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	 3	 Mayıs	 2013	 Cuma	 günü	 saat	
10:00’da	 Valilik	 Toplantı	 Salonu’nda	
Vali	 Başköy	 başkanlığında	 düzenlenen	
toplantıya	İlçe	Kaymakamları,	İl	Özel	İdaresi	
Genel	Sekreteri	Ömer	Arslan	ve	ekibi	katıldı.
Toplantıda	 yaptığı	 konuşmasında	 Vali	
Sabri	 Başköy,	 2013	 yılında	 Köy	 Altyapısı	
Desteklenmesi	 (KÖYDES)	 kapsamında	
ilimize	 tahsis	 edilen	 ödenek	 miktarının	
7.853.000,00	TL	olduğunu	aktardı.

KÖYDES’te 9 Yılda 124.236.850,00 
TL Ödenek

	 2005	 yılında	 başlatılan	 KÖYDES	
uygulaması	 doğrultusunda	 9	 yıl	 içerisinde	
ilimize	 toplam	124.236.850,00	TL	ödenek	
tahsis	edildiğini	söyleyen	Vali	Başköy;	2013	
yılı	sonuna	kadar	KÖYDES	ödeneği	ile	580	
adet	içme	suyu,	63	adet	kanalizasyon	tesisi,	

22	adet	sulama	tesisi,	1211	km	1.	kat	asfalt;	
787,5	km	2.	kat	asfalt,	2.305	km.	stabilize,	
154	km.	yol	onarım,	221	adet	menfez,	29	
adet	köprü	ve	onarım,	11	adet	istinat	duvarı,	
6236	m	HDPE	boru,	91.221	metrekare	kilit	
taşı	 projelerinin	 gerçekleştirilmiş	 olacağını	
kaydetti.

	 Yine	 2013	 yılında	 KÖYDES	
bütçesine	 İl	 Özel	 İdaresi	 ve	 Bakanlık	
bütçeleri	 ilave	edildiğinde	197.080.000,00	
TL	 bütçe	 kullanılacağını	 ifade	 eden	 Vali	
Başköy;	“Bu	bütçe	 ile	43	adet	 içme	 suyu,	
26	adet	kanalizasyon	tesisi,	8	adet	sulama	
tesisi,	143	km	1.	kat	asfalt;	5,5	km	2.	kat	
asfalt,	 262.440	 metrekare	 kilitli	 parke,	
11	 adet	 menfez,	 4	 istinat	 duvarı,	 2	 adet	
köprü,	27	adet	bina	yapımı,	14	adet	bina	
bakım	 onarımı	 projesi	 gerçekleştirilmiş	
olacaktır.”dedi.

Vali Başköy
KÖYDES Programı’nı Açıkladı
Vali	Sabri	Başköy,	İl	Özel	İdaresi’nin	KÖYDES	ve	2013	Yılı	Yatırım	
Programı’nı	kamuoyuna	açıkladı.

Valilik	Haberleri
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Vali Başköy: “İçme Suyu Olmayan 
Köy Kalmadı, Sıra Bakımlarında”

	 Yapılacak	bazı	başlıkları	noktasında	
açıklamalarda	bulunan	Vali	Başköy;	43	adet	
içme	suyu	projesinin	mevcut	tesislerin	bakım	
ve	 onarımı	 olduğunu,	 sıfırdan	 bir	 şebeke	
yapımı	olmadığını,	içme	suyu	olmayan	köy	
kalmadığını	söyledi.	

	 1.kat	 asfalt	 yapımında	 bir	 önceki	
yıla	 göre	 yaklaşık	 dört	 kat	 gerçekleşme	
sağlanacağını	ifade	eden	Vali	Başköy,	2013	
yılının	sonunda	143	kilometre	1.	kat	asfalt	
yapılacağını	belirtti.

Köy Yollarında Öncelik Grup Yolları

	 Köy	 yolları	 çalışmaları	 kapsamında	
köy	 grup	 yollarının	 asfalt	 yapım	 işlerine	
ağırlık	 verdiklerini	 kaydeden	 Vali	 Başköy;	
“Köylerimizdeki	asfalt	yapım	çalışmalarında	
önceliğimiz	 köy	 yollarımızdır.	 Daha	 fazla	
nüfusun	 yoldan	 yararlanmasını	 istiyoruz.		
Kalan	yolları	peyder	peyder	yapacağız.”diye	
konuştu.

	 Diğer	 kurum	 ve	 kuruluşlar	
aracılığıyla	 Ankara’dan	 İl	 Özel	 İdaresi’ne	
gelen	ödeneklerle	27	adet	binanın	yapımının	
ve	 14	 adet	 binanın	 ise	 bakım-onarımının	
yapılacağını	 söyleyen	 Vali	 Başköy,	 bu	
çalışmaların	 İl	Özel	 İdaresi	marifetiyle	 il	 ve	
ilçe	 merkezlerinde	 sürdürüleceğini	 ifade	
etti.

Şehirde Olan Köyde de Olacak

	 Çalışmalar	 kapsamında	 ilimiz	
coğrafyasında	 yaşayan	 halkımızın	 yaşam	
kalitesinin	 daha	 da	 iyileştirileceğini	
vurgulayan	 Vali	 Başköy	 sözlerini	 şöyle	
sürdürdü:	 “Çorum	 merkezde	 yaşayan	
halkımıza	 sunulan	 imkânların	 aynısını	
kırsalda	 yaşayan	 halkımıza	 da	 sunuyoruz.	
Çalışmaları	köy	ölçeğinde	yürütüyoruz.	İçme	
suyu,	 kanalizasyon,	 asfalt	 ve	 çocuk	 oyun	
grupları	çalışmalarını	gerçekleştiriyoruz.	

Fiziki Gerçekleşmede Hedef % 
100’ün Üzerinde

	 Geçen	 yıl	 göreve	 geldiğimizde	
de	 belirtmiştik.	 2013	 yılında	 %	 100’ün	
üzerinde	 fiziki	 gerçekleşme	 sağlanacaktır.	
Çalışmalara	 dair	 hazırlanan	 rakamlar	
çok	 objektiftir.	 Kaymakamlarımız	 ile	 İl	
Genel	 Meclisi	 Üyelerimizin	 desteği	 alındı.	
Vali	 ve	 Genel	 Sekreter	 olarak	 verilmiş	
kararlar	 değildir.	 Yönetişimin	 gereği	
budur.	 Yönetişim	 demokratik	 yönetimin	
ve	 modern	 idarenin	 teminatıdır.	 Genel	
Sekreterimiz	 ekibiyle	 birlikte	 sahaya	 çıktı.	
Kaymakamlarımızla,	 İl	 Genel	 Meclisi	
Üyelerimizle,	 İlçe	 Yöneticilerimizle,	
Muhtarlarımızla	ve	burada	 İl	Genel	Meclisi	
Başkanımızla	görüşüldü.	

	 Bu	vesileyle	 İl	Özel	 İdaresi	KÖYDES	
ve	 2013	 Yılı	 Yatırım	 Programı’nın	 Çorum	
halkımıza	hayırlı	uğurlu	olmasını	diliyorum.”	

Valilik	Haberleri
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	 2006	 yılından	 bugüne	 klasik	
otomobil	 yarışlarından	 Allagau	 Orient	
Rallye’nin	 2013	 yılı	 organizasyonu	
kapsamında	 “Boğazkale	 Sfenksine	 Selam-
Hitit	 Etabı”	 4-5	 Mayıs	 Cumartesi-Pazar	
günleri	 gerçekleştirildi.	 Batı’dan	 Doğu’ya	
Dostluk	Rallisi	 olan	“Allagau	Orient	Rallye	
2013”	 kapsamında	 geçen	 yıl	 olduğu	 gibi	
Çorum	 Valiliği’nin	 ev	 sahipliğinde	 İl	 Özel	
İdaresi’nin	organizasyonunda	yapıldı.

	 Klasik	 otomobil	 araçlarının	
katılabildiği	dünyanın	son	otomobil,	macera	

Dünyanın İlk Barış 
Yurdunda Dostluk Rallisi

ve	dostluk	rallisi	olan	Allagau	Orinet	Rallye,	
sekizinci	 kez	 düzenlendi.	 Almanya’nın	
güneyinde	yer	alan	Oberstaufen	kentinden	
başlayan	ralli,	Ürdün’de	son	buldu.

	 20	ülkeden	toplam	117	takım,	200	
araç	 ile	 700’den	 fazla	 pilotun	 yer	 alacağı	
rallinin1-4	 Mayıs	 2013	 tarihleri	 arasında	
İstanbul	Etabında	yarışmacılar	Sultanahmet	
Meydanı’nda	 bir	 araya	 geldiler.	 Ankara	
Etabından	 sonra	Hitit	 Etabı,	Hitit	Yolu’nda	
4-5	Mayıs	2013	tarihlerinde	gerçekleştirildi.

Çorum “Hitit Etabı” Sponsoru
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Dilek Fenerleri 
ve Havai Fişekler 

Gökyüzünü Süsledi

	 En	 uzun	 etabı	 Türkiye’de	
gerçekleştirilecek	 olan	 ralli	 için	 pilotlar,	
4	 Mayıs’ta	 Boğazkale’ye	 geldi.	 Çorum	
programı	 Boğazkale	 Surları	 önünde	 dilek	
feneri	 ve	havai	fişek	gösterileri	 ile	başladı.	
Hediye	takdimi	töreni	gerçekleştirildi.

	 Etkinliklere	 ilk	 gün	 Rallinin	 Türk	
takımında	Türkiye	Cumhuriyeti	Duesseldorf	
Başkonsolosu	Fırat	Sunel	ve	Allagua	Orient	
Rallye	 Organizasyon	 Başkan	 Yardımcısı	
Nadir	 Serin,	 Boğazkale	 Kaymakamı	 Zeliha	
Uyan,	 İl	Özel	 İdaresi	Genel	Sekreteri	Ömer	
Arslan,	 Boğazkale	 Belediye	 Başkanı	 Ali	
Rıza	 Soysat,	 İl	 Özel	 İdaresi	Genel	 Sekreter	
Yardımcısı	Bülent	Kankurdan,	İl	Genel	Meclis	
Üyeleri	Mevlüt	Boğazoğlu	ve	Mesut	Ocaklı,	
Özel	İdare	Birim	Müdürleri	ve	çalışanları	ile	
vatandaşlar	katıldı.	

Kültür	&	Turizm

Çorum “Hitit Etabı” Sponsoru5
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Engelli Yarışçılar 
Engelleri Kaldırmak 
İçin Yollarda

	 5	Mayıs’ta	Boğazkale	Surlar	önünde	
start	verilmesi	 için	bir	araya	gelindi.	Kamp	
alanını	gezen	Vali	Sabri	Başköy,	misafirleriyle	
bir	 süre	 sohbet	 etti	 ve	 isteyen	 pilotların	
arabalarına	imzasını	attı.	Yine	ralli	ekibinde	
yer	 alan	 engelli	 takımı	 ile	 özel	 olarak	
ilgilendi.	Bakıcıları	ile	birlikte	organizasyona	
katılan	6	engelli	için	hatıra	defterlerine	yazı	
yazarak	 imzasını	 attı.	 Ardından	 start	 için	
kurulan	alana	gelindi.	

