi yapan ekip, ilimizden 
ayrıldı.

Kültür & Turizm
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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Çorum
 TRT türk tarafından hayata geçirilen “Memleket 
Anadolu”nun ikinci bölümü, 3 Temmuz 16.00-17.00 
saatleri arasında canlı performans olarak Çorum-
Alacahöyük’ten yayınlandı. Programa Vali Nurullah 
ÇAKIR, Hitit Yolu ve Kızılırmak Havzası Gastronomi Yolu 
projelerinin koordinatörü Ersin DEMİREL, Alacahöyük 
Kazı başkanı Aykut ÇINAROĞLU gibi isimler katılarak 
ilimizin ulusal platformda tanıtımı konusunda yeni bir 
adım atıldı. Çorum, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde 
de iki hafta üstüste Kanal A Televizyon kanalının Pazar 
akşamları yayınlanan ve Gaffur UZUNER’in sunduğu 
‘Gezelim, Tozalım’ programına konuk olmuştu.

Çorum
“Memleket Anadolu”ya

Konuk Oldu.

Kültür & TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 İlimizin 7000 yıllık tarihi geçmişi ve zengin kültür 
mirasının yanısıra yürütülmekte olan eğitim, ekonomi, 
turizm, sosyo-kültürel projeler hakkında bilgi veren  Vali 
Nurullah ÇAKIR, Hititlerden Selçukluya, Osmanlıdan 
Cumhuriyete kadar uzaman farklı ve köklü bir kültür 
mirası oluşturduğu kendine özgü turizm dinamikleriyle 
markalaşacağını belirterek, UNESCO dünya mirası 
listesinde yer alan Hattuşa antik kentinin turizmdeki yeri 
ve önemimi vurguladı.  Türkiye genelinde en iyi müzecilik 
anlayışına ve örneklerine sahip olduğunu belirten Vali 
Çakır, Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yerinede bir 
müze yapılması konusundaki isteğini aktardı.

 Daha sonra sunucuların söyleşi yaptığı Ersin 
Demirel, Çorum turizminin gelişmesinde başrol 
oynayacak Hitit Yolu ile Kızılırmak Havzası Gastronomi 

ve Yürüyüş Yolu projelerinin içeriği hakkında bilgi verdi. 
Geçmişin ayak izlerinde tarihe bir yolculuk olan Hitit Yolu 
ile doğaının cömertliğini yöresel lezzetlerle birlikte sunan 
Gastronomi Yolunde doğaseverleri yürüyüşe davete 
den Demirel, Çorum’un ülkemizin en önemli turizm 
merkezlerinden biri olacağı konusundaki inancını dile 
getirdi.

 Memleket Anadolu programı yayın akışında; 
Çorum’un Alacahöyük ören yerleri, Çorum Kız Meslek 
Lisesi tarafından hazırlanan ve sunulan ‘Geçmişten 
Esintiler Hititler defilesi’, Hitit Mutfağının deneysel 
sunumu, Çorum yöresel yemekleri, Hitit ve Gastronomi 
Yürüyüş Yolları ve 4.Ressamlar Buluşması Atölye 
Çalışmaları yer aldı. Görkemli Alacahöyük sit alanının 
Sfenksli Kapı önündeki canlı yayın, arka fonda yer alan 
Hitit kıyafetli öğrenciler renkli görüntülere sahip oldu.  
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 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen  
‘Hititler Bahar Şenliğinde’ etkinliğine, hemşerimiz 
İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Fatih KURT, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Gülmira KURUOĞLU, 
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali ÖZÜDOĞRU, 
ÇEKVA İzmir Şube Başkanı İbrahim ŞAMGAR, Çorum 
Dernekleri Federafsyonu İzmir Şube Başkanı İbrahim 
Veli KARAKURT,  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Çorum Valiliği himayesinde 
başlatılan, daha öncede ülkemizin 

seçkin üniversitelerinde düzenlenen 
“Hititler Üniversitede” projesinin 6. sı 

ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Hititler Dokuz Eylül 
Üniversitesinde 

Tanıtıldı

Kültür & TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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Kültür & Turizm

 9 Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Hititler 
Bahar Şenliğinde’ programı kapsamında, Valiliğimiz 
himayelerinde yaptırılan  ‘Hitit Oyun Parkı’ İzmir/ Karşıyaka 
çocukları doyasıya eğlendirdi.

  İzmir ÇEKVA, İzmir Çorum Dernekler 
Federasyonunun ev sahipliğinde Karşıyaka ÇEKVA Hizmet 
Binası bahçesinde kurulan ‘Hitit Oyun Parkı’nda  Karşıyakalı 
çocuklar oynayarak Çorumu ve Hitit Uygarlığını  tanımaları 
sağlanıyor.

 Oyun bahçesine gelen ailelerinin, parkın oyun 
grubunun çok ilgisinin çektiğinin belirtilerek, Çorum’dan 
övgü ile bahsedilmektedir.

Karşıyaka’nın Çocukları Hitit Parkta

 Yoğun katılımın olduğu program, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülmira KURUOĞLU 
ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali ÖZÜDOĞRU’nun 
açılış konuşmaları ile başladı.

 Grup Ambians’ın seslendirdiği Çorum Türküleri 
ile devam eden programda dinleti sonrası Doç Dr. Recai 
Tekoğlu’nun “Batı Anadolu ve Hititler” , Yrd. Doç Dr. Ahmet 
Uhri’nin  “Deneysel Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı” 
adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

 Söyleşinin sonunda Hitit Uygarlığı üslûbuyla Çorum 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nce tasarlanan kıyafetler defile ile 
sergilendi. “Geçmişten Esintiler” adlı Hitit Kıyafetleri defilesi, 
salonu dolduran öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından 
büyük alkış aldı.

 ‘Hititler Bahar Şenliğinde’ etkinliği 9-11 Mayıs 
tarihleri arasında sergi ve stantlarla devam edecektir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Çorum Valiliği ve Çorum İl Özel İdaresi’nin 
desteklediği Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları ile 
Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu’nun proje 
koordinatörü Ersin DEMİREL’in yönlendirdiği yerel rehberlik 
kursu, 21 Nisan 2012 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi Sosyal 
Tesislerinde başladı.

 Yerel rehberlik kursunun açılış konuşmasını yapan 
Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ömer ARSLAN, 
çevremizdeki doğal ve kültürel değerlere farkındalık 
oluşturmasının son derece önemli olduğunu söyledi. 
“İnsanlar sahibi oldukları güzelliklerin farkında olmalı. 
Kültür yollarına ilk kez Hitit Yolu ile başladık. Hitit Yolu 
projesini duyduğumuzda aklımıza inşaat işleri yapılacağı 
geliyordu. Çevremizdeki güzelliklerin farkında değiliz. Bu 
güzelliklerin farkında olmamızda Hitit ve Gastronomi Yolu 
bilinç oluşturdu” Dedi. 

 Ücretsiz olan kurs süresince katılımcılara teorik 
ilkyardım eğitimi ve yürüyüş etkinliği ile başlayan kursun 
ikinci günü İbikçam Köyü -Boğazkale Göleti - Hattuşa 
arasındaki yaklaşık 11 km’lik parkur tamamlandı. 

 Doğa yürüyüşçüsü ve rehber Ersin DEMİREL, 
Kerem KARAERKEK ve Atıl Ulaş CÜCE’nin doğada yürüyüş 
tecrübelerini aktardığı teorik eğitimlerle birleştirilen 
yürüyüşlerin devamında ise katılımcılar Yüksekova-Emirler 
parkurunu yürüdü. Yürüyüş sırasında karşılaşılabilecek 
olumsuzluklara karşı müdahale etmek için gerekli bilgileri 
de verildi. 

 Yürüyüş sonrası ören yerleri ve müzeleri de 
gezen katılımcılar eğitim programının devamında ise 
Ortaköy İncesu Kanyonu- Kale parkurunu ve Gastronomi 
Yolu rotasında bulunan Yalakyayla-Akpınar yürüyüşünü 
tamamlayacak. 

 Eğitim sonucu katılım belgesi sahibi olacak doğa 
yürüyüşçüleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluş personelleri ve 
öğrenciler,  yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek 
olurken aynı zamanda da sosyal ve kültürel bütünlüklerini 
koruyup gözeten ekoturizm anlayışına yanıt vermek adına 
rehber olacaklar.

Yerel Rehberlik Kursu, 
21 Nisan 2012 Tarihinde 

Çorum İl Özel İdaresi Sosyal 
Tesislerinde Başladı
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 Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları ile 
Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu projelerinin 
koordinatörü Ersin DEMİREL’in yönlendirdiği kurs teorik ve 
pratik olarak iki alanda hayata geçirildi.

 Kapadokya’da faaliyet gösteren Middle Earth 
seyahat acentesi, Hacettepe Üniversitesi Dağcılık Kulübü, 
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Yüksek Okulu, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresi 
ve Çorum Müzesi’nden katılımcıların yanı sıra gönüllülerin 
de katıldığı 38 kişilik gruba rehberlik eğitimi verildi.
 
 İki günü teorik eğitimle devam eden kursta 
katılımcılara kültür turu, yürüyüş rehberliği operasyonlarının 
nasıl yürütüleceği konusunda bilgi verildi. Ayrıca programda 
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince ilk yardım ve 
hayatta kalma derslerinin de uygulamalı olarak anlatıldığı 
kurs büyük ilgi gördü.

 Rehberlik eğitiminin 4 günü ise pratikte uygulamalı 
verildi. Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları ile Kızılırmak 
Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu parkurlarında yürüyen 
rehber adayları doğa içerisinde konuyla ilgili bilgi ve 
tecrübeleri yerinde öğrendiler.

 Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Üniversitesi İktisat 
Mezunları Doğa Dostları (İKDOS)  ülkemizin en önemli doğa 
ve kültür seyahat acentelerinden Buklamania ve Ankara 
ADOG grubu 3 otobüs ve 1 minibüs ile ziyaret e ettiği Hitit 
Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları ile Kızılırmak Havzası 
Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotalar, ilimizin önemli turizm 
destinasyonları olma yolunda ilerlemektedir.

 Bu anlamada gelen acente ve turistlerin rehberlik 
ihtiyacı giderek elzem kazanmaktadır. Söz konusu 
rehberlik eğitimi ilimizin turizm konusundaki eksikliklerini 
tamamlarken diğer yandan önemli bir açığı kapatacaktır. 
Yerel rehberlik kursu, teorik ve pratik eğitimlerin ardından 
düzenlenen kapanış yemeğinde katılımcılara katılım 
belgeleri verilmesi ile sona erdi.

Çorum Valiliği Ve Çorum İl Özel 
İdaresi’nin Desteklediği Yerel Rehberlik 
Kursu 25 Nisan 2012 Tarihinde 
Sona Erdi

Kültür & Turizm
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 18 kişinin katıldığı etkinlik İbikçam-Boğazkale 
Göleti-Hattuşa-Yazılıkaya (12 km), İbikçam - Yazır 
Köyü-Hattuşa (13 km), Karakaya-Alacahöyük (9 km), 
Yüksekyayla - Küçükhırka-Emirler (14 km) parkurlarında 
gerçekleştirildi. Boğazkale, Alacahöyük ve Çorum 
Müzelerini ziyaret eden rotatrek üyeleri, Boğazkale 
müzesine bir çim biçme makinesi bağışlama sözü 
verdiler.

 Valiliğimizin Çorum turizmine katkı sağlamak 
amacıyla hayata geçirdiği Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet 
parkurları projesi, her geçen gün artan seyahat 
acentelerinin ziyaretleriyle hedefine doğru hızla ilerliyor.

 İlimize gelen turistlerin bölgede daha fazla 
gün kalması amacıyla yapılan proje, yürüyüş rotaları 

Kültür & Turizm

İstanbul 
Rotatrek’den
11-14 Mayıs Hitit 
Yolu Yürüyüşü
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sayesinde amacına ulaşıyor. Bölgedeki otellerde kalan, 
ören yeri ve müzeleri ziyaret eden, yürünen rota 
üzerindeki köy evlerinde yemek yiyen gezginler, Hitit 
Yolu ve Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş 
rotaları destinasyonlarıyla ilimize ekonomik katkı 
sağlamaya devam ediyor.
 
 Artan ziyaretçi sayısını göze alan ve Hitit Yolu 
üzerindeki uluslararası işaretlerin eskimesini tespit eden 
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, rotanın 
kırmızı-beyaz işaretlerinin yenilenmesi ve tabelaların 
bakım ve onarım çalışmalarını başlattı. Ayrıca geçtiğimiz 
günlerde UNESCO logosu taşımaya hak kazanan Hitit 
Yolu parkurundaki tabelalara UNESCO ve Kültür 
Bakanlığı logo ve amblemleri konuldu.

Kültür & Turizm

İstanbul Rotatrek yürüyüş 
grubunun düzenlediği Hitit 
Yolu yürüyüş etkinliği
11-14 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında yapıldı. 
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 2012 yılı yatırım programında bulunan Çorum 
Merkez ilçeye bağlı köylerde 1.grup (8 köy) parke taşı 
yapım çalışmaları sona erdi. 

 14.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan, iş 
artışıyla birlikte 38.623 m2 lik bir alanın kaplanmasıyla 
sonuçlanacak çalışma için toplam da 634.343 TL lik bir 
harcama yapıldı.

 Çalışması yapılan bu köylerden Boğazkale 
Kadılıtürk köyündeki parke taşı yapım işleri tamamlanırken 
, Alaca Gazipaşa ve Sungurlu Aş.Fındıklı köylerindeki 
çalışmalar ise bitme noktasına geldi.İşin tamamı Temmuz 
ayı içerisinde tamamlandı.

Merkez İlçeye Bağlı 13 
Köyde Parke Taşı Yapım 

İşi Sona Erdi

 Diğer yandan 21.03.2012 tarihinde ihalesi 
yapılan, iş artışıyla birlikte 27.180 m2 lik bir alanın 
kaplanmasıyla sonuçlananan çalışma için toplam da 
368.695 TL harcama yapıldı.
 
 Çalışması yapılan bu köylerden Karabürçek, 
Deliler ve Güney köylerindeki parke taşı yapım işleri 
tamamlanırken, Palabıyık ve Çalıca köylerindeki çalışmalar 
ise 21.06.2012 tarihi itibarıyla sona erdi.

 Köy halkına rahat bir ortamın sunulması, 
köylerimizin daha insanca yaşanabilir bir konumda 
olması ve insanlarımızın yazın tozdan, kışın ise çamurdan 
kurtulması bakımından yapılan bu çalışmalar; köylerimizin 
örnek bir köy olma yolunda önemli bir halkasını 
oluşturmakta.
 
 Köy Muhtarları da yapılan çalışmayla ilgili olarak 
memnuniyetlerini dile getirirken, Köy halkı adına bu 
konuda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belittiler. 

Gelişen Güçlenen ÇorumÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
Yatırımlarından Çorum Merkez Yeşilyayla Köyü sulama tesisi 
yapımı inşaatı tamamlanarak 22.05.2012 tarihinde hizmete 
açılmıştır. 

 Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
Yatırımlarından Çorum Osmancık ilçesi Ağızsuyu köyü toplu 
yağmurlama ve Yer Üstü Sulamaları sulama tesisi yapımı 
inşaatı tamamlandı. 
        Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 
2012 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programında olan 09.03.2012 
tarihinde ihalesi yapılan ve 17.04.2012 tarihinde inşaatına 
başlanan Osmancık ilçesi Ağızsuyu köyü toplu yağmurlama 
ve Yer Üstü Sulamaları sulama tesisi Çorum Vali Yardımcısı 
H.Osman EBİLOĞLU, Osmancık Kaymakamı İbrahim 
KÜÇÜK, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ömer ARSLAN ve ilgili daire müdürlerinin katılımlarıyla 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Lütfi AKÇA 
tarafından 17.06.2012 tarihinde hizmete açılmıştır.

Osmancik İlçesi Ağızsuyu Köyü Toplu 
Yağmurlama Ve Yer Üstü Sulama Tesisi 
Yapımı İnşaatı Tamamlandı

        İnşaatı biten Çorum Osmancık ilçesi Ağızsuyu köyü 
toplu yağmurlama ve Yer Üstü Sulamaları sulama tesisi 
yapım işinde 4.132 m çeşitli çap ve atülerede HDPE boru, 22 
adet hidrant kullanılarak ve 3.529 m trapez kanal yapılarak 
toplam 1.150 dekar alan daha sulamaya açıldı.
        Çorum Osmancık ilçesi Ağızsuyu köyü toplu yağmurlama 
ve Yer Üstü Sulamaları sulama tesisinden 65 çiftçi ailesi 
faydalanarak, mevcut tarım arazilerinin bitki desenlerindeki 
çeşitliliğin artmasıyla birlikte ekonomik yönden kalkınması 
sağlanarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır.

Merkez Yeşilyayla Köyü Sulama Tesisi 
Yapımı İnşaatı Tamamlanarak Hizmete 
Açılmıştır

 Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 2012 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programında 
olan Merkez Yeşilyayla Köyü sulama tesisi yapım işinde 30 
adet hidrant ve hidrant rögarı, 3 adet hat ayrım rögarı, 1 
adet tahliye rögarı yapılmıştır. Ayrıca çeşitli çap ve atülerde 
4.957,00 m HDPE boru kullanılmıştır. 
 Söz konusu tesisin işletmeye açılması ile 500,807 
dekar tarım arazisi yağmurlama ve damla sulama tesisine 
kavuşmuştur. Bu tesisten 30 çiftçi ailesi faydalanarak mevcut 
tarım arazilerinin bitki desenlerindeki çeşitliliğin artmasıyla 
birlikte çiftçi ailelerinin sosyoekonomik yönden kalkınması 
ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır

Gelişen Güçlenen Çorum ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Çorum İl Özel İdaresi ile Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından 2011 yılında sözleşmesi yapılan 
Ankara-Çorum Karayolundan ulaşımı sağlayan 7 km’lik 
Alacahöyük yolunun açılışı 07.08.2012 tarihinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yapıldı.
 
 Özel İdaremiz birçok 
hizmetinin yanında OKA 
ile birlikte evrensel uygarlık 
değeri olan bu bölgeye 
yatırım yaptığını ifade 
eden Vali Nurullah ÇAKIR; 
“İlimiz turizmine dair her 
geçen gün hayata geçirilen 
projelerle büyüyen turizm 
potansiyelimiz ile turizmde 
marka şehir olma yolunda 
ilerliyoruz.” dedi.
 