Çorum “Hitit Etabı” Sponsoru

Kültür	&	Turizm
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	 Burada	bir	konuşma	yapan	Türkiye	
Cumhuriyeti	 Duesseldorf	 Başkonsolosu	
Fırat	 Sunel,	 6	 tane	 engelli	 ile	 birlikte	 bir	
takım	 kurduklarını	 belirtti	 ve	 bu	 rallinin	
amaçlarından	 birisinin	 de	 her	 türlü	 engeli	
kaldırmak,	 Batı	 ile	 Doğu	 arasında	 dostluk	
köprüsü	 oluşturmak	 olduğunu	 söyledi.	
Başkonsolos	Sunel,	başta	Vali	Başköy	olmak	
üzere	 rallide	 emeği	 geçen	 İl	 Özel	 İdaresi	
ekibine	teşekkür	etti.

	 Start	 öncesi	 yaptığı	 konuşmasında	
Vali	 Başköy,	 Hitit	 Medeniyeti’nin	
başkentinde	Çorum	olarak	böyle	bir	ralliye	
ev	 sahipliği	 yapmaktan	 mutlu	 olduklarını	
söyledi.	 Vali	 Sabri	 Başköy;	 “Yedi	 bin	 yıllık	
tarihi	geçmişi	ve	tarihin	 ilk	barış	anlaşması	
olan	 Kadeş	 Antlaşması’nın	 yapıldığı,	
barış,	 sevgi,	 hoşgörü	 ve	 kardeşliğin	
hakim	 olduğu,	 dünya	 mirasının	 ortak	
alanı	 olan	 Hitit	 diyarında	 Orient	 Rally	
ekiplerini	 ağırlamaktan	 mutluyuz.”dedi.
Vali	 Başköy,	 rallinin	 Çorum’un	 kültürel	 ve	

turizm	 değerleri	 tanıtılmasında	 güzel	 bir	
etkinlik	 olduğunu,	 başta	 İl	 Özel	 İdaresi	
ekipleri	olmak	üzere	emeği	geçen	herkese	
teşekkür	ettiğini	dile	getirdi.	Allague	Orient	
Rallye	 Organizasyon	 Başkan	 Yardımcısı	
Nadir	 Serin	 ise,	organizasyona	ev	 sahipliği	
yapan	 Çorum	 Valiliğine,	 İl	 Özel	 İdaresi	 ve	
Boğazkale	Kaymakamlığına	teşekkür	etti.	

Vali Başköy ve Özel İdare Ekiplerine Teşekkür

Çorum “Hitit Etabı” Sponsoru

Kültür	&	Turizm

Halkbank,
Çorum’da	geçilen	
“Hitit	Etabı“na	
sponsor	olarak	
yarışmacılara	
ve	şehrimizin	
tanıtılmasına	
büyük	destek	verdi	
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Çorum’a 700 Kültür 
Elçisi Kazandırıldı
	 Ralli	 ile	 birlikte	 Çorum’un	 700’e	
yakın	 kültür	 elçisi	 kazandığını	 kaydeden	
Serin,	 rallinin	 bir	 AB	 projesi	 olduğunu	 ve	
projenin	 Avrupa	 Birliği	 Bakanı	 Egemen	
Bağış’ın	 himayesinde	 yürütüldüğünü	
belirtti.	

	 Yurt	 dışında	 Türkiye’nin	 İstanbul,	
Ankara	 ve	 İzmir	 gibi	 illerle	 tanındığını	
söyleyen	 Serin,	 bu	 organizasyonla	 iç	
bölgelerdeki	 Çorum	 gibi	 şehirlerin	 de	
tanınırlığının	sağladığını	ifade	etti.

	 Konuşmalardan	 sonra	 Vali	 Sabri	
Başköy	 tarafından	 start	 verildi.	 Start	
verilirken	Vali	Başköy’e	Türkiye	Cumhuriyeti	
Duesseldorf	 Başkonsolosu	 Fırat	 Sunel	
ve	 Allague	 Orient	 Rallye	 Organizasyon	
Başkan	 Yardımcısı	 Nadir	 Serin,	 Boğazkale	
Kaymakamı	 Zeliha	 Uyan,	 İl	 Özel	 İdaresi	
Genel	Sekreteri	Ömer	Arslan	eşlik	etti.

	 Boğazkale	 Surlar	 önünden	 start	
verildikten	 sonra	 Çorum	 merkezde	
devam	 etti.	 “Boğazkale	 Sfenksi’ne	 Selam	
Etabı”nda	 yarışmacılar	 Yerkapı	 (Poternli	
Kapı),	 Yazılıkaya-Oniki	 Yer	 Altı	 Tanrısı,	
Alahacahöyü-Sfenksli	 Kapı,	 Çorum	
merkezde	kuruyemişçi,	Saat	Kulesi	fotoğraf	
çekimlerini	yaptılar.	

Valilik Bahçesinde 
İkinci Start
 
Çorum	 Valiliği	 bahçesinde	 yapılan	
etkinliklerin	ardından,	Vali	Sabri	Başköy	ve	
eşi	 Fatma	 Başköy,	 İl	 Garnizon	 Komutanı	
Hakan	Saraç,	İl	Emniyet	Müdürü	H.İbrahim	
Doğan,	 İl	 Özel	 İdaresi	 Genel	 Sekreteri	
ile	 diğer	 protokol	 üyeleri	 tarafından	
yarışmacılara	günün	anlamına	binaen	birer	
araba	maketi	hediye	edildi.	Ardındn	Valilik	
bahçesinden	tekrar	start	verilerek	misafirler	
yolcu	edildi.	Mecitözü	eski	Özel	İdare	binası	
ve	 Mecitözü	 yeni	 Kaymakamlık	 binası	
fotoğraf	çekimi	yapan	takımlar,	Çorum’dan	
ayrıldılar.

Çorum “Hitit Etabı” Sponsoru

Kültür	&	Turizm
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Almanya’da Başlayıp 
Ürdün’de Son Buldu
	 Daha	 sonra	 ülkemizde	 Amasya	
Şehir	 Etabı,	 Ordu	 Etabı;	 Artvin,	 Ardahan,	
Kars,	 Iğdır	 ve	Ağrı	 illerini	 kapsayan	Serhat	
Etabı,	 Kapadokya	 Etabı	 düzenlenecek.	
Buradan	 Kuzey	 Kıbrıs	 Türk	 Cumhuriyeti,	
İsrail,	Filistin	ve	Ürdün’e	geçildi.

	 Yarışmanın	 Avrupa	 güzergâhında	
Almanya,	Avusturya,	Slovenya,	Hırvatistan,	
Macaristan,	 Romanya,	 Bosna-Hersek,	
Sırbistan,	 Makedonya,	 Arnavutluk,	
Karadağ,	Kosova,	Bulgaristan,	Yunanistan;	
Türkiye	 güzergâhında	 Edirne,	 Kırklareli,	
İstanbul,	 Ankara,	 Çorum,	 Amasya,	 Tokat,	
Ordu,	Giresun,	Gümüşhane,	Bayburt,	Rize,	
Artvin,	 Ardahan,	 Kars,	 Iğdır,	 Ağrı	 (Ağrı	
Dağı),	 Erzurum,	 Erzincan,	 Sivas,	 Kayseri,	
Nevşehir	 (Kapadokya),	 Niğde,	 Mersin;	
KKTC	 güzergâhında	 ise	 Girne,	 Lefkoşe,	
Gazimağuza	yer	aldı.
 

	 Organizasyonda	 çeşitli	 etkinliklerle	
elde	edilen	tüm	gelir,	Filistin	ve	Suriyeli’lere	
bağışlanacak.	 Önceki	 yıllarda	 bu	 işbirliği	
sayesinde	 ralli	 organizasyonu	 sayısız	
yardım	 projesi	 gerçekleştirdi.	 2011’de	
Türk	 Kızılayı’na,	 2012’de	 Azerbaycan	
mültecilerine	bağış	yapılmıştı.	

Çorum “Hitit Etabı” Sponsoru

Kültür	&	Turizm
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	 İlk	olarak	13	Nisan	2013	Cumartesi	
günü	İl	Genel	Meclisi	ile	başlatılan	yürüyüş	
programı	8	Haziran	2013	Cumartesi	günü	
Çorum	 Belediyesi	 personeline	 yönelik	
gerçekleştirildi.	İl	Özel	İdaresi	ve	İl	Kültür	ve	
Turizm	Müdürlüğü	görevlilerince	Çorum’da	
bulunan	 “Güneş	 Kursunun	 İzinde	 Hitit	
Yürüyüş	 Yolu	 ve	 Kızılırmak	 Havzası	
Gastronomi	Yürüyüş	Yolu”nda	hafta	sonları	
yürüyüşler	 organize	 edildi.	 Yürüyüşlere	
çeşitli	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 ile	 özel	
sektör	 çalışanları,	 acentalar	 ve	 vatandaşlar	
katıldı.	Gezilerde	İl	Özel	İdaresi’nce	rehberlik	
ve	ulaşım	hizmeti	verildi.	

Yaklaşık	iki	aylık	
süreçte	10	ayrı	gezi	
düzenlenirken	bu	
gezilerde	İl	Özel	
İdaresi	Kültür	
ve	Sosyal	İşler	

Müdürlüğü’nden	
Zeynep	Çayar,	
Meftun	Yerli	ve	

Erdal	Baykara	ile	İl	
Kültür	ve	Turizm	
Müdürlüğü’nden	

Osman	Keser	
ve	Özkan	Arslan	

görev	aldı.

	 Katılımcılar	 her	 gezi	 programı	
öncesinde	 Çorum	 merkezde	 buluşup,	
güzergâhlar	 için	 buradan	 yola	 çıktı.	
Gezilere	 katılmak	 isteyenler	 telefon	 ve	
sosyal	medya	aracılığı	ile	görevlilerden	bilgi	
alabildi.	 Yürüyüş	 programları	 hakkında	
“Çorum’da	Yürüyüş	Zamanı”	facebook	ve	
“çorumkültüryolları”	tiwetter	adreslerinden	
ayrıntılı	ve	güncel	bilgi	verildi.

	 Doğa	 ile	 randevularda	ülkemizdeki	
18	adet	Kültür	Yolu	arasında	bulunan	Hitit	
ve	Gastronomi	Yolları’nın	hem	tanınırlılığını	
artırmak	hem	de	yürüyüşe	katılanlara	güzel	
bir	hafta	sonu	yaşatmak	istenildi.