 A l a c a h ö y ü k ’ ü n 
S a m s u n - A n k a r a 
karayolundan girişi 
sfenkslerle belirlediğinde 
taşıt trafiğinde artış olduğuna 
dikkat çeken Vali Nurullah 
ÇAKIR; Alacahöyük Turizm 
Yolu’nun faaliyete geçmesi 
ile daha da fazla olacağını 
belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
 
 Alacahöyük Turizm Yolu açılışında yaptığı 
konuşmada ülkemizin çok zengin bir kültürel mirasa 
sahip olduğunu ve hayata geçirilen projenin basit 
olmadığını ifade eden Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK;” 
Hükümet olarak yalnız 780 bin kilometrekare coğrafya 
içerisinde ki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için değil, 
Türk ecdadının dünyanın dört bir tarafında bıraktığı büyük 
coğrafyadaki eserleri de ayağa kaldırılma çaba içindeyiz.
Çorum ilimize ve turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Çorum halkımıza ve turizmimize kazandıranları tebrik 
ediyorum.” dedi.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 
ÇELİK, Vali Nurullah ÇAKIR ve beraberindeki protokol 
açılışın ardından Alacahöyük Turizm Yolunu ve ören 
yerini gezdiler.
 

 İl Özel İdaremizce  
hazırlanan Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansına sunularak 
2011 yılında sözleşmesi 
imzalanan 2.389.805,03 
TL’lik proje maliyeti olan kültür 
yolunun ihalesi İl Özel İdaresi 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan ve 23.02.2012 
tarihinde sözleşmesi yapılan 
7 km’lik yol, Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından 24.08.2012 
tarihinden önce bitirildiğini 
belirten İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Yakup KELEŞ, 
kültür yolunun maliyeti olan 
2.389.805,03 TL’nin %26,19 
kısmı olan 625.890,14 TL’si 
Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından %73,81 
kısmı olan 1.763.915,69 TL’si 

de İdaremiz tarafından karşılandığını belirterek, proje 
kapsamında çalışma yapılan;

• Yol uzunluğu: 7050 metre
• Toplam beton hendek uzunluğu: 4450 metre
• Bordür uzunluğu: 14200 metre
• Beton oluk taş uzunluğu: 14200 metre
• 10 cm kalınlığında 81.725,60 m² beton parke taşı 
• 7050 metre uzunluğunda 1,50 metre ila 2,00 metre 

genişliğinde  yürüyüş yolu
• 7050 metre uzunluğunda yolda geliş ve gidiş olarak  

bisiklet yolu olarak yapılarak hizmete açıldı

7 Km’lik
Alacahöyük

Turizm Yolu Açıldı

30



Kültür & Turizm

 Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2012 tarihinde 
kararlaştırılan ve İçişleri Bakanlığı’nın 2012/3511 sayılı 
kararnamesi ile Rize Valiliği görevine atanan Vali Nurullah 
ÇAKIR, veda ziyaretleri kapsamında; İl Özel İdaremizi 
ziyaret etti.

 11 Ağustos  cumartesi günü gerçekleştirilen 
ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, 
Genel Sekreter Yardımcıları ve Birim Müdürleri hazır 
bulundu. Vali ÇAKIR yaptığı konuşmada; Özel İdaresinin 
işlerinin sadece alt yapı değil sosyal yapı ile de ilgilenmesi 
gerektiğini belirterek ”Size olan ihtiyaç bitmeyecek.” 
Dedi. Yapılan çalışmalarda; işbirliği içersinde kendine 
desteklerini esirgemeyen başta Çorum halkı olmak 
üzere, iş birliği içerisinde olunan tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK’lara teşekkür etti.

 Ziyaret sonrası İl Özel İdaremiz Sosyal Tesislerinde 
Fen Lisesi Mezunları ile iftar yemeği yenildi. 

SAYIN VALİMİZDEN 
İDAREMİZE VEDA ZİYARETİ

Haber ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Sevgi-Der’in öncülüğünde 
Sevgi Evleri Kız ve Erkek Yetiştirme Yurdu 
öğrencileri için 2011-2012 eğitim-
öğretim yılının sona ermesi münasebeti 
ile yılsonu etkinleri kapsamında İl Özel 
İdaresi Sosyal Tesisleri’nde karne töreni 
yapıldı. 

 Yılsonu etkinliğine Vali 
Nurullah ÇAKIR ve eşi Cemile ÇAKIR 
Hanımefendi de katıldı.
 
 Etkinlikte; Sevgi Evleri Erkek 
Yetiştirme Yurdu öğrencileri halk 
oyunu ve Sevgi Evleri Kız Yetiştirme 

Sevgi Evleri Öğrencileri 
İçin İdaremiz Sosyal 

Tesislerinde Karne 
Töreni Yapıldı

Yurdu öğrencilerinin İngilizce müzik 
ve şiir dinletileri devam etti.Sevgi-
Der’in tarafından iki farklı kategoride 
düzenlenen şiir okuma yarışmasında 
dereceye giren öğrenciler Sevgi-Der 
tarafından ödüllendirildi.2011-2012 
eğitim-öğretim yılında takdir ve teşekkür 
almaya hak kazanan Sevgi Evleri Kız 
ve Erkek Yetiştirme Yurdu öğrencileri; 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
ve İşadamı Ünal KAKAÇ tarafından altın 
ile ödüllendirildi.

 2011-2012 eğitim-
öğretim yılında başarının arttığına dikkat çeken Vali ÇAKIR; 

“Çocuklarımızı ve eğitimcilerimizi 
canı gönülden kutluyorum. Başarının 
artmasında; yurtlarda görev 
yapan öğretmenlerimizin, gönüllü 
eğitimcilerimizin ve sevgi evlerindeki 
annelerimizin özverili çalışmalarının 
katkısı büyüktür. Bu kapsamda Sevgi-
Der’in yapmış olduğu sosyal sorumluluk 
projeleri çocuklarımızın özgüvenlerinin 
artmasında ve kişilik oluşumlarında 
önemli yere sahiptir. Sizlerde bu sosyal 
faaliyetlerinizi yaz etkinleri kapsamında 
sürdürmenizi bekliyorum.”dedi.Sevgi 
Evleri Kız ve Erkek Yetiştirme Yurdu 
öğrencileri,şarkılar eşliğinde halaylar 
çekerek keyifli dakikalar geçirdi.

Kültür & TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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Köşe Yazısı

 Çorum yakın tarihi itibarı ile leblebisi ile anılırken artık 
zincirlerini kırarak topraklarının derinliklerindeki 4000 yıllık 
tarihi Hitit Güneşi nin ışıklarıyla yeniden doğuyor.

 Son zamanlarda yapılan Çorum il tanıtım çalışmalarımız 
Sayın Valimiz Nurullah Çakır ın himaye ve denetimlerinde Sayın 
il özel idaresi Genel Sekreterimiz Yakup KELEŞ ve İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter Yardımcılarımız tarafından oluşturulan ekipler ile 
Çorum ilinin kültürel-tarihi kökenine dayalı tanımı üst sevilere 
taşımış, yerel basında, ulusal basında ve Dünya basınında ilgiyle 
takip edilir şekilde yer bulmuştur.

 Bu çalışmalarda Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Müze Müdürlüğü ile Çorum 
Valiliği sanat koordinatörlüğü birimi koordineli bir bütünlük 
sağlayarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Çorum ilinde ilimizin 
her türlü kalkınmasında ve tanıtımında maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen yerel iş adamlarımızın desteği de bu 
projeyi güçlendirmiş, Çorum halkının içinde olduğu bir portföy 
çizmiştir.

 Leblebi tabi ki 7-8 Hasan Paşa nın Çorum’a yaptırdığı 
saat kulesi kadar Çorum’un bir gerçeğidir. Fakat en önemli 
gerçeklerden birisi olan bu topraklarda önemli bir medeniyet 
kurmuş olan Hitit Medeniyetinin varlığıdır. Bu medeniyet 
Dünya tarihine medeniyetler arası ilk yazılı antlaşma olan Kadeş 
Antlaşmasına ev sahipliği yapmış olmasıyla, yönetim şekliyle, 
barış konusundaki hassasiyetiyle ve kadına verdiği değerle ön 
plana çıkmış bir medeniyettir. Bu değerlerinde artık tarihin 
gömülü olduğu topraklar altında durması yerine tüm Dünya 
nın gözleri önüne serilmesi gerekliliği Çorum’un en doğal 
hakkıdır.

 Bu doğal haktan yola çıkarak kültür ve turizm alanında; 
Güneş Kursunun İzinde Hitit Yolu Yürüyüş Parkurları, Kızılırmak 
Havzası Gastronomi Yolu Yürüyüş Parkurları, Çorum Mutfağına 
Güzelleme ile yöresel lezzetlerimiz konu başlıklı tanıtım 

çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca Hititler Üniversitede projesiyle, 
Boğazkale sfenksine selam adlı Dünya rallicilerinden oluşan 
özel ralli etabıyla, İtalya da konsolosluğumuzla ortak yapılan 
yöresel Kargı bezi tanıtımıyla bu çalışmalar güçlendirilmiştir.