Yürüyüş Yolları İlkbaharda 
Doğaseverleri Ağırladı
İl	Özel	İdaresi	ile	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü’nce	Çorum’un	Kültür	
Yolları’nda	Nisan	ayı	içerisinde	başlatılan	“Doğa	Sizi	Çağırıyor	Projesi”nin	
konukları	doğaseverler,	Eylül	ayında	buluşmak	üzere	vedalaştı.

Kültür	&	Turizm
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	 Yürüyüşlerin	 ilki	 13	 Nisan	 2013	
Cumartesi	günü	Karahacip-Şapinuva-İncesu	
Kanyonu	güzergâhında	 İl	Genel	Meclisi	ve	
basın	mensuplarına	yönelik	gerçekleştirildi.	
Geziye	 İl	 Genel	 Meclisi	 Başkanı	 Mustafa	
Eker,	 İl	 Özel	 İdaresi	 Genel	 Sekreteri	 Ömer	
Arslan,	 İl	 Kültür	 ve	 Turizm	 Müdürü	 Ali	
Özüdoğru,	 Çorum	 Müze	 Müdürü	 Önder	
İpek,	İl	Genel	Meclis	Üyeleri,	İl	Özel	İdaresi	
Birim	Müdürleri	ve	basın	mensupları	katıldı.

	 Karahacip	 Belediyesi’nin	 ikramı	
olan	kahvaltı	ile	başlayan	programda	Tema	
Vakfı’nın	öncülüğünde	ağaç	dikimi	yapıldı.	
Gezi	programı	folklor	gösterisi,	Karahacip-
Şapinuva	arasında	yürüyüşü,	Şapinuva	ören	
yeri	 gezisi,	 İncesu	 köyü	 yürüyüşü,	 İncesu	
köyünde	 gözleme-ayran	 ve	 çay	 molası,	
İncesu	Yürüyüş	Parkuru	ve	Kybele	gezisi	ile	
devam	etti.

Açılış İl Genel Meclis ile İncesu’ya Yapıldı
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	 Çorum’un	 Kültür	 Yolları,	 15-22	
Nisan	 2013	 tarihleri	 arasında	 bu	 yıl	 37.	
Turizm	Haftası	etkinliklerine	de	renk	kattı.

	 Kutlama	 programları	 kapsamında	
iki	 ayrı	 yürüyüş	 programı	 düzenlendi.	
20	 Nisan	 2013	 Cumartesi	 günü	 İncesu	
Kanyonu’na	gidildi.	Köprü	ve	köy	arasındaki	
yürüyüşten	sonra	odun	ateşi	 ile	demlenen	
çay	eşliğinde	 İncesu	köyü	kahvehanesinde	
kahvaltı	yapıldı.	Ardından	grup	ikiye	ayrıldı.	
Kybele	 kabartması	 ve	 İncesu-Kanyon-Kale	
olmak	 üzere	 iki	 ayrı	 güzergâhta	 yüründü.	

Yeniden	 bir	 araya	 gelen	 iki	 grup,	 İncesu	
Kültür	Parkı’nda	kumanyalarını	yedi.

	 21	 Nisan	 2013	 Pazar	 gününün	
rotası	 ise	“Gölet-Hattuşa-Yazılıkaya”	oldu.	
Bu	sayede	yürüyüşe	katılanlar	ören	yerleri	ve	
müzeleri	de	gezme	fırsatı	buldu.	Boğazkale	
Göleti’nde	 başlayan	 yürüyüş	 Budaközü	
Çayı	 kenarında	 devam	 etti.	 6	 kilometrelik	
rotayı	 takip	eden	katılımcılar	Hattuşa	ören	
yerine	vardılar.	Hattuşa	ören	yeri,	Yazılıkaya	
Açıkhava	 Mabedi	 ve	 Boğazkale	 Müzesi	
gezildi.

	 27	 Nisan	 2013	 Cumartesi	 günü	
Hacıevli-Kargı	 Tatil	 Köyü-Kızılcaoluk	
Şelalesi	 ile	 28	 Nisan	 2013	 Pazar	 günü	
Ahlatçık-Akpınar	 Yürüyüş	 Programları	
gerçekleştirildi.

	 Hacıevli-Kargı	Tatil	Köyü-Kızılcaoluk	
Şelalesi	gezisinde	ilk	olarak	Hacıevli	köyüne	
varıldı.	 Burada	 kısa	 bir	 köy	 gezisi	 yapıldı.	
Molanın	 ardından	 Hacıevli	 Köyü-Mayasır	
Suyu	 Yürüyüş	 Rotası	 takip	 edildi.	 Mayasır	

Suyu’nda	mola	verilerek	kumanyalarla	öğle	
yemeği	yendi.	Ardından	Kargı	Tatil	Köyü’ne	
yüründü.	 Burada	 çay	 molası	 verilerek	
dinlenildi.	 Gezi,	 Kızılcaoluk	 Şelalesi’ne	
yürüyüşle	 sona	 erdi.	 Ahlatçık	 Akpınar	
Yürüyüşü’nde	 ise	 Ahlatçık	 köyüne	 giden	
grup,	buradan	Selbasan’a	yürüdü.	Molanın	
ardından	 Akpınar’a	 geçildi.	 Akpınar	
köyündeki	molada	öğle	yemeği,	köy	ürünü	
katmer-yanıç	 gibi	 yiyeceklerle	 yapıldı.	
Köyden	sonra	İskilip’e	geçilerek	ilçe	gezildi.

Yürüyüş Yolları Turizm Haftası’na Renk Kattı

27-28 Nisan’da da Yürüyüşler Devam Etti

Kültür	&	Turizm
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	 Çorum	 İl	 Özel	 İdaresi	 tarafından	
Gençlik	 Haftası’nda	 üniversiteli	 gençlere	
yönelik	olarak	doğa	yürüyüşü	düzenlendi.

	 İl	 Özel	 İdaresi	 ile	 İl	 Kültür	 ve	
Turizm	 Müdürlüğü’nce	 Çorum’un	 Kültür	
Yolları’nda	 başlatılan	 “Doğa	 Sizi	 Çağırıyor	

Projesi”nin	Gençlik	Haftası’ndaki	konukları	
Hitit	 Üniversitesi	 öğrencileri	 oldu.	 Bu	
kapsamda	19	Mayıs	Gençlik	ve	Spor	Bayramı	
öncesinde	 bir	 gençlik	 gezisi	 düzenlendi.	
Karahacip	ve	İncesu	Kanyonu’nda	18	Mayıs	
Cumartesi	 günü	 organize	 edilen	 geziye	
Hitit	Üniversitesi	öğrencileri	katıldı.

Gençlik Haftası’nda Gençler Yürüdü
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	 25	 Mayıs	 Cumartesi	 günü	 geziye	
Çorum	 Belediyesi	 çalışanları	 ve	 aileleri	
katılırken,	26	Mayıs	Pazar	günkü	gezide	Bilgi	
Kültür	 ve	 Turizmi	 Destekleme	 Geliştirme	
Derneği	Üyeleri	 yer	aldı.	Çorum	Belediyesi	
çalışanları	 ve	 aileleri,	 İskilip	 Ahlatçık-
Akpınar	 arasındaki	 yürüyüş	 yolunda	 doğa	
ile	 buluştu.	 Köyde	 verilen	 öğle	 yemeği	
molasının	 ardından	 grup,	 İskilip	 ilçe	
merkezine	geçti.

	 Yine	 Bilgi	 Kültür	 ve	 Turizmi	
Destekleme	Geliştirme	Derneği	Üyeleri	 ise,	
yürüyüş	programına	Boğazkale	Göleti’nden	
başladı.	 Budaközü	 Çayı	 boyunca	 devam	
eden	yürüyüş	Hattuşa	ören	yeri	girişinde	son	
buldu.	 Daha	 sonra	 Müze	 Müdürü	 Önder	
İpek	 rehberliğinde	 Hattuşa	 ören	 yerini	 ve	
Boğazköy	Müzesi’ni	ve	Yazılıkaya	Açıkhava	
Mabedini	 gezen	 grup,	 akşam	 saatlerinde	
Çorum’a	döndü.

Kamu Kurumları ve Derneklerden Yoğun İlgi
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Çocuklar Gezilere Renk Kattı

	 Her	 iki	 yürüyüş	 programında	
katılımcılar	 doğa	 ile	 buluşarak	 güzel	 bir	
hafta	 sonu	 geçirdi.	 Yürüyüş	 gruplarındaki	
aileleriyle	 birlikte	 gelen	 çocuklar	 dikkati	
çekti.	 Özellikle	 ilkokul	 çağının	 altındaki	
çocukların	 gezilere	 getirilmesi,	 güzel	
anların	 yaşanmasına	 neden	olurken;	 diğer	
katılımcıların	sempatisini	topladı.

Belediye Personeli İkinci Kez 
Yürüdü

	 Çorum	 Belediyesi	 personeline	
yönelik	 olarak	 ikinci	 kez	 doğa	 yürüyüşleri	
gerçekleştirildi.	 Projenin	 bahar	 dönemi	
yürüyüşlerinin	sonuncusu	olarak	8	Haziran	
2013	 Cumartesi	 günü	 düzenlenen	 gezide	
Kargı	 Tatil	 Köyü	 ile	Mayasıl	 Suyu	 arasında	
yüründü.	 Doğaseverler	 Nisan	 ayında	
başlayan	 gezilere	 ara	 vererek	 Eylül	 ayında	
yeniden	buluşmak	üzere	vedalaştı.
 

	 Doğa	 yürüyüşleri	 kapsamında	 1	
Haziran	 2013	 Cumartesi	 günü,	 İnegöl	
Yangın	 Gözetleme	 Kulesi	 –Karaca	 Yaylası	
rotasında	yürüyüş	yapıldı.	Çorum	merkezden	
20	 kişilik	 grup	 araçla	 önce	 İnegöl	 Yangın	
Gözetleme	 Kulesi’ne	 gidildi.	 1820	 metre	
rakımlı	 zirvede	 bir	 süre	 yaylacılarla	 sohbet	
eden	ve	fotoğraf	çekinen	grup	üyeleri	daha	
dik	 yamaçlardan	 inerek	 Kızıl	 Çam	Ormanı	
içinde	 devam	 eden	 9	 kilometrelik	 rotayı	
yürüdü	ve	Karaca	Yaylası’na	ulaştı.	

	 Yaylada	 bulunan	 alanda	 piknik	
yapan	ve	çeşitli	geleneksel	oyunlarla	eğlenen	
doğaseverler,	bol	oksijen	ve		güzel	havanın	
tadını	doyasıya	çıkardı.	Daha	sonra	Karaca	
Yaylası	 -	 Başpınar	 Yürüyüş	 Yolu’nun	 bir	
kısmını	da	yürüyen	doğa	severler,	dönüşte	
Laçin	 Kapılıkya	 Kaya	 Mezarı	 ve	 Gölyazı	
Sulak	alanını	da	ziyaret	etti.	Grup	hem	spor	
yapmanın	hem	de	doğayla	baş	başa	bir	gün	
geçirmenin	mutluluğu	ile	akşam	saatlerinde	
Çorum’a	döndü.		