 Tabiî ki Sungurluda bulunan Hüseyin Dede Vazosu, 
İnandık Vazosu ve yıllar sonra Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul 
Günay’ın girişimleri ile Almanyada bulunan Boğazkale 
Sfenksinin 96 yıl sonra öz topraklarına kavuşturulması ve 
müzelerimizde Dünya ziyaretçilerimizin izlenimine sunulması 
ayrı bir önem teşkil etmektedir.

 Çorum Müzemizde medeniyetimizin tanıtımına 
yönelik geleceğimizin temsilcileri olacak olan çocuklarımıza 
yönelik yatılı kalabilecekleri ve medeniyetimizi tanıyabilecekleri, 
hatta yaşayabilecekleri çocuk atölyesi oluşturulmuştur. Burada 
çocuklara o döneme ait uygulamalar yaşatılarak drama 
eğitimleri verilmesi, sanatsal çalışmalar ile tarihi yaşamaları, 
şişme Hitit parkında oynayarak medeniyetimizin eğlenceli ve 
kalıcı bir tanıtımı hedeflenmiştir.

 Yürüyüş yollarımız kapsamında Güneş Kursunun 
İzinde Unesco Dünya Miras listesinde yer alan ve Pilot bölge 
ilan edilen Hitit Yolu Yürüyüş Parkurları ve Kızılırmak Havzası 
Gastronomi Yolu Yürüyüş Parkurları ilimize yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin sayılarında gözle görülür bir şekilde artmasına 
sebep olmuştur. Bu yolları şu ana kadar 2000 civarında ziyaretçi 
gezmiştir ve ziyaretçi sayısında hızlı bir artış beklenmektedir.

 Bundan sonrada Valiliğimiz ve İl özel İdaremiz 
tarafından devam edecek olan kültür ve turizm çalışmalarıyla 
da Çorum hak ettiği yere kavuşacaktır.

Tarihin Derin 
Topraklarından Fışkıran 
Hitit Güneşi

Zeynep ÇAYAR
Turizm Rehberi
Çorum İl Özel İdaresi
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 Cumartesi günü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
(ASKF) nda yapılan. toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı ve aynı zamanda Özel İdarespor Kulüp Başkanı 
Ömer ARSLAN, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Sefer KURTARAN ile antrenörler katıldılar.  

 Toplantıda konuşma yapan İl Özel İdarespor Kulüp 
Başkanı Ömer ARSLAN, İl Özel İdaresi denildiğinde çok 
önemsediğimiz sportif faaliyetler konusunda Özel İdaremiz’in 
bir spor kulübünün varlığının yanında spor camiasının 
bulunduğu bu alanda bütün aktivitelere sportif amaçlı diğer 
aktivitelerinde başında Özel İdare’nin mutlaka katkısı var. 
Özel İdare’mizin bu misyonu vazgeçilmez olarak tanımlanmış 
her zaman da böyle olacak. Yaz sezonunda yapılacak olan 
spor aktivitelerini katkı sağlamak kardeşliği birliği beraberliği 
üst seviyeye çıkartmak için yaz futbol turnuvası düzenleyelim 
diye karar aldık. 8 takımın katılacağı bu turnuva 19 Haziran’da 
başlayacak ve 28 Haziran’da sona erecek. Toplumdaki 
kaynaşmayı, birliği sağladığını ve bu sevgi yumağını böyle 
oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bizim büyük hedeflerimiz var.

 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü 
dediğimiz 2023 tarihinde Dünya’daki on büyük Ülke arasında 
yer alalım diyoz. Ekenomide, turizmde, bilimde her platformda 
her dereceleri tutturmalıyız. Türkiye’nin lider Ülkeler arasında da 
yer alması gerekiyor. Bu seviyeyi ancak sporla da destekleyerek 
başarılı Ülkeler arasına gireceğimize inanıyorum’ dedi.

 Saat 15.00’te başlayan törene;İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Yakup KELEŞ, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa EKER, 
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki GÜL, Genel Sekreter Yardımcısı 
ve aynı zamanda Özel İdare Gençlikspor Başkanı Ömer 
ARSLAN, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim EĞER, 
Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN, ASKF Genel Başkanı 
Sefer KURTARAN, Futbol İl Temsilcisi Engin AYAn, HİF Temsilcisi 
Ahmet AYLAR, TÜFAD Şube Başkanı Nihat ARMUTCU, TFFHGD 
Şube Başkanı Mustafa ALAGÖZ, ASGD Şube Başkanı Ali ATAN 
ve İl Hakem Kurulu Başkanvekili Kahraman ÖLÇER, sporcular ve 
antrenörler katıldı.

 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı 
zamanda Özel İdare Gençlikspor Kulübü Başkanı Ömer 
ARSLAN, malzeme dağıtım töreninde kısa bir konuşma yaptı. 
Belediye ve İl Özel İdaresi’nin amatör spora yaptığı katkılardan 
bahseden Ömer ARSLAN, “Eğer Belediye ve Özel İdare’nin 
katkıları olmasaydı Çorum’da da spor bu kadar gelişmezdi. 
Bu yüzden, Belediye ve Özel İdare’nin yaptığı katkıları göz ardı 
etmemek lazım” dedi.
 
 İl Özel İdaresi olarak düzenledikleri Yaz Futbol 
Turnuvası’nın aslında 2023 hedefinin temellerinden biri 
olduğunu da ifade eden Ömer ARSLAN, turnuvayı önümüzdeki 
yıl daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeyi düşündüklerini 
sözlerine ekledi.

Çorum İl Özel İdaresi’nden 
Yaz Futbol Turnuvası

İki grupta yapılacak olan turnuvada A grubunda İl Özel 
İdarespor, Halk Eğitim Kültürspor, Çorumspor ve Çimentospor yer 
alırken B grubunda ise İskilipgücüspor, Çorum Belediyespor, Hitit 
Gençlikspor ve Gençlerbirliği yer alacak. 

Özel İdaremiz’den Yaz Futbol 
Turnuvasına Katılan Takımlara 
Malzeme Desteği

Turnuvada mücadele eden İl Özel İdarespor, Halk Eğitim Kültürspor, 
Çorumspor, Çimentospor, İskilipgücüspor, Çorum Belediyespor, Hitit 
Gençlikspor ve Gençlerbirliği’nin sporcu ve antrenörlerine tişört ve 
eşofman altı verildi.

SporÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 Çorum İl Özel İdaresi makine parkına, iş 
makinelerinin nakil işlerinde kullanılmak üzere MAN 
marka 6x4 BBS, common rail, Euro-4 dizel, turbo 
intercoolerli yeşil motora sahip, tek yataklı, L kabinli, 
klimalı, dört yana salınımlı  2” ( iki inç ) çeki tablalı, beyaz 
renkli  1 adet çekici alınarak hizmete sunulmuştur.

 Yumurta İlköğretim Okulu bahçesine kardeş 
kurum, Çorum İl Özel İdaresi tarafından çocuk oyun-
grubu yapıldı. 

        Vali Nurullah ÇAKIR himayesinde başlatılan ‘Kardeş 
Okul Kardeş Kurum Projesi’ kapsamında, Yumurta 
İlköğretim Okulu bahçesine kardeş kurum İl Özel İdaresi 
tarafından çocuk oyun grubu yapıldı.

Çorum İl Özel İdaresi,
Makina Parkını Güçlendirmeye 
Devam Ediyor

Çorum İl Özel İdaresi’nden Kardeş 
Kurum, Yumurta İlköğretim 
Okulu’na Oyun Parkı

        Çocuk parkı oyuncakları kurulurken, öğrencilerin 
sevinci görülmeye değerdi. Oyun grubu kurulduktan 
sonra salıncakta, kaydırakta eğlenen öğrencilerin sevinci 
yüzlerinden okundu.Yumurta İlköğretim Okulu Müdürü 
Cengiz Gökgöz, kardeş kurum Çorum İl Özel İdaresi’ne 
yaptığı yardımlardan dolayı okul ve öğrenciler adına 
teşekkür etti.

Özel İdare Yatırımları
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  İl Genel Meclis Başkanı Mustafa EKER, 
Çorumlu sebze ve meyve üreticisi için olmazsa olmaz 
kabul edilen soğuk hava deposu yatırımı hakkında Ziraat 
Odası, STK’lar ve üretici birliklerine çağrıda bulunarak, İl 
Genel Meclisi ve Özel İdare tarafından her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını bildirdi.

 İl Genel Meclisi Temmuz Toplantısı’nın 
ilk oturumunda yaptığı açılış konuşmasıyla, 
Çorum’un meyvecilik ve sebzecilikte sıçrama 
tahtası kabul edilen soğuk hava deposu 
ihtiyacına değinen Başkan Mustafa Eker, 
“Çorum’da soğuk hava deposu kaçınılmaz 
bir ihtiyaçtır ve elzemdir. Eğer Çorum’un sebze 
ve meyve üreticiliğinde bölgenin yıldızı yapmak 
istiyorsak, bu yatırım kaçınılmazdır.” diyerek, bu konuda 
ilgili kurumları koordineli bir çalışma yapmaya davet etti ve 
Özel İdare’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu 
duyurdu.

 Gerek DSİ ve gerekse Çorum İl Özel İdaresinin 
Çorum’daki sulu tarımı geliştirmek adına çok önemli proje 
ve çalışmalara imza attığını vurgulayan Mustafa Eker, sulu 
tarımla birlikte ildeki yaş sebze ve meyve üretiminin de o 
aranda artacağını kaydetti. Eker, Çorum’da sulu tarımın 
geliştirilmesi konusunda sürdürülen çalışmalara İl Genel 
Meclisi olarak kendilerinin de gerekli desteği verdiklerini 
hatırlattı.

 Sulu tarıma geçiş konusunda yapılan çalışmaların 
asıl amacının ildeki ürün çeşitliliğinin artırılması ve 
buna bağlı olarak üreticilerin gelir düzeylerinin daha da 
artırılmasının hedeflendiğini anlatan Eker, sulu tarımla 
birlikte yürütülecek tarımsal faaliyetlerin en önemli 
ayaklarından birisini de kentte ciddi biçimde eksikliği 
hissedilen soğuk hava deposu olduğunu bildirdi.

 Sulu tarımla birlikte özellikle yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ciddi üretim artışı dikkate alındığında 

Çorum için soğuk hava deposunun tartışmasız en önemli 
ihtiyaçlardan birisi olarak ortaya çıktığını anlatan İl Genel 
Meclisi Başkanı Mustafa Eker, İl Genel Meclisi olarak 
soğuk hava deposu konusunda gerekli her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını vurguladı.

 Soğuk hava deposuyla birlikte her türlü bekleme 
ve çürümeye karşı ürünlerin ömrünün 

uzayacağını, buna bağlı olarak ürün 
fiyatlarındaki olası iniş ve çıkışlara karşı 
üreticilerin elinin daha fazla güçleneceğini 
ifade eden Eker, soğuk hava deposunun 

ihracat anlamında da çok önemli bir işlevi 
yerine getireceğini dile getirdi.

 Çorum’daki yaş sebze ve meyve üretimindeki 
artışa paralel olarak soğuk hava deposunun bir elzem 
olduğunu anlatan Mustafa Eker, “soğuk hava deposu 
konusunda özellikle Ziraat Odası, üretici birlikleri, sulama 
birlikleri ve kooperatifler birlikte hareket etmeli ve 
belirleyici olmalıdır. Eğer herkesin kazandığı bir Çorum 
istiyorsak, bu konuda herkes elini taşın altına koymalıdır. 
İl Genel Meclisi olarak soğuk hava deposu konusunda 
atılacak her adımı sonuna kadar destekleyeceğiz” diye 
konuştu.

İl Genel Meclisi Toplantısı
İl Genel Meclisi Çorum’un sebze ve meyve konusunda 

yıldız il olması için önemli bir çağrıda bulundu;

‘Çorum’a
soğuk hava deposu kazandıralım’
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 İl Genel Meclisi, Ağustos ayı tatilinin ardından Eylül 
ayı toplantılarına dün başladı. Mustafa Eker başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Meclis Başkanı Mustafa Eker, Meclis’in yeni dönemde önem 
vereceği yatırım konularına ilişkin bilgiler verdi. 
Meclis olarak 2009 yılı mart ayında yapılan mahalli idareler 
seçimlerinde göreve geldiklerini belirten Eker, 2010-2011 
yıllarında hizmet yelpazelerinin çok genişlediğini, bir çok işin 
altına imza attıklarını söyledi. 

 Mevcut bütçe ile yatırımların tamamını il düzeyine 
yayamadıklarının olduğunu belirten Eker,  2010 ve 2011 
yılları içerisinde sulama ve gölet tesisleri yatırımlarına öncelik 
verdiklerini kaydetti. 

 EKER,  2013 yılı bütçe çalışmalarının devam ettiğini 
belirterek “Önümüzdeki dönemlerde bütçe yatırım programları 
gelecek. Coğrafyamız o kadar geniş ki, köylerimizin birbiri ile 
mesafesi çok açık. Köylere yapılan hizmetler genel çerçevede 
görülüyor ama hizmetlerin algılanmasında problem olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla 2013 yılı kilit taşı yılı olabilir diye 
düşünüyorum. Sizlerle yaptığımız istişarede sizin de böyle 
talepte olduğunuzu biliyorum” dedi.  

 Mustafa EKER konuşmasında ayrıca terör 
olaylarına da değindi. Terörü ve terör örgütünü lanetlediğini 
belirten Eker, “Geçtiğimiz özellikle bir kaç ay içerisinde 
yaşanmakta olan dış mihraklı olduğuna inandığım hain 
çete PKK örgütünün işlemiş olduğu cinayetleri gördük. 
Dolayısıyla maalesef bugün de Şırnak ilimizde 10 askerimiz 
şehit oldu ve 7 yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

 Sulama ve kanalizasyon altyapısı tamamlanmış 
köylerin çamurdan kurtarılması konusunu önemsediğin 
belirten Eker, “Peki Köy-Des’ten gelen son dönemdeki paralara 
bakınca, 7,5 milyon lira civarında gelen paralar yeterli olmuyor. 
Ne yapalım diye düşününce 3-5 yıl sonra yapacağımız yatırımları 
bugün yapabilir miyiz diye düşündüğümüzde bunu yapabiliriz. 
Yani borçlanalım. Bazı acil konularda meclisin borçlanma yetkisi 
var. Yarın yapacağımızı bugünden yapıp mesafeyi kapatalım. 
Borçlanmak sorun olmaz. Biliyorsunuz iş makinelerinde 5 milyon 
dolar borçlandık, hiç bir sıkıntı yok. İş üretme kapasitesi arttı. 
Bütçemiz de artana seyirde. Öyle görünüyor ki bütçemiz her yıl 
bir iki milyon lira artacak. 2013 bütçesi 40 milyon TL civarında 
olacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla borçlanmakta hiç bir 
sıkıntı olmadığını, doğru yatırıma götürüldüğünde vatandaşın 
acil ihtiyacının bugünlerde karşılanmasının doğru olacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.

Kilit taşı tesisi kuralım

 Toplantıda Başkan Eker’in ardından söz alan CHP 
Meclis Üyesi Hüseyin UYSAL, Tokat İl Özel İdaresi’nin kendi kilit 
taşı tesisini kurduğunu, Çorum’da da bu tesisin kurulabileceğini 
söyledi. 
 Mustafa Eker ise Çorum’da daha önceden bir büz 
tesisi yapıldığını ancak daha sonra işletilmediği için kapatıldığını, 
dolayısıyla bu tür tesislerin açılmasına sıcak bakılmadığını 
aktardı.

 Bu mecliste en az sayısını tam söyleyemeyeceğim 
ama geçmişinde Yemen’de, Irak’ta, Libya’da, 
Çanakkale’de, Sakarya’da bir şekilde atalarından şehit 
veren, gazi çocuğu olan birçok arkadaşımız var. Ben de 14 
yıl Yemen cephesinde savaşmış, vücudunda şarapnel izleri 
taşıyan gazi torunuyum. Bu ülke kolay kazanılmadı ve 
kimseye kolay verilmeyecek, verilemez ve verilmemesi için 
her vatandaş canını vermeye hazırdır. Birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız olan bu günlerde terörü lanetle kınıyorum. 
Teröre karşı mücadele veren insanların da Allah yardımcıları 
olsun” dedi. 

Teröre Lanet

2013
Kilit Taşı Yılı Olsun
 İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Eker, 2013 
yılının İl Özel İdaresi yatırımları açısından kilit taşı yılı 
olması önerisinde bulundu. Mustafa Eker ayrıca, 3-5 yıl 
sonra yapılabilecek yatırımların bugünden yapılabilmesi 
için de Meclis’in borçlanabileceğini bildirdi.
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Laçin Kaymakamımız 
Sayın Atif ÇİÇEKLİ İle 
Röportaj

LAÇİN
İlçe Merkez Nüfusu:  1304
Köyler Nüfusu :   2202   
Çamlıca Nüfusu:  1014
Narlı Nüfusu:   1014
Genel Toplam Nüfusu :  5630
Merkeze Uzaklık:  30 Km
Yüzölçümü:   214 Km2

LAÇİN

	 Laçin	 Kaymakamı	 Sayın	 Atif	 ÇİÇEKLİ	
Kendinizi	Kısaca	Tanıtır	mısınız?

 1984 yılında Bayburt’da doğdum. İlköğrenimimi 
burada, Ortaöğrenimimi Tekirdağ’da tamamladıktan 
sonra 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi İİBF Kamu 
Yönetimi Bölümünü kazandım. Son derece aktif bir 
eğitim yaşamı geçirdikten sonra 2003 yılında gönüllülük 
esasına dayalı olarak çocuk kamplarında fakir ailelerin 
çocuklarıyla ilgilenip, eğitmenlik ve belletici öğretmenlik 
yaptım. 2004 yılında da Coca Cola’da staj yaptım.

 Üniversite eğitimim süresince ve sonrasında 
özel sektörde muhtelif işlerde çalıştım. Bunlardan belli 
başlıcaları şunlardır: 2005 yılı yaz sezonunda Club 
Hotel Delfin’de satın alma şefliği, 2003-2004-2005 
yıllarında ANFAŞ tarafından düzenlenen Uluslar arası 

Expo Fuarlarında kabul ve organizasyon, 2006 yılında 
da Devlet Opera ve Balesi tarafından yapılan seçmeler 
neticesinde Aspendos Antik Tiyatrosunda sergilenen 
AİDA isimli Operada rol aldım.