Doğaseverler Zirve Yaptı

Kültür	&	Turizm
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	 19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	
ve	 Spor	 Bayramı’nın	 94.	 yılı	 ülkemizde	
olduğu	gibi	ilimizde	de	coşkuyla	kutlandı.	

	 19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	
ve	 Spor	 Bayramı,	 ilk	 olarak	 Hürriyet	
Meydanı’nda	Çorum	Kız	Teknik	ve	Meslek	
Lisesi	 ile	 Anadolu	 Ticaret	 Meslek	 Lisesi	
öğrencilerinin	oynamış	olduğu	halk	oyunları	
eşliğinde	 başladı.	 	 Hürriyet	 Meydanı’nda	
düzenlenen	 ve	 halk	 tarafından	 yoğun	 ilgi	
gören	 etkinliklerin	 ardından	oluşan	 kortej,	
Hürriyet	 Meydanı’ndan	 Atatürk	 Anıtı’na	
kadar	yürüdü.

Gençlik	Hizmetleri	
ve	Spor	İl	

Müdürü	Haşim	
Eğer’in,	Atatürk	
Anıtına	çelenk	
sunmasının	

ardından	19	Mayıs	
Atatürk	Kapalı	

Spor	Salonu’nda	
Gençlik	Şöleni	ile	

devam	etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Coşkuyla Kutlandı
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İlimiz	genelinde	
düzenlen	
Basketbol,	
Voleybol	
ve	Hentbol	
turnuvalarında	
dereceye	giren	
öğrencilere	
kupaları,	Vali	
Başköy	ile	diğer	
protokol	üyeleri	
tarafından	verildi.

	 Gençlik	 Şölenine	Vali	 Sabri	 Başköy	
ve	 eşi	 Fatma	 Başköy,	 Çorum	 Milletvekili	
Cahit	 Bağcı,	 	 Belediye	 Başkanı	 Muzaffer	
Külcü,	Vali	Yardımcısı	Hamdi	Bolat,	 İl	Özel	
İdaresi	 Genel	 Sekreteri	 Ömer	 Arslan,	Milli	
Eğitim	 Müdürü	 Aytekin	 Girgin,	 Gençlik	
Hizmetleri	 ve	 Spor	 İl	Müdürü	Haşim	 Eğer,	
ilgili	 daire	 müdürleri,	 öğrenciler	 ve	 çok	
sayıda	vatandaşlarımız	katıldı.

	 Saygı	 duruşu	 ve	 İstiklal	 Marşı	 ile	
başlayan	 kutlama	 programında,	 Gençlik	
Hizmetleri	ve	Spor	İl	Müdürü	Haşim	Eğer	bir	
konuşma	yaptı.	Kutlama	programında,	ilimiz	

genelinde	 düzenlen	 Basketbol,	 Voleybol	
ve	 Hentbol	 turnuvalarında	 dereceye	 giren	
öğrencilere	 kupaları,	 Vali	 Başköy	 ile	 diğer	
protokol	üyeleri	tarafından	verildi.

	 Fotoğraf	 sergisi,	 müzik	 dinletileri	
(Güzel	Sanatlar	ve	Spor	Lisesi	Müzik	Grubu,	
İnönü	 Anadolu	 Lisesi	 Türk	 Sanat	 Müziği	
Topluluğu,	 Atatürk	 Anadolu	 Lisesi	 Türkçe	
Rock	 Müzik	 Grubu	 ve	 Eti	 Anadolu	 Lisesi	
Türk	Halk	Müziği	Grubu),	Hitit	Üniversitesi	
öğrencilerinin	 sunmuş	 olduğu	 Güreş’in	
Dansı,	 Gris	 Dansı	 ve	 halk	 oyunları	 ile	
Gençlik	 Hizmetleri	 ve	 Spor	 İl	 Müdürlüğü	
bünyesindeki	 sporcuların	 yapmış	 olduğu	
gösteriler	ile	sona	erdi.	

Etkinlikler	&	Kutlamalar
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Çorum Ticaret Sanayi ve İstihdam Fuarı

	 Açılışa	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 Belediye	
Başkanı	 Muzaffer	 Külcü,	 Çorum	 TSO	
Başkanı	Çetin	Başaranhıncal,	diğer	protokol	
üyeleri,	 yabancı	 konuklar,	 firma	 yetkilileri	
ve	 vatandaşlar	 katıldı.	 Açılış	 konuşmasını	
Tureks	Uluslararası	Fuarcılık	Genel	Müdürü	
Zafer	 Arslan’ın	 yaptığı	 törende,	 Çorum	
Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odası	 Başkanı	 Çetin	
Başaranhıncal	da	bir	konuşma	yaptı.

	 10.	 Çorum	 Ticaret	 Sanayi	 ve	
İstihdam	Fuarı	açılışında	yaptığı	konuşmada	
ilimizin	 güçlü	 sanayisi	 ve	 girişimcilik	 ruhu	
ile	 gelişmeye	 devam	 ettiğini	 ifade	 eden	
Vali	 Başköy;	 10.	 Çorum	 Ticaret	 Sanayi	 ve	
İstihdam	Fuarı’nda	önemli	iş	bağlantılarının	
kurulacağına	 inandığını	 belirterek,	 fuarın	
ilimizin	ticaret	ve	sanayisine	önemli	katkılar	
yapacağını	 vurguladı	 ve	 emeği	 geçen	
herkese	teşekkür	etti.	

	 Açılışı	 yapılan	 fuar	 alanındaki	
stantları	 tek	 tek	 gezerek	 incelemelerde	
bulunan	Vali	Sabri	Başköy	ve	beraberindeki	

protokol	 üyeleri,	 firma	 yetkililerinden	 bilgi	
aldı.	 Teknoloji,	 mobilya	 ve	 tekstil	 ürünleri	
gibi	 geniş	 bir	 yelpazesi	 olan	 fuar;	 26-30	
Haziran	 2013	 tarihlerinde,	 16-24	 saatleri	
arasında	ziyaretçilerine	kapılarını	açtı.

Bu yıl otuz üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali 
kapsamında Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Tureks Fuarcılık ile Çorum Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğinde bu yıl onuncusu organize edilen Çorum Ticaret Sanayi ve 
İstihdam Fuarı, 65 stantla çeşitli illerden 96 firmanın katılımı ile açıldı.

Etkinlikler	&	Kutlamalar
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	 Saygı	 duruşu	 ve	 İstiklal	 Marşı’nın	
okunmasıyla	 başlayan	 törende,	 açılış	
konuşmasını	 Belediye	 Başkanı	 Muzaffer	
Külcü	 yaptı.	 Festival	 açılışında	 yaptığı	
konuşmada	 uluslararası	 boyuttaki	
katılımcılar	 yanında,	 çağdaş	 sanatlar	 ve	

Hitit Fuar ve Festivali

Çorum	mehteran	
takımını	ile	
başlayan	
etkinlikte,	
yabancı	
(Kırgızistan,	
Karadağ,	
Endonezya,	
Makedonya)	ve	
yerli	halkoyunu	
gösterileri	beğeni	
topladı.	Festival	
açılış	töreni	kortej	
geçişi	ile	sona	
erdi.

Çorum Belediyesi tarafından organize edilen 33. Uluslararası Çorum Hitit Fuar 
ve Festivali kapsamında Hürriyet Meydanı’nda açılış töreni düzenlendi. Törene 
Vali Sabri Başköy, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, diğer protokol üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

folklorik	değerleri	 de	görmekten	duyduğu	
memnuniyeti	 ifade	 eden	 Vali	 Başköy,	
“İllerin	 düğün	 günü	 olan	 festivaller,	 barış,	
kardeşlik	ve	birliktelik	adına	önemli	mesajlar	
vermektedir.”	 dedi	 ve	 tüm	 Çorumluları	
festival	etkinliklerine	katılmaya	davet	etti.	

Etkinlikler	&	Kutlamalar
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Çorum’a Yapılacak Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Tanıtıldı

	 İlimize	 yapılacak	 olan	 Eğitim	 ve	
Araştırma	 Hastanesi’nin	 tanıtım	 toplantısı	
Sağlık	 Bakanlığı’nda	 gerçekleştirildi.	
Toplantıya,	Vali	Sabri	Başköy,	Sağlık	Bakan	
Yardımcısı	Ağah	Kafkas	 ile	 ilimizden	giden	
heyet	katıldı.	 Çorum	Eğitim	ve	Araştırma	
Hastanesi’nin	 tanıtımının	 yapıldığı	
toplantıda	 bir	 konuşma	 yapan	 Bakan	
Yardımcısı	Ağah	Kafkas,	Projenin	Çorum’a	
tek	 kalemde	 yapılan	 en	 büyük	 yatırım	
olduğunu,	bugüne	kadar	Çorum’a	toplam	
174	milyon	lira	yatırım	yaptıklarını,	yaklaşık	
205	milyon	liralık	da	yatırım	planladıklarını,	
2015	 yılı	 sonu	 itibariyle	 Sağlık	 Bakanlığı	
tarafından	 Çorum’a	 yaklaşık	 380	 milyon	
liralık	 bir	 yatırım	 yapılmış	 olacağını	 ifade	
etti.

	 Çorum	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi’nin	 tanıtımının	 yapıldığı	
toplantıda,	 yapmış	 olduğu	 konuşmada	
Çorum’a	 son	 derece	 modern,	 kaliteli	 	 ve	
büyük	 bir	 hastanenin	 yapılacağını	 ifade	
eden	Vali	Sabri	Başköy,	“Çorum	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi	aslında	bir	tıp	fakültesi	
hastanesidir.	 Proje	 gerçekleştirildiğinde	
son	teknoloji	ile	donatılmış	bir	tıp	fakültesi	
hastanesi	yapılmış	olacaktır.

	 İhale	sürecinin	daha	hızlı	 ilerlemesi	
için	 İl	 Özel	 İdaresi	 eliyle	 yürütüleceğini	
belirten	 Vali	 Başköy,	 Çorum’un	 kangren	
olmuş	 meselelerini	 hep	 birlikte	 çözmeye	
çalışıyoruz.	 İşimize	bakıp	yolumuza	devam	
edelim.”	dedi.

Sağlık	Bakan	
Yardımcısı	Agâh	
Kafkas,	projenin	
Çorum’a	tek	
kalemde	yapılan	
en	büyük	yatırım	
olduğunu	belirtti.

Gelişen	&	Güçlenen	Çorum
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	 Çorum	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi’nin	ön	yeterlik	ihalesi	10	Haziran	
2013	Pazartesi	günü	İl	Özel	İdaresi	Konferans	
Salonu’nda	saat	10.00’da	gerçekleştirildi.

	 İhale	 öncesinde	 İl	 Özel	 İdaresi	
Genel	Sekreteri	Ömer	Arslan,	Çorum	Kamu	
Hastaneleri	Birliği	Genel	Sekreteri	Dr.	Turgay	
Happani	ile	birlikte	katılımcı	firmalara	ihalenin	
şekli	 ve	 ihale	 süreci	 hakkında	 bilgi	 verdi.	
İhale	 komisyonunun	Sağlık	Bakanlığı’ndan	
4	 kişi	 ve	 İl	 Özel	 İdaresi’nden	 3	 kişi	 olmak	
üzere	 toplam	 7	 kişiden	 oluşturulduğunu	
aktaran	 Genel	 Sekreter	 Ömer	 Arslan,	 23	
Mayıs	 2013’te	 başlatılan	 ihale	 sürecinin	

Çorum Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin Ön Yeterlik İhalesi Yapıldı

üzerinden	 ön	 yeterlik	 başvurusu	 için	 15	
günün	 dolduğunu	 söyledi.	 Çorum	 Eğitim	
ve	 Araştırma	 Hastanesi	 inşaatı	 yapım	 işi	
için	15	firmanın	 İl	Özel	 İdaresi’nden	dosya	
alındığını	 ve	 13	 firmanın	 teklif	 dosyası	
verdiğini	 belirten	 Genel	 Sekreter	 Ömer	
Arslan,	 teklif	 dosyalarının	 takriben	 bir	
aylık	 süre	 içerisinde	 değerlendirileceğini	
dile	 getirdi.Değerlendirmeler	 neticesinde	
puanlama	 sistemi	 ile	 en	 fazla	 8,	 en	 az	 5	
firmanın	 belirleneceğini	 ve	 bu	 firmaların	
ikinci	 kez	 ihaleye	 çağrılacağını	 kaydeden	
Genel	Sekreter	Ömer	Arslan,	en	uygun	teklifi	
veren	 firma	 ile	 sözleşme	 imzalanacağını	
ifade	etti.

Gelişen	&	Güçlenen	Çorum
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Vali Sabri Başköy
Köy Grup Yolları
Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Vali	Sabri	Başköy	ile 	
beraberinde	bulunan	
İl	Genel	Meclis	Başkanı	
Mustafa	Eker,	İl	Özel	

İdaresi	ekipleri	tarafından	
yapılan	yol	yapımı	ile	köy	
grup	yolları	asfalt	yapım	

çalışmalarını	yerinde	
inceledi.

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları
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 Çalıca-Sarıykaya Köyleri Köy Grup 
Yolu 1. Kat Asfalt Yapım Çalışmaları

	 KÖYDES	 kapsamında	 ilk	 ihale	
edilen	grup	yolları	içerinde	yer	alan	Çalıca-
Sarıykaya	köyleri	köy	grup	yolu	asfalt	yapım	
çalışmalarını	yerinde	inceleyen	Vali	Başköy,	
İl	Özel	 İdaresi	Genel	Sekreteri	Ömer	Aslan	
ile	Yol	ve	Ulaşım	Hizmetleri	Müdürü	Recep	
Çıplak›tan	yapılan	çalışmalar	hakkında	bilgi	
aldı.

	 İl	Özel	İdaresi’nin	bu	yılki	bütçesinin	
önemli	bir	kısmının	yol,	kanalizasyon,	1.	ve	2.	
kat	asfalt	yapımına	ayrıldığına	dikkat	çeken	
Vali	 Başköy;	 «İl	 Özel	 İdaremiz	 ekiplerinin	
yapmış	olduğu	özverili	çalışmalarla	köy	grup	
yollarımızın	1.	ve	2.	kat	asfalt	kaplamasını	iki	
ay	içinde	tamamlayacağız.	Köy	yollarımızın	
yol	 standardını	 yükseltmeye	 devam	
ediyoruz.	 Çünkü	 halkımız	 bunu	 ve	 daha	
fazlasını	 hak	 ediyor.	 Emeği	 geçen	 herkese	
teşekkür	ediyorum.»	dedi.

Yeşilyayla-Küçükpalabıyık-Hımıroğlu Köyleri 
Grup Köy Yolu 1. ve 2. Kat Asfalt Yapım 

Kaplama Çalışmaları

	 Yeşilyayla	 -	 Küçükpalabıyık	 -	
Hımıroğlu	köyleri	grup	köy	yolu,	1.	ve	2.	kat	
asfalt	yapım	çalışmalarını	yerinde	inceleyen	
Vali	 Başköy,	 2.	 kat	 asfalt	 satı	 kaplama	
çalışması	 sırasında	 kaplama	 malzemesi	 ve	
özellikleri	 ile	 yapılan	 çalışmalar	 hakkında	
İl	 Özel	 İdaresi	 Genel	 Sekreteri	 Ömer	
Arslan›dan	bilgi	aldı.

Gökköy-MusaÇelebi Köyleri Grup Köy Yolu 1. 
ve 2. Kat Asfalt Yapım Çalışmaları 

	 Gökköy-Musaçelebi	köyleri	grup	köy	
yolu	1.	ve	2.	kat	asfalt	satı	kaplama	yapımı	
çalışmalarını	yerinde	inceleyen	Vali	Başköy,	
köyde	 ikamet	 eden	 vatandaşlarımızla	
sohbet	ederek	onların	sorunlarını	dinledi.

Üyük-Abdalata Köyleri Grup Köy Yolu 1. Kat 
Asfalt Satı Kaplama Çalışmaları

	 Vali	 Sabri	 Başköy	 son	 olarak,	
1.	 kat	 asfalt	 kaplaması	 tamamlanmış	
Üyük-Abdalata	 köyleri	 grup	 köy	 yolunda	
incelemelerde	 bulunarak,	 Yol	 ve	 Ulaşım	
Hizmetleri	 Müdürü	 Recep	 Çıplak›tan	 bilgi	
aldı.	

İncelemeler	
sırasında	İl	
Özel	İdaresi	
Genel	Sekreteri	
Ömer	Arslan,	
Genel	Sekreter	
Yardımcısı	Ünal	
Demiray 	ile	Yol	ve	
Ulaşım	Hizmetleri	
Müdürü	Recep	
Çıplak	da	hazır	
bulundu.

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları
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	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 Ortaköy	
ilçesinde	 bir	 dizi	 incelemelerde	 bulundu.	
İncelemeler	 sırasında	 Vali	 Sabri	 Başköy’e,	
Karayolları	 Samsun	 7’nci	 Bölge	 Müdürü	
Arif	 Çobanoğlu,	 İl	 Genel	 Meclis	 Başkanı	
Mustafa	 Eker,	 Ortaköy	 Kaymakamı	 Kamil	

Şapinuva Ören Yerine Ziyaret

İncesu’da İnceleme
Güzel,	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	Ömer	
Arslan,	 Karayolları	 73.	 Şube	 Şefi	 Selami	
Sezer	eşlik	etti.
	 Karayolları	 73.	 Şube	 Şefliği	
tarafından	 Ortaköy	 ilçesi	 ile	 İncesu	 köyü	
arasında	tamamlanan	yol	 ile	 İl	Özel	 İdaresi	
ekipleri	 tarafından	 yol	 üzerine	 inşa	 edilen	
köprüyü	 yerinde	 inceleyen	 Vali	 Sabri	
Başköy,	 buradaki	 incelemesinin	 akabinde	
İl	 Özel	 İdaresi	 tarafından	 İncesu	 köyü	
içerisine	 ve	 kanyon	 etrafına	 yapılan	 kilitli	
beton	 parke	 taşı	 döşenmesi	 çalışmalarını	
inceleyerek,	 İl	Özel	 İdaresi	Genel	 Sekreteri	
Ömer	 Arslan›dan	 bilgi	 aldı.	 İncesu	
kanyonunda	 incelemelerde	 bulunarak,	 taş	
düşmelerine	yönelik	hazırlanan	tedbirler	ve	
proje	hakkında	Ortaköy	Kaymakamı	Kamil	

	 Çorum	Valiliği	tarafından	yürütülen	
çalışmaların	da	değerlendirildiği	incelemeye	
İl	 Genel	 Meclis	 Başkanı	 Mustafa	 Eker,	
Ortaköy	 Kaymakamı	 Kamil	 Güzel,	 İl	 Özel	
İdaresi	Genel	Sekreteri	Ömer	Arslan	da	eşlik	
etti.

	 Ortaköy	 ilçesi	 ile	 Şapinuva	 ören	
yeri	arasında	devam	eden	asfalt	yol	yapım	
çalışmaları	 ile	 yapımı	 tamamlanan	 kilitli	
beton	 parke	 taşı	 döşenmesi	 çalışmalarını	
yerinde	inceleyen	Vali	Başköy,	“Tarihi	eserler	
açısından	 oldukça	 zengin	 ve	 9	 km’lik	 gibi	
büyük	bir	 alana	 sahip	olan	 Şapinuva	ören	
yeri,	 ülkemiz	 ve	 dünya	 turizmine	mutlaka	
kazandırılmadır.”	dedi.

	 Ören	 yerinin	 kilitli	 beton	 parke	
taşı	 döşemesinin	 tamamlandığını,	 elektrik	

Şapinuva	ören	yerinin	Çorum	
ve	ülke	turizmine	kazandırılması	
kapsamındaki	çalışmalar	devam	
ediyor.	Bu	kapsamda	Vali	Sabri	
Başköy,	Şapinuva	ören	yerinde	
incelemelerde	bulundu.	

İl	Özel	İdaresi	Haberleri
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	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 İl	 Özel	 İdaresi	
tarafından	 KÖYDES	 kapsamında	 	 Çorum	
merkeze	 bağlı	 köy	 içlerinde	 yapılan	 kilitli	
beton	 parke	 taşı	 döşeme	 çalışmalarını	
yerinde	inceledi.	

	 İncelemeler	sırasında	İl	Genel	Meclis	
Başkanı	Mustafa	Eker,	İl	Özel	İdaresi	Genel	
Sekreteri	 Ömer	 Aslan,	 Genel	 Sekreter	
Yardımcısı	 Ünal	 Demiray	 ile	 Yol	 ve	 Ulaşım	
Hizmetleri	 Müdürü	 Recep	 Çıplak	 da	 yer	
aldı.	 Vali	 Başköy,	 ilk	 olarak	 Şeyhmustafa	
köyü	 içerisinde	 yaklaşık	 5000	 m²	 alana	
yapılan	 kilitli	 beton	 parke	 taşı	 döşemesin	
çalışmalarında	 incelemelerde	bulundu	ve	 İl	
Özel	 İdaresi	 Genel	 Sekreteri	 Ömer	 Arslan	
ile	müteahhit	 firma	 yetkililerden	bilgi	 aldı.	
Buradaki	incelemelerin	akabinde	HımıRoğlu	
Köyü›ne	geçen	Vali	Başköy	ve	beraberindeki	
protokol	üyeleri,	Hımıroğlu	köyünde	bir	dizi	
incelemeler	gerçekleştirdi.