 2006 yılında Akdeniz Üniversitesinden mezun 
olduktan sonra 2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 
açılan sınavı kazanarak Kaymakamlık mesleğine intisap 
ettim. Meslek hayatıma Karabük Kaymakam Adayı 
olarak başladıktan sonra, Akhisar’da Kaymakam 
Refikliği, Çanakkale’de Teftiş Stajı, Pınarhisar ve Eflani’de 
Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundum. İçişleri 
Bakanlığı tarafında bir yıllığına İngiltere’nin Reading 
University’e dil eğitimi almak için gönderildim. 2012 
yılında Kaymakamlık kursu üstün başarı ile bitirerek 
22.02.2011 tarihinde Laçin İlçesinde Kaymakam olarak 
görevime başladım.
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 Sporu  yaşamımın vazgeçilmez bir parçası haline 
getirdim ve uzun yıllar yüzme, fitness, kaya tırmanışı, dağ 
bisikleti ve boks ile ilgilendim. 2010 yılında İngiltere’nin 
Reading kentinde yapılan amatör boks turnuvasında 
2.nci oldum. Tek yıldız dalgıçlık brövesine sahip olup 
aynı zamanda aktif olarak Snowboard yapıyorum. 
Hayatımın her döneminde sanata, spora ve kültürel 
faaliyetlere katılmaya ve desteklemeye önem verip, 
gayret edenlerdenim.

 Laçin	İlçemizi	Kısaca	Anlatabilir	misiniz?	Bize	
Biraz	İlçenin	Tarihi,	Turistik	ve	Diğer	Altyapılarından	
Bahsedebilir	misiniz?

 İlçe olmadan önce Büyük Laçin ve Küçük Laçin 
olmak üzere iki parçadan oluşan bir nahiye olan Laçin, 20 
Mayıs 1990 tarihinde 3644 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur. 
Çorum-Osmancık karayolu İlçeden geçmektedir. Laçin 
Çorum’a 30 Km. Osmancık İlçesine 29 Km. uzaklıktadır. 
Güneyi dağlık ve ormanlık olup temiz bir havaya sahiptir. 
Kuzeyi, Doğusu ve Batısı açık bulunmaktadır. Doğusunda 
Amasya İline bağlı Hamamözü İlçesi, Batısı da Dodurga 
İlçesi, Kuzeyinde Osmancık İlçesi, Güneyinde Çorum İl 
merkezi bulunmaktadır.

 Yer şekilleri genellikle engebelidir. Güneyindeki 
Köse Dağı (1750 m.) ve Eğerci Dağının (1765 m.) 
uzantıları yüksek ve ormanlık bölgedir. Çorum yolu 
üzerinde Kırkdilim Vadisi oldukça derin ve yüksektir. 
Eskilerden beri geçilmez Kırkdilim olarak bilinen 
Kırkdilim yolu, şuan 3 şerit olarak ve çok daha güvenli 
olarak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. İlçenin 
güneyinde bir miktar kıraç arazi bulunmaktadır. Bu arazi 
ova şeklinde olmayıp, genelde traktör işlemesine müsait 

olmayan tepeler şeklindedir. Osmancık yolu üzerinde 
Argıt Çayı mevcuttur. Bu çayın etrafında düzgün ekime 
elverişli ova şeklinde arazi bulunmaktadır. Sadece bu 
bölgede normal ekim, dikim ve sulama yapılmaktadır. 
Kızılırmak kıyılarında Kuyumcu Köyü ve Gökgözler 
Köyünde  diğer tarımcılık işlerine alternatif olarak çeltik 
ekimi yapılmaktadır. 
 
 lçemiz iklim olarak değişik hava koşullarının 
etkisi altındadır. İlçemizin rakımı 720 m. olup, İlçemizin 
iklimi Karadeniz iklimi ile Karasal iklim arasında bir geçiş 
iklim özelliği taşımaktadır. Kışları kar yağışlı ve soğuk, 
yazları sıcak ve kurak geçmektedir.

NÜFUS

 2012 Yılında yapılan Nüfus Sayımına göre İlçe, 
Beldeler ve Köyler toplam nüfusu aşağıda belirtilmiştir.

İlçe Merkez Nüfusu  : 1304
Köyler Nüfusu:  : 2202
Çamlıca Beldesi Nüfusu : 1014
Narlı Beldesi Nüfusu  : 1110
Genel Toplam Nüfusu : 5630 kişi yaşamaktadır.

 İlçe Merkezimizin nüfusu ADNKS Kayıt Sistemi 
verilerine göre 1304’dür. İlçemizin aile yapısı çok kalabalık 
değildir. Ortalama aile nüfusu 5-6 kişi, en kalabalık 
aile 11-12 kişiden ibarettir. Son yıllarda ekonomik 
sebeplerden dolayı İlçe dışına çok sayıda aile göç etmiştir. 
İlçe dışına göç eden ailelerden 20-30 kadarı yurtdışında 
bulunmaktadır. İlçe bağlı 2 Belde (Çamlıca ve Narlı) ve 11 
Köy Bulunmakta olup, toplam mahalle sayısı 11’dir.
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İDARİ YAPI

 Laçin İlçesinde, biri İlçe Merkezinde diğerleride 
Çamlıca ve Narlı Beldelerinde olmak üzere üç belediye 
ve 11Köyden oluşan bir idari yapı vardır.İlçe Merkezi 
5, Çamlıca Beldesinde 3 ve Narlı Beldesinde 5 olmak 
üzere toplam 11 adet mahalle muhtarlığı vardır.İlçemize 
Çamıca ve Narlı Belediyeleri ile 11 adet Köy bağlıdır. 
Köyler genellikle dağlık ve engebeli araziler üzerinde 
kurulmasına rağmen Kızılırmak kıyılarına yerleşmiş birkaç 
köy mevcuttur. Köyler İlçeye genellikle yakın olup, ulaşım 
sorunu yoktur. 

SOSYAL YAPI

 Toplumumuzun kanayan bir yarası haline gelen 
bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımıza her 
türlü bakım hizmetini veren Sosyal Hizmetler destekli 
Çorum bakım merkezi ilçemizde 18.01.2011 tarihinde 
faaliyetine başladı. Bakım Merkezinde Ruhsal (Şizofreni, 
Akıl Hastası, Psikotik Bozukluk vb.), Bedensel bakıma 
muhtaç (Günlük işlerini kendisi yapmakta zorlanan yaşlı, 
felçli veya bedensel özrü olan) ve Zihinsel Özürlüler (Zeka 
geriliği, Alzheimer Demans “Bunama”, Parkinson v.b.) 
olmak üzere üç ana gruptaki hastalarımıza 365 gün 24 
saat yatılı olarak bakılmaktadır. Bakım Merkezi sayesinde 
birçok vatandaşımız işsizlik sıkıntısından kurtulup iş 
sahibi olmuşlardır. 144 yatak kapasiteli Çorum Bakım 
Merkezinde şuan 60 personel hizmet vermektedir.
 
 İlçemizde konutlar genellikle ahşap ve eski 
binalardan oluşmaktadır. Bunda İlçenin eski bir yerleşim 
birimi olması büyük rol oynar. İlçedeki mevcut binaların 
dağılımı %40 ahşap, %60 kargir, betonarme ve kargas 
binalardır.

Kirazı ile meşhur olan Kuyumcu Köyümüze 
2012 yılı itibariyle Kaymakamlığımızca 

Kiraz Projesi hazırlanarak, Köylere Hizmet 
Götürme Birliğimizce 4000 adet sertifikalı 

kiraz fidanı alınarak Kuyumcu Köyüne 
dağıtılmıştır. 
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	 Genel	 Olarak	 Yaptığınız	 ve	 Yapmayı	
Planladığınız	 Hizmetlerinizden	 Bahsedebilir	
misiniz?	 Sadece	 İlçe	 Merkezi	 Olarak	 Değil	 Bütün	
Köyler	 ve	 Bağlılarla	 Birlikte	 Genel	 Bir	 Hizmet	
Panoraması	Verebilir	misiniz?

 Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliğince KÖYDES 
kapsamında 2005 yılından 2012 yılına kadar Köylerimize 
14 adet içme suyu projesi, 2 adet kanalizasyon, 2 adet 
menfez, 838 metre kare kilitli parke, 22,2 km. stablize, 3 
km. 1.kat asfalt ve 12,2 km. 2.kat asfalt yapılmıştır. 2012 
yılında da 5 adet köyümüze kilitli parke taşı döşemesi 
yapılacaktır. Bundan sonraki yıllarda da köylerimizin 
altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecektir.

	 Laçin	 İlçesine	 Yapmayı	 İstediğiniz	 veya	
Uygulamaya	Koyacağınız	Bir	Planınız	Projeniz	Var	
mı?

 İlçemiz coğrafi yapısı itibariyle meyveciliğe 
uygun bir arazi yapısına sahiptir. Bu doğrultuda Kirazı 
ile meşhur olan Kuyumcu Köyümüze 2012 yılı itibariyle 

Kaymakamlığımızca Kiraz Projesi hazırlanarak, Köylere 
Hizmet Götürme Birliğimizce 4000 adet sertifikalı 
kiraz fidanı alınarak Kuyumcu Köyüne dağıtılmıştır. 
Köyümüzde kapalı sistem sulama tesisi bulunduğundan, 
çiftçilerimize damlama sulama tesisi kurdurularak daha 
iyi verim alınması amaçlanmıştır.