	 Şeyhmustafa	köyündeki	kilitli	beton	
parke	 taşı	 döşenmesi	 çalışmalarının	 15	
güne	 kadar	 tamamlanacağını	 ifade	 eden	
Vali	Başköy,	kilit	beton	parke	taşı	döşenmesi	
programına	 alınan	 köylerdeki	 çalışmaların	
planlanan	 zamanda	 tamamlanacağını	
belirtti.

KÖYDES Yatırımları 
Yerinde İncelendi

Vali	Sabri	
Başköy	ayrıca,	
gittikleri	
köylerde	
ikamet	eden	
vatandaşlarla	
sohbet	
ederek	onların	
sorunlarını	
dinledi.

ve	 su	 ihtiyacının	 giderildiğine	 dikkat	
çeken	 Vali	 Başköy,	 	 Ortaköy	 ilçesi	 ile	
Şapinuva	 ören	 yeri	 arasındaki	 yolun	
tamamlanmasının	 ardından	 tüm	
problemlerin	ortadan	kalacağını	belirtti.	
Vali	Sabri	Başköy	ayrıca,	Şapinuva	Kazı	
Başkanları	 Prof.Dr.	Aygül	Süel	 ve	Prof.
Dr.	 Mustafa	 Süel	 ile	 Prof.Dr.	 Mahmut	
Drahor›dan	 ise	 kazı	 alanında	 devam	
eden	jeofizik	çalışmaları	hakkında	bilgi	
aldı	ve	taleplerini	dinledi.

Güzel	ve	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	
Ömer	Arslan’dan	bilgi	alan	Vali	Başköy;	
“Ortaköy	 ilçemiz	 adına	 çok	 güzel	 bir	
eser	 ortaya	 çıktı.	 Halkımız	 aileleri	 ile	
gidebilecekleri	bu	tür	ortamları	fazlasıyla	
hak	ediyor.	Ben	 inanıyorum	ki	Ortaköy	
halkı	 burayı	 sahiplenecektir.	 İlçemize	
hayırlı	uğurlu	olsun.”	dedi.

İl	Özel	İdaresi	Haberleri
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	 Yeşilırmak	Havzası	Turizm	Destinasyonunun	
tanıtımı	 amacıyla	 Yeşilırmak	 Havzası	 Kalkınma	
Birliği(YHKB)	 olarak,	 Çorum	 Valisi	 Sabri	 Başköy,	
Amasya	 Valisi	 A.	 Celil	 Öz,	 Tokat	 Valisi	 Mustafa	
Taşkesen,	Çorum	İl	Genel	Meclisi	Başkanı	Mustafa	
Eker,	 Çorum	 İl	 Özel	 İdaresi	 Genel	 Sekreteri	 Ömer	
Arslan,	Samsun	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	Adem	
Arslan,	Amasya	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	Faruk	
Aykutlu,	Çavuşoğlu	Turizm	THY	Genel	Satış	Acentası	
Çorum	Şubesi	Müdürü	Halit	İnaltekin	ve	Anitta	Otel	
Genel	 Müdür	 Yardımcısı	 Seval	 Demirci	 Güccan’ın	
katılımı	 ile	 Güney	 Kore	 Seul’de	 düzenlenen	 Kore	

Çorum
Güney Kore Dünya Seyahat Fuarı’nda
Çorum	başta	olmak	üzere	Yeşilırmak	Havzası	Turizm	Destinasyonu’nun	
tanıtımı	Güney	Kore	Dünya	Seyahat	Fuarı’nda	yapıldı.	

Dünya	 Seyahat	 Fuarı’nda	 bölgemiz	 tanıtıldı.	 30	
Mayıs-	2	Haziran	2013	tarihleri	arasında	gerçekleşen	
Güney	 Kore	 Dünya	 Seyahat	 Fuarı’na	 Çorum,	
Amasya,	Samsun	ve	Tokat	illeri	adına	katılan	YHKB	
standı	Türkiye	standında	yer	aldı.	Fuarda	Yeşilırmak	
Havzası	 Kalkınma	Birliği’ne	 bağlı	 illerin	 temsilcileri	
çeşitli	 tanıtım	 faaliyetleri	 gerçekleştirirken,	 Çorum	
Valisi	 Sabri	 Başköy	 ve	 ilimizin	 diğer	 temsilcileri,	
seyahat	acentaları	ve	tur	operatörleriyle	görüşerek,	
Çorum’u	 tanıtıcı	 kitap	 ve	 broşürler	 dağıttılar	 ve	
Çorum	leblebisi	ikramında	bulundular.

Kültür	&	TurizmÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
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 30	Mayıs-2	Haziran	2013	tarihleri	arasında	
düzenlenen	 Güney	 Kore	 Dünya	 Seyahat	 Fuarı	
kapsamında	 Seul’de	 bulunan	 Çorum	 Valisi	 Sabri	
Başköy,	 faaliyetlerine	 Güney	 Kore’de	 devam	
eden	 ve	 dünya	 sıralamasında	 ilk	 dörtte	 yer	 alan	
tur	 operatörleri	 yöneticileri	 ile	 şirketlerin	 genel	
merkezlerinde	ayrı	ayrı	görüşmelerde	bulundu.

	 İlimizin	 kültür,	 turizm,	 tarihi	 ve	 coğrafi	
değerleri	 hakkında	 tur	 operatörleri	 yöneticilerini	
bilgilendiren	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 kendilerinden	
yedi	 bin	 yıllık	 tarihi	 olan	 Hitit	 coğrafyasına	 tur	
düzenlemelerini	beklediklerini	ifade	etti.

	 Vali	Sabri	Başköy	ayrıca	Güney	Kore	Dünya	
Seyahat	Fuarı’nda	bulunan	kırkı	aşkın	tur	operatörü	
stantlarını	 bizzat	 ziyaret	 ederek	 ilimizi	 tanıttı.	 Bu	
tanıtımlar	 sırasında	 tur	 operatörleriyle	 verimli	 iş	
görüşmeleri	yapıldı	ve	bağlantılar	kuruldu.

	 Güney	 Kore	 Dünya	 Seyahat	 Fuarı	
kapsamında	 Güney	 Kore’nin	 Başkenti	 Seul’de,	
Çorum	 Valisi	 Sabri	 Başköy,	 Amasya	 Valisi	 A.	 Celil	
Öz,	Tokat	Valisi	Mustafa	Taşkesen	ve	beraberindeki	
heyet,	 Güney	 Kore	 Türkiye	 Büyük	 Elçisi	 Mustafa	
Naci	Sarıbaş’ı	makamında	ziyaret	etti.	

	 Ziyaretten	 duyduğu	 memnuniyeti	 ifade	
eden	Seul	Büyük	Elçisi	Mustafa	Naci	Sarıbaş,	Güney	
Kore	 Dünya	 Seyahat	 Fuarı’nın	 Yeşilırmak	 Havzası	
Turizm	Destinasyonu’nun	tanıtımına	önemli	katkıları	
olacağını	 ifade	 etti.	 Yeşilırmak	 Havzası	 Kalkınma	
Birliği	 üyeleri	 ise	 Seul	 Büyük	 Elçisi	 Sayın	 Sarıbaş’a	
kendilerine	göstermiş	olduğu	ilgi	ve	desteklerinden	
dolayı	teşekkür	ettiler.

	 Ayrıca,	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 Amasya	 Valisi	
A.	 Celil	 Öz,	 Tokat	 Valisi	 Mustafa	 Taşkesen	 ve	
beraberindeki	 heyet,	 Güney	 Kore	 Türkiye	 Büyük	
Elçisi	Mustafa	Naci	Sarıbaş	tarafından	verilen	akşam	
yemeğine	katıldı.

Güney Kore Türkiye Büyük Elçisi 
Mustafa Naci Sarıbaş’a Ziyaret

Güney Kore’de Tur Operatörleri ve 
Seyahat Acentaları İle Görüşüldü

Kültür	&	Turizm
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	 Genelge	 kapsamında	 yaptığı	 basın	
açıklamasında,	 3’ü	 Emniyet	 bölgesi,	 76’sı	
da	 Jandarma	bölgesi	 olmak	üzere	10	 yılda	
toplam	 81	 kişinin	 boğularak	 can	 verdiğini	
ifade	eden	Vali	Sabri	Başköy;	yıllık	ortalama	8	
kişi	olan	boğulma	vakalarını	toplumumuzda	
oluşturulacak	 farkındalık	 ile	 daha	 da	
azaltılabileceğini	belirtti.

	 İl	 Özel	 İdaresi’nin	 Çorum	 merkez	
ve	 ilçelerde	 bulunan	 göletlerdeki	 boğulma	
vakaları	 karşısında	 güvenlik	 önlemleri	
çerçevesinde	 çalışma	 başlattığına	
dikkat	 çeken	 Vali	 Başköy,	 8	 Temmuz’da	
başlayan	 çalışmalarının	 en	 kısa	 sürede	
tamamlanacağını	 vurgulayarak,	
belediyelerinde	kendi	sorumluluk	alanlarında	
aynı	çalışmayı	yapacaklarını	ifade	etti.

Boğulma Olaylarına Karşı 
Tedbir İçin Genelge

	 Vali	 Sabri	Başköy	 imzalı	genelgede,	
ilimizde	 bulunan	 ırmak,	 baraj,	 gölet	 ve	
benzeri	su	birikintilerinin	tatlı	su	olmasından	
kaynaklanan	 suyun	 kaldırma	 kuvvetinin	
düşüklüğü,	 dip	 girdapları,	 	 bataklık	 ve		
balçıklaşmalar	dolayısıyla	boğulma	olaylarının	
yaşandığına	 dikkat	 çekildi.	 Genelgede,	
boğulma	 olaylarının	 tekerrür	 etmemesi,	
bu	 hususta	 gerekli	 tedbirlerin	 alınması	
konusunda	Çorum	Valiliğince	zaman	zaman	
kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarının	 uyarılmaları	
ile	 boğulma	 olaylarının	 önlenebildiğine	
işaret	 edilerek,	 yaz	 sezonunun	 başlaması	
ve	 havaların	 ısınması	 ile	 birlikte	 boğulma	
olaylarının	 meydana	 gelmemesi,	 can	
kayıpları	olmaması	için	Çorum	Valiliğince	bir	
dizi	önlemler	alınmasının	uygun	görüldüğü	
belirtildi.

İlimiz	Valisi	Sabri	Başköy,	okulların	yaz	tatiline	girmesi	ve	havaların	ısınmasıyla	birlikte	
vatandaşların,	 serinlemek	 amacıyla	 ırmak,	 baraj,	 gölet	 ve	 benzeri	 su	 birikintilerine	
girmesi	neticesinde	yaşanabilecek	boğulma	olaylarını	önlemek	amacıyla	bir	genelge	
yayınladı.

Valilik	Haberleri
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Valilik	Haberleri

	 Vali	 Sabri	 Başköy’ün	 “Yaz	
mevsiminde	 meydana	 gelecek	 boğulma	
olaylarına	 karşı	 alınacak	 tedbirler”	 konulu	
genelgesi	 kapsamında,	 İl	 Özel	 İdaresi	
ekipleri	tarafından	ilimizdeki	baraj,	gölet	ve	
hafriyat	 çukurlarına	 uyarı	 levhası	 konulma	
işlemleri	tamamlandı.

	 İl	 Özel	 İdaresi,	 8	 Temmuz	 2013	
Pazartesi	 tarihinde	 Çorum	 merkez	 ve	
ilçelerde	 bulunan	 baraj,	 gölet	 ve	 hafriyat	
çukurlarındaki	 boğulma	 olaylarına	 karşı	
tedbir	 olarak	 çalışma	 başlatmıştı.	 Tarımsal	
Hizmetler	 Müdürlüğü	 ile	 Çevre	 Koruma	
ve	 Kontrol	 Müdürlüğü	 bünyesinde	 alınan	
uyarı	 levhaları,	 Yol	 ve	 Ulaşım	 Hizmetleri	
Müdürlüğü	ekiplerince	çakıldı.

	 Tarımsal	 Hizmetler	 Müdürlüğü	
envanterinde	kayıtlı	bulunan	97	göletten	12	

Göletlere 236 Adet Uyarı 
Levhası Yerleştirildi

adet	sulama,	22	adet	küçük	ölçekli	sulama	
ve	 56	 adet	 hayvan	 içme	 suyu	 göletleri	
olmak	üzere	toplam	236	adet	uyarı	levhası	
dikildi.	Bu	 işlemler	esnasında	 toplamda	 	7	
adet	 hayvan	 içme	 suyu	 göletinde	 ise	 su	
tutmadığı	için	çalışma	yapılmadı.	

	 Levhalar	 göletlerin	 büyüklüğüne	
ve	 topografyasına	 göre	 vatandaşların	
rahatlıkla	 görebileceği	 şekilde	 göletlerin	
yanındaki	 yol	 kenarlarına,	 gölet	 gövdesi	
ve	 göl	 alanı	 çevresindeki	 uygun	 görülen	
noktalara	çakıldı.

	 “DİKKAT	 !	 BU	 GÖLETE	 GİRMEK	
TEHLİKELİ	 VE	 YASAKTIR!”	 uyarı	 sözlerinin	
yazıldığı,	 2	 mm	 kalınlığında,	 1,0	 x	 1,5m	
ebatında	galvanizli	saçtan	yapılan	 levhalar,	
boğulma	 ve	 el	 işaretlerinin	 bulunduğu	 iki	
ayrı	görselle	dizayn	edildi.
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Türkçe ve Türkiye
Sevdalıları Çorum’daydı

	 Türkçe	 Olimpiyatları’nın,	 bir	
etkinliğinin	 ilimizde	 yapılmasından	 ve	
misafir	 öğrencileri	 ilimizde	 ağırlamaktan	
memnuniyet	 duyduğunu	 ifade	 eden	 Vali	
Başköy;	“Barış	dili,	sevgi	dili	ve	gönül	dili	olan	
Türkçe	 ile	 ülkemizin	 kültürüyle	 yoğrularak	
dünyanın	dört	bir	yanından	gelen	ve	ülkeler	
arasında	gönül	köprüleri	kurulmasına	vesile	
olan	 çocuklarımız,	 ülkelerinde	 bizim	 birer	
kültür	elçilerimiz	olacaktır.	

TÜRKÇE-DER	tarafından	bu	yıl	onbirincisi	düzenlenen	Uluslararası	Türkçe	
Olimpiyatları	Çorum	ili	etkinlikleri	kapsamında,	ilimizde	ağırlanan	30	farklı	
ülkeden	80	öğrenci	Vali	Sabri	Başköy’ü	ziyaret	etti.	

	 7000	 yıllık	 bir	 medeniyete	 sahip	
bu	 toprakların,	 barış	 ve	 kardeşlik	 adına	
böyle	 bir	 görevi	 yüklenmiş	 olması	 çok	
önemlidir.	Başta	Çorum	halkı	olmak	üzere,	
belediyemize	ve	HİTİTSİAD’a	organizasyona	
verdiği	 desteklerinden	 dolayı	 teşekkür	
ediyorum.”dedi.	Ayrıca	Türkçe	Olimpiyatları	
için	ilimize	gelen	yabancı	öğrencilere	Valilik	
bahçesinde	düzenlenen	kokteylde,	Çorum	
yöresinin	geleneksel	tatları	ikram	edildi.

Çorum
yöresinin	

geleneksel	
yemekleri	

konukların	ağzında	
farklı	bir	tat	bıraktı

Kültür	&	Turizm
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	 30	ülkeden	80	öğrencinin	katıldığı	
ve	“Evrensel	Barış”	temasının	 işlendiği	11.	
Türkçe	Olimpiyatları	Dil	ve	Kültür	Festivali’nin	
Çorum	etkinliği,	Çorum	Dr.	Turhan	Kılıçoğlu	
Stadyumunda	 gerçekleştirildi.	 8	 Haziran	
Cumartesi	 günü	 saat	 21.00’da	 başlayan	
ve	 izleyenler	 tarafından	 büyük	 beğeni	

toplayan	 11.	 Türkçe	 Olimpiyatları	 Çorum	
etkinliği	programını,	Vali	Sabri	Başköy	ve	eşi	
Fatma	 Başköy,	 Çorum	 Milletvekili	 TBMM	
İdare	 Amiri	 Salim	 Uslu,	 Belediye	 Başkanı	
Muzaffer	 Külcü,	 Hitit	 Üniversitesi	 Rektörü	
R.Metin	 Alkan,	 diğer	 protokol	 üyeleri	 ve	
binlerce	Çorumlu	izledi.

30	farklı	ülkeden	
gelen	çocuklar	
akıcı	Türkçeleri	
ve	halk	oyunları	
ile	izleyenleri	
kendilerine	
hayran	bıraktılar

Akıcı Türkçeleri ile Hayran Bıraktılar
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Vali Sabri 
Başköy’den 
Şampiyona 
Ödül
	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 Ortaokullu	
Yıldızlar	 Türkiye	 Şampiyonası’nda	 üçüncü	
olan	 Çorumlu	 öğrenci	 Niyazi	 Cürün’ü	
ödüllendirdi.	

	 Vali	 Sabri	 Başköy,	 ilimize	 bronz	
madalya	 kazandıran	 Çorum-Merkez-TOKİ	
Şehit	Şükrü	Özyol	Ortaokulu	öğrencisi	olan	
Niyazi	 Cürün’e	 Hitit	 Altını	 hediye	 ederek,	
bundan	 sonra	 Portekiz’de	 düzenlenecek	
olan	 Avrupa	 Şampiyonası	 elemelerinde	
başarılar	diledi.
Vali	 Başköy’ün	 makamında	 düzenlenen	
ödül	 töreninde	 İl	 Özel	 İdaresi	 Gençlik	 ve	
Spor	Kulübü	Genel	Sekreteri	Veli	Singer	ile	
Antrenör	İlhan	Aşkın	da	yer	aldı.	

	 Günün	anısına	Antrenör	Aşkın,	Vali	
Başköy’e	 Milli	 Takım	 tişörtü	 hediye	 edip,	
verdiği	 destekten	dolayı	 başta	Vali	 Başköy	
olmak	 üzere	Gençlik	 Hizmetleri	 ve	 Spor	 İl	
Müdürlüğü’ne,	İl	Özel	İdaresi’ne	ve	Çorum-
Merkez-TOKİ	Şehit	Şükrü	Özyol	Ortaokulu	
idarecilerine	teşekkür	etti.

İl	Özel	İdaresi	
Gençlik	ve	Spor	

Kulübü	sporcusu	
Niyazi	Cürün,	
geçtiğimiz	

Mayıs	ayında	
Konya’da	katıldığı	

taekwando	
şampiyonasında	

65	kg.’da	5.	
Turdaki	Yarı	Finale	
kadar	yükselerek	

60	ilden	850	
sporcu	arasından	
Türkiye	üçüncüsü	
oldu	ve	Çorum’u	
başarıyla	temsil	

etti

Spor
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İftar	öncesinde	
konuklarını	kapıda	
karşılayarak	
davetliler	ile	
sohbet	eden	Vali	
Sabri	Başköy	ve	eşi	
Fatma	Başköy,	iftar	
öncesi	ve	akabinde	
davetlilerin	
sorunlarını	dinledi.

Vali Başköy
Şehit Yakınları 
ve Gazileri 
İftarda Ağırladı
	 Çorum	Valisi	Valisi	Sabri	Başköy	ve	
eşi	 Fatma	 Başköy;	 Ramazan	 ayı	 vesilesiyle	
şehit	 yakınları	 ve	 gazilerimiz	 onuruna	 İnci	
Restorant’da	 iftar	 verdi.	 İftar	 davetine;	
Çorum	 Milletvekilleri,	 TBMM	 İdare	 Amiri	
Salim	Uslu,	Murat	Yıldırım	 ve	Tufan	Köse,	
Garnizon	Komutanı	Jandarma	Albay	Hakan	
Saraç,	 Belediye	 Başkanı	 Muzaffer	 Külcü,	
Vali	 Yardımcıları,	 diğer	 protokol	 üyeleri,	
protokol	 eşleri,	 şehitlerimizin	 yakınları	 ile	
gazilerimiz	ve	yakınları	katıldı.

	 İftar	 yemeğinin	 akabinde	 Çorum	
Milletvekilleri,	 Tufan	 Köse	 ve	 TBMM	
İdare	 Amiri	 Salim	 Uslu	 birer	 konuşma	
yaptı.	 Yapmış	 olduğu	 konuşmada;	 şehit	
yakınlarımız,	 gazilerimiz	 ve	 aileleriyle	
Çorum	 halkı	 olarak	 hep	 birlikte	 	 bir	 aile	

olduklarını	 ifade	 eden	 Vali	 Başköy;	 “Şehit	
yakınlarımız	ve	gazilerimiz	milletimizin	birer	
emanetleridir.	Bizler	yöneticiler	olarak,	şehit	
yakınlarımız	ve	gazilerimiz	ile	birlikte	olmaya	
ve	 onları	 her	 daim	 koruyup	 kollamaya	
devam	edeceğiz.”	dedi.

	 Bu	 vesileyle	 iftar	
yemeğimize	 katılan	 ve	
bizi	 yalnız	 bırakmayan	
kıymetli	 şehit	 ailelerine	 ve	
gazilerimize	teşekkür	eden	
Vali	Başköy,	 şehitlerimiz	
ile	 ebediyete	 intikal	
etmiş	tüm	gazilerimizi	
rahmetle	 anarken,	
şehit	 yakınlarımız	
ile	 hayatta	 olan	
gazilerimize	 de	
Allah’tan	 sağlıklı	 ve	
uzun	ömürler	diledi.	
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İftar	
yemeğinin	

ardından	Vali	
Sabri	Başköy	
ve	eşi	Fatma	

Başköy,	
çay	sohbeti	
esnasında		
huzurevi	

sakinlerinin	
anılarını	ve	
dileklerini	
dinledi.		