 Yine 2012 yılı itibariyle Kaymakamlığımızca 
Çilek Projesi hazırlanarak, deneme amaçlı çilek fidesi 
alınarak damlama sulama tesisi olan köylerimizde örnek 
çilek bahçeleri oluşturulmuştur.

 İlçemiz hudutlarında bulunan Çorum-Osmancık 
yolu Kırkdilim mevkiinde, Kapılıkaya Kaya Mezarı 
karşısında bulunan alanda arazi tahsisi yaptırılmış 
olup, Köylere Hizmet götürme Birliğimizce 2012 yılı 
içerisinde C tipi piknik ve mesire alanı yapmak üzere 
proje hazırlanmıştır. Bu hazırlanan projemiz Yap-İşlet-
Devret Modeli ile ihaleye verilip halkımızın hizmetine 
sunulacaktır.
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 Ayrıca Laçin Halk Eğitim merkezi 
Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli kurslar açılarak 
gençlerimize ve öğrencilerimize sporu daha çok 
sevdirerek gelecek için daha bilinçli ve sağlıklı 
toplumlar oluşturulması amaçlanmıştır. Bu 
kurslardan birisi okçuluk kursudur. Yaz kursları 
kapsamında haziran ayında açılan okçuluk 
kursunda 12 erkek, 4 kız kursiyer bulunmaktadır. 
Bölge genelinde yalnızca İlçemizde okçuluk kursu 
bulunmakta olup, önümüzdeki yıllarda Ülkemiz 
genelinde yarışmalara katılıp derece elde edilmesi 
hedeflenmektedir.
 
 Diğer kursumuz 2011 yaz kursları 
kapsamında haziran ayında açılan Kick 
Boks kursudur. Kursumuzda 13 erkek, 2 kız 
kursiyerimiz bulunmaktadır. Kursiyerlerimiz Minik 
Yıldız katagorisinde 1 kez kick boks Çorum İl 
Şampiyonasına katılmış, Kick Boks’da 1 birincilik, 
1 ikincilik ve 3 kezde üçüncülük; Muaythai’de ise 
2 ikincilik, ve 4 kezde üçüncülük elde etmişlerdir. 

Okçuluk kursunda olduğu gibi Kick Boks’da da 
Ülkemiz genelinde yarışmalara katılıp derece elde 
edilmesi hedeflenmektedir.

 Diğerbir kursumuz Hasta ve Yaşlı 
Refakatçisi kursudur. 2009/2010 eğitim öğretim 
yılından bugüne kadar toplamda 560 saat olarak 
6 defa Hasta ve Yaşlı Refakatçisi kursu açılmıştır. 
Kursa katılan 136 kursiyerden 123 kişi belge 
almaya hak kazanmış, 30 erkek, 20 kız olmak 
üzere toplam 50 kursiyerimiz İlçemizde faaliyet 
gösteren, 11.01.2011 tarihinde açılan Özel Çorum 
Özürlü Bakım Merkezinde istihdam edilerek işe 
başlamışlardır.

 Bir başka kursumuz 02.12.2011 tarihinde 
başlatılıp 09.02.2012 tarihinde sona eren genç ve 
orta yaş grubuna yönelik başlatılan Klasik Masaj 
Teknikleri kursudur. Kursumuzu bitiren 12 erkek 
kursiyerimizden 3 tanesi çeşitli turizm bölgelerinde 
işe başlamışlardır.
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 Son olarak diğer bir kursumuz da 02.01.2012 
tarihinde başlatılıp 18.05.2012 tarihinde sona eren 
İlçemiz Gözübüyük Köyünde genç kızlarımıza yönelik 
başlatılan Kadın Giysileri Dikimi Kursudur.12 Kız 
kursiyerimizden 10 tanesi Osmancık İlesinde faaliyet 
gösteren bir fabrikada işe başlamışlardır. Açılan bu 
kurslar sayesinde birçok vatandaşımız şimdi geleceğe 
daha güvenle bakar hale gelmişlerdir.
 
 Laçin Kitap Okuma Şenliği “Kitap Kurtları 
Çalışıyor” Projesiyle vatandaşlarımıza kitap okuma 
alışkanlığı kazadırmak amaçlanmıştır. Bu yıl 2.ncisi 
düzenlenen projede 12 gönüllü öğrencimiz bu yaz 
sıcaklarında hane hane dolaşarak, köylerimize kadar 
birçok yerde “kitap almak için kütüphaneye gitmenize 
gerek yok, biz evinize kadar getiririz” sloganıyla projeye 
destek vermek için gayret göstermektedirler. Halkımızın 
da duyarlılığı sayesinde bu projemiz amacına ulaşmıştır.

 Yine 2012 Temmuz başlarında İlçemiz Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza daha iyi ve geniş kapsamlı 
hizmet verebilmek için Sosyal Market açılmıştır. Yardım 
alan vatandaşlarımız daha sağlıklı ve daha güvenli bir 
ortamda yardımlarını alabileceklerdir.

 Son olarak da  Belediye ve Kaymakamlık 
eşgüdüsünde Laçin Belediyesi ve Kaymakamlık arsında 
araziler imara açılıp Hobi Bahçesi şeklinde vatandaşlarımızın 
kullanımına sunulması düşünülmektedir.Çorum 
bölgesinde tarım, görsellikten ve düzenden uzak bir 
şekilde ortaya çıkan hobi bahçeleri yerine alternatif bir 
mekan oluşturulması, tarım arazilerinin kulanım usulüne 
uygun olarak ve daha ucuz maliyetle görselliği de ön 
planda tutarak halkımıza fayda sağlayacak bir ortam 
yaratılması düşüncelerimiz arasındadır. 

 Son	Olarak	Sayın	Kaymakam	Laçin’in	İleriki	
Yıllarda	Nerde	ve	Nasıl	Olacağını	Düşünüyorsunuz?

 Kanaatimce doğru altyapı ve sosyal yatırımlar 
yapılması şartı ile Laçin. Birleşmiş Milletlerin kıstaslarını 
belirlediği “Yaşlıl Dostu Kenti” kriterlerini yakalayabilir. 
Mükemmel doğası, Çorum ve diğer yerleşim yerlerine 
yakınlığı bakımından bir uydu kent olması, kısa ve uzun 
vadede başlanabilir hedefler arasındadır.
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Başkanım	kendinizi	kısaca	tanıtırmısınız?
 
 01.11.1960 Yılında Çorum’ da doğdum. 
İlköğretimimi Laçin de, Orta öğretimimi Amasya Gümüş 
beldesinde, Lise eğitimimi Çorum Ticaret Meslek  
Lisesinde tamamladıktan sonra, 1983 yılında askerlik 
hizmetimi yaptım.

 1985 yılında İstanbul’a taşınıp ticaretle iştigal 
ettim. Profesyonel olarak Sultanbacı Gıda Ltd. Şti, 
Seyitoğlu Gıda A.Ş, Koksa A.Ş, BYS Holding gibi 
firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım. 2007 Yılında 
Çorum’a dönerek Şekerli cezireleri üreten fabrika 
kurdum. Burada 14 kişi istihdam ettim.
 
 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde 
Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye başkanı seçildim. 
Evli ve 2 çocuk babasıyım.
 
Laçin	İlçesini	Kısaca	Anlatabilirmisiz?
 
 Çorum, Alaca yöresinde başlamış olan bir 
isyanı bastırmak üzere görevlendirilmiş olan  Abbasoğlu 
Hacı Ömer Paşa Medine ve Mısır dolaylarından gelerek 
Amasya ilinin Gümüş nahiyesinde misafir edilir. Söz 
konusu  isyanın bastırılmasında başarılı olur. Başarısı 
neticesinde kendisinin de beğendiği bu günkü Laçin 
ilçesinin olduğu bölgeye yerleşir.

 Çevre köylerden topraksız olan köylüleri 
getirerek ortakçı olmalarını sağlar. 1835 yılında vefat 

eden Abbasoğlu Hacı Ömer Paşa  Büyüklaçin köyüne 
defnedilir.

 Yöre Yıldırım Beyazıt döneminde Kırk dilim  
savaşı sonrası Osmanlı devletine bağlanmıştır. 1950 
yılında Bulgaristan’dan gelen muhacir Türklerden  28 aile 
Laçin’de iskan edilir. Daha sonra gelenlerle bu ailelerin 
sayısı 50’yi aşmıştır.
 
 Büyüklaçin ve Küçüklaçin köylerinin birleştirilmesi 
ile;  20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanun ile ilçe 
olmuştur. 3 Mahalleden oluşmaktadır.

 Çorum-Osmancık Karayolu ilçenin ortasından 
geçmekte, iki büyük yerleşim yerinede 30 km’lik eşit 
mesafede bulunmaktadır. Genellikle engebeli yer 
şekillerinden oluşan coğrafi yapısı, Güneyinde Köse dağı 
ve Eğerci dağının uzantıları yüksek ve ormanlık bölge 
olup, çok temiz bir havaya sahip, Kuzeyi, doğusu ve 
batısı açık bulunmaktadır.

 İklim olarak değişik hava koşulları etkisi 
altındadır. Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesinin ayrıldığı 
Karadeniz ve karasal iklim arasında bir geçiş iklimi özelliği 
taşımaktadır. Laçin ilçesinin rakımı 720 m’dir.  

 Güneyindeki ormanlıklar ilçemize tertemiz bir 
hava kazandırmakta, ormanlık bölgedeki mesire alanları 
(Ahmet dede, Gölet, Vali köşkü vs.) hem ilçe halkı hem 
de çevreden gelenler için dinlendirici, temiz, sihhatli ve 
eğlenceli bir doğal ortam oluşturmaktadır.

Laçin Belediye 
Başkanımız

Erdal ALTUNTAŞ İle 
Röportaj
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İnşaatı tamamlanarak, ne yapılacağına karar 
verilemeyen ve atıl duruma terkedilmek üzere olan 
hastanemizin, bütün bürokratik işlemleri özveri ve 
ivedilikle tamalanmış ve şuan itibariyle 144 hasta, 

53 kişilik çalışanıyla ilçemizin bacasız fabrikası 
durumuna getirilmiştir.

Orman işletme şefliğinin acil ihtiyacı olan itfaiye 
aracının temini için gerekli görüşmeler yapılmış ve4 
ilçemiz içinde büyük önem arzeden itfaiye aracının 

orman şefliğimize getirtilmesi sağlanmıştır.

İlçelerimizi Tanıyalım

Laçin Belediyesi Proje & Hizmetler

İçme suyu kuyularından depoya kadar olan bölümdeki boruların asbestli olduğu tespit 
edilmiş ve derhal iller bankasından kaynak aktarılması sağlanılarak değiştirilmiştir.

2 adet doğal arıtma çalışmalarına başlanmış 1 
adedi tamamlanmış, 2.sininde tamamlanabilmesi 

için  çalışılmalar devam etmektedir.

Yaklaşık 3 yıllık dönemde 23.500 m² kilit taşı döşmesi 
tamamlanmış (1991-2009 tarihleri arası döşenebilen kilit 

taşı 7.800 m²) ve çalışmalar hızla devam edecektir. 

Projelendirilmesi yapılarak, kültür ve turizm bakanlığından alınan ödenekle ahmet dede ve 
gölette bulununan piknik alanları düzenlenmiştir.

Görevi teslim aldığımız 29.03.2009 tarihinden günümüze belediyemizce yapılan, yapılmaya devam eden ve 
projelendirilme aşamasında olan çalışmalarımızı aktarmaya çalışayım;
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 Meskenlerin önlerinde bulunan çöp 
konteynırları için kaldırım düzenlemesi yapılmış 
ve tüm çöp konteynırleri yenilenmiştir.

İlçelerimizi Tanıyalım

 1 adet çöp toplama kamyonu,1 adet çöp 
toplama römorku,1 adet çöp süpürme aracı, 1 adet su 
tankı alınarak, hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.

3 adet (bahçelievler mahallesi, fatih mahallesi ve yeni mahalle’ye) çocuk parkı yapılmıştır.

 1 adet 2012 model m542 kazıyıcı 
yükleyici iş makinamız iller bankası kanalıyla 
belediyemize kazandırılmış, halkımızın 
hizmetine sunlumuştur.

2010 model hizmet aracı alınmıştır.
Bahçelievler mahallesine 1 km (1.400-ton) sıfır asfalt yapılmıştır.

Laçin Belediyesi Proje & Hizmetler

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2012

46



•	 	Hürriyet	caddesindeki	kaldırımlarının	tamamlanması	
için	1,5	km	kaldırım,		yaklaşık	5000	m²	de	kilit	taşı	
ile	döşenmesi	için	projemiz	hazırlanmış,	ödenek	
aktarımını	mütekip	çalışmalara	başlanması	
planlanmaktadır. 

•	 	Mezarlıkların	çevre	düzenlemesi	projeleri	
tamamlanmış,	ödenek	aktarımını	mütekip	çalışmalara	
başlanması	planlanmaktadır. 

•	 	Delikli	kayadan	depoya	gelen	ishale	hattının	
yenilenmesi	projesi	hazırlanmış,	ödenek	aktarımı	
müteakip	çalışmalara	başlanması	planlanmaktadır. 
 

•	 	Yeni	mahalle,	ulucamii	civarı	kanalizasyon	ve	
içmesuyu	projesi	hazırlanmış,	ödenek	aktarımı	
mütekip	çalışmalara	başlanması	planlanmaktadır. 

•	 	Mevcut	göletin	c	tipi	piknik	alanı	olarak	projesi	
yapıldı,	onaylandı.	Orman	ve	su	işleri	bakanlığınca	
ihalesi	yapılıp,	belediyemize	devrinin	gerçekleştirmesi	
beklenilmektedir. 

•	 	Ahmet	dede	mesire	alanı	yolunun	yapımı	işi	orman	il	
müdürlüğü	tarafından	proje	alınması	sağlanmıştır.	 

•	 	Göletten	ilçe	içerisine	sulama	suyu	projesi	yapım	
aşamasındadır. 

•	 	Sanayi	dükkanları	yapımı	projesi	tamamlanmış	olup,	
ihale	aşamasına	gelinmiştir.

İlçelerimizi Tanıyalım

 Bilgisayar sistemi güncellenerek, yeni 
alınan programlarla hizmet kalitesi artırılmış, 
hizmetlerin düzenliliği ve takip edilebilirliği 
sağlanmıştır.

 6111 sayılı yasadan yararlanılarak, 
11 işçimiz çeşitli kamu kurumlarına 
yeşleştirilmiş, 1 memurumuzun milli parklara, 1 
memurumuzunda seydim belediyesine tayinleri 
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle bütcemizin 
%80’nini kapsayan personel masrafları % 40’ın 
altına çekilmiştir.

Kollekter hattında kullanılacak malzemelerin alımları, gelen malzemelerin tasnif ve 
kullanıma hazır hale getirilme çalışmaları devam etmektedir. 

Devam etmekte olan çalışmalarımız;

Gelen malzemelerden tasnifi yapılanlar 
behçelievler, yenimahalle artımasının yapına 

başlanmış, arıtma tesisindeki çalışmaların % 95 
tamamlanmış olup, hızla devam etmektedir.

 Yeni sezonda döşemesi yapılacak 
kilit taşı ve malzemelerinin temini çalışmaları 
devam etmektedir.  

 Yol kenarı ve kaldırımlardaki 
ağaçlandırma çalışmaları kuruyanların ve 
boş kalan kısımlardaki eksiklerin tamamlası 
çalışmaları devam etmektedir.

Projelerimiz;
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 Valiler kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapan Sabri BAŞKÖY, Çorum 
Valiliğine atanarak, 16.08.2012 tarihinde göreve 
başlamıştır.

 İlimizden Rize Valiliğine atanan Nurullah 
ÇAKIR’a ve Çorum Valiliğimize atanan Sabri BAŞKÖY’e 
yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Sayın Valimiz Sabri BAŞKÖY 
Göreve Başladı

Haber

 1964 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1987 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
 
 1989 yılında avukatlık stajını tamamlayarak 
İstanbul Barosundan ruhsatnamesini aldı.

 1989’da Trabzon Kaymakam Adayı olarak 
Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı ve bu dönemde 
İçişleri Bakanlığınca inceleme ve eğitim amacıyla bir yıl 
süreyle İngiltere’ye gönderildi.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalında “Türk 
Hukukunda Memurların Yargılanması” konulu tezi ile 
yüksek lisansını tamamladı.

 1994 yılında Adalet Bakanlığından Noterlik 
Belgesini aldı.

 Staj döneminde Kaymakam Vekili olarak 
Arhavi ve Kavak ilçelerinde çalıştı.
 
 Adaylıktan sonra sırasıyla; Çankırı-Atkaracalar, 
Kastamonu-Şenpazar, Iğdır-Karakoyunlu, Mardin-Yeşilli 
ve Nusaybin (vekaleten) ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçelerinde Kaymakam olarak çalıştı ve ardından Yozgat 
Vali Yardımcısı, Tokat Erbaa Kaymakamı ve İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire 
Başkanı olarak görev yaptı.

 Yozgat Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı 
dönemde Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek 
Yüksekokulunda dört dönem Personel Yönetimi ve 
Kamu Yönetimi derslerine öğretim görevlisi olarak 
girdi.

 İnsan Hakları, Mülki İdare Amirleri Kamu 
Diplomasisi, Sınır İl ve İlçeler (Sınır Mevzuatı), Mülki 
İdare Amirleri Genel Konular, Seferberlik ve Savaş 
Halinde Mülki İdare Amirleri Hizmetleri, Acil Durum 
Kamp Yönetimi, Kamu Yönetiminde Yeniden 
Yapılanma, Mülki İdare Amirleri Semineri, İnsan Hakları 
Bağlamında Mülki İdare Amirleri Kolluk Denetim ve 
Gözetim Kapasitesinin Arttırılması, Yerel Yönetim 
Reformuna Destek Projesi, Nezarethanelerin Denetimi, 
Avrupa İnsan Hakları Standartları, Terörle Mücadele ve 
İfade Özgürlüğü seminerlerinden sertifika aldı. Milli 
Güvenlik Akademisi 57. dönem mezunudur.
 
 Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3511 sayılı 
Vali Atamaları Hakkındaki Karar ile Çorum Valiliği 
görevine atanmıştır.

 İyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Valimiz
Sabri BAŞKÖY Kimdir ?
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