	 Vali	 Sabri	 Başköy	 ve	 eşi	 Fatma	
Başköy,	 Atıl	 Üzelgün	Huzurevi	 bahçesinde	
huzurevi	sakinleriyle	birlikte	iftar	yaptı.	İftar	
yemeğine,	 Vali	 Yardımcısı	 Sait	 Topoğlu	 ve	
eşi	Vicdan	Topoğlu,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	
İl	Müdürü	Ali	 Dinçer	 ve	 huzurevi	 sakinleri	
katıldı.

	 Rahmet,	merhamet,	sevgi,	hoşgörü	
ve	dayanışmanın	daha	da	arttığı	Ramazan	
ayında	 başta	 aile	 büyükleri	 olmak	 üzere	
huzurevi	 sakinlerinin	 de	 ihmal	 edilmemesi	
gerektiğine	 dikkat	 çeken	 Vali	 Başköy;	
“Yapacağımız	ziyaretler	ile	iftar	sofralarında	
bir	 araya	 gelerek,	 aile	 büyüklerimize	 ve	
huzurevi	 sakinlerimize	 yalnız	 olmadıklarını	
göstermeliyiz.	Onlar	bizi	nasıl	 ilgi,	sevgi	ve	
şefkatle	büyüttüler	ise	şimdi	bizler	de	onlara	
ilgi	ve	sevgiyi	vermeliyiz.	Bizler	onları	imkân	
ölçüsünde	ziyaret	ederek,	bu	ihtiyaçlarını	bir	
nebze	olsun	azaltmaya	çalışıyoruz.”	dedi.

	 Geleceğin	 büyükleri	 olan	
gençlerimizin,	 toplumumuzun	 temel	
direkleri	 ve	 canlı	 hafızaları	 olan	
büyüklerimizin	tecrübe	ve	deneyimlerinden	
azami	 istifade	 ederek	 ders	 çıkarmaları	
gerektiğine	 vurgu	 yapan	 Vali	 Başköy,	
“Geçmişi	 geleceğe	 taşıyan	 en	 önemli	
köprü	 olan	 büyüklerimizin	 yokluğunda	
hayıflanmak	 istemiyorsak	 onları	 ihmal	
etmeyelim.”	dedi.

Huzurevi Sakinleri ile İftar

Valilik	Haberleri
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	 Vali	 Sabri	 Başköy	 ve	 eşi	 Fatma	
Başköy’ün	 Sevgi	 Evleri	 Kız	 Yetiştirme	
Yurdu	öğrencileri	 ile	 bir	 araya	geldiği	 iftar	
yemeğine,	 Vali	 Yardımcısı	 Sait	 Topoğlu	 ve	
eşi	Vicdan	Topoğlu,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	
İl	Müdürü	Ali	Dinçer,	öğretmenler	ve	Sevgi	
evleri	öğrencileri	katıldı.

	 Sevgi	 Evleri’ndeki	 öğrencilerimizle	
bir	arada	olmaktan	memnuniyet	duyduğunu	
ifade	eden	Vali	Başköy,	“Bugün	burada	hep	
birlikte	 büyük	 bir	 aileyiz.	 Bu	 birlikteliğin	
mutluluğunu	 yaşıyoruz.”	 dedi.	 Sevgi	
Evleri’nden	 ayrılırken	 kendilerini	 konuk	
eden	 Sevgi	 Evleri	 öğrencilerine	 teşekkür	
etti.

Sevgi Evleri’nde İftar Sevinci
İftar	öncesi	ve	
sonrasında	Sevgi	
Evleri’ndeki	
öğrencilerle	
yakından	
ilgilenen	Vali	
Sabri	Başköy	
ve	eşi	Fatma	
Başköy,	sıcak	
çay	sohbeti	
sırasında	onların	
bir	sıkıntısı	
olup	olmadığı	
hususunda	bilgi	
aldı

Valilik	Haberleri
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	 Devlet	 Su	 İşleri	 (DSİ)	 tarafından	 yapımı	
gerçekleştirilen	 8	 tesisin	 açılışı	 ve	 7	 tesisin	 temel	
atma	 töreni	 ile	 bir	 dizi	 temas	 ve	 incelemelerde	
bulunmak	 üzere	 Çorum’a	 gelen	 Orman	 ve	 Su	
İşleri	Bakanı	Sayın	Prof.	Dr.	Veysel	Eroğlu	ve	Maliye	
Bakanı	Sayın	Mehmet	Şimşek,	buradaki	 ziyaretleri	
kapsamında		ilk	olarak	Vali	Sabri	Başköy›ü		ziyaret	
etti.

	 Valilik	makamında	gerçekleşen	görüşmede,	
kendilerini	 ilimizde	 ağırlamaktan	 büyük	
memnuniyet	duyduğunu	 ifade	eden	Valimiz	Sayın	
Sabri	Başköy,	Sayın	Bakanlarımıza,	ilimizde	yapılan	
ve	 yapımı	 devam	 eden	 yatırım	 ve	 projeler	 ile	

ilimizin	 ihtiyaç	 ve	 sorunları	 hakkında	 bilgi	 sundu.
Çorum’da	 hayata	 geçirilecek	 yatırımlar	 hakkında	
açıklamalarda	 bulunan	Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanı	
Eroğlu	 ise,	 “Çorum’a	 büyük	 önem	 veriyoruz.	 Bu	
kapsamda	Çorum’a	33	proje	ile	toplam	144	milyon	
lira	tutarında	yatırım	yapacağız.”	dedi.	

	 Çorum’da	 bulunmaktan	 büyük	 mutluluk	
duyduğunu	 ifade	 eden	 Maliye	 Bakanı	 Şimşek	
ise,	 «Çorum	 gelişmeye	 devam	 ediyor.	 Çorum	 da	
faaliyete	geçireceğimiz	144	milyon	 lira	 tutarındaki	
projeler	ile	ülkemizin	her	yerinde	olduğu	gibi	Çorum	
ilimizde	 bu	 gelişimden	 istenilen	 payını	 alacaktır.»	
dedi.

Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni

	 Devlet	 Su	 İşleri	 (DSİ)	 tarafından	 yapımı	
gerçekleştirilen	 8	 tesisin	 açılışı	 ve	 7	 tesisin	 temel	
atma	 töreni,	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanı	 Veysel	
Eroğlu,	Maliye	Bakanı	Mehmet	Şimşek	ve	Vali	Sabri	
Başköy’ün	katılımıyla	gerçekleştirildi.	

	 Mimar	 Sinan	 Mahallesi’nde	 gerçekleştiren	
törene	 Çorum	 Milletvekilleri;	 TBMM	 İdare	 Amiri	
Salim	Uslu,	Cahit	Bağcı	 ve	Murat	Yıldırım,	Orman	
ve	Su	İşleri	Bakanlığı	Müsteşarı	Prof.Dr.	Lütfi	Akça,	

İl	Garnizon	Komutanı	Kıdemli	Albay	Ahmet	Çelik,	
Belediye	Başkanı	Muzaffer	Külcü,	DSİ	Genel	Müdürü	
Akif	Özkaldı	Vali	 Yardımcıları,	 kurum	müdürleri,	 il	
protokolü	ve	çok	sayıda	vatandaş	katıldı.

	 Açılış	 töreninin	 ardından	 iftar	 programına	
geçildi.	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanı	 Prof.Dr.	
Veysel	 Eroğlu,	 Maliye	 Bakanı	 Mehmet	 Şimşek	
ve	 Vali	 Sabri	 Başköy	 	 ile	 diğer	 protokol	 üyeleri,	
vatandaşların	 bulunduğu	 masalara	 oturarak	
birlikte	 iftar	 yaptı	 ve	 vatandaşlarla	 sohbet	 ettiler. 
 

Bakanlarımız Çorum’da 
8 Tesisi Açtı ve 7 Tesisin Temelini Attı
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 Valimiz	 Sabri	 Başyök,	 Ramazan	 Bayramı	
arefesinde	Valilik	personeli	ile	makamda	bayramlaştı.	
Ramazan	 Bayramı	 tatiline	 girilmeden	 son	 mesai	
gününde	Vali	Yardımcıları,	İl	Müdürleri,	Valilik	Birim	
Müdürleri	ve	personel	ile	tek	tek	bayramlaştı.

Bayramlaşma Öğretmenevi’nde Yapıldı

	 Ramazan	 Bayramı	 münasebetiyle	 Vali	
Sabri	Başköy’ün	ev	 sahipliğinde,	Öğretmenevi’nde	
bayramlaşma	 töreni	 gerçekleştirildi.	 Bayramlaşma	
törenine	 Çorum	Milletvekilleri	 Cahit	 Bağcı,	Murat	
Yıldırım,	 İl	 Garnizon	 Komutanı	 Kıdemli	 Albay	
Ahmet	 Çelik,	 Belediye	 Başkanı	 Muzaffer	 Külcü,	
Vali	Yardımcısı	Zürkarnin	Öztürk,	daire	amirleri,	sivil	
toplum	kuruluşları	temsilcileri	ile	vatandaşlar	katıldı.

Şehidimizin Evine Bayram Ziyareti

	 Öğretmenevi’ndeki	 bayramlaşmanın	
ardından	 Vali	 Başköy	 ve	 eşi	 Fatma	 Başköy	 ile	
beraberindeki	 heyet,	 Kahramanmaraş	 Nurhak	 İlçe	
Jandarma	 Komutanlığı›nda	 görevli	 iken	 mayın	
patlaması	 sonucu	 şehit	düşen	Uzman	 Jandarma	 II	
Kademeli	Çavuş	S.Sadi	Akbay›ın	eşi	Pınar	Akbay	ve	
kızı	Cemre	Su	ile	annesi	Seyhan	ve	babası	Mehmet	
Akbay’ı	ziyaret	etti.	

Sevgi Evleri’nde Bayramlaşma

	 Ramazan	 Bayramı	 programı	 kapsamında	
Sevgi	 Evleri	 de	 ziyaret	 edildi.	 Sevgi	 evlerindeki	
çocukların	bayramlarını	tek	tek	kutlayan	Vali	Başköy,	
eşi	Fatma	Başköy	ve	beraberindeki	protokol	üyeleri,	
dağıttıkları	çeşitli	hediyelerle	onlara	bayram	sevinci	
yaşattılar.

Huzurevi Sakinleri Unutulmadı

	 Ramazan	 Bayramı’nda	 Huzurevi	 sakinleri	
unutulmadı.	 Bayram	ziyareti	 ile	 buradaki	 yaşlıların	
kimsesiz	olmadıkları,	devletin	sıcak	ve	şefkatli	elinin	
her	zaman	yanlarında	olduğu	hissettirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde Bayramlaşma

 Ahmet	 Akdağ	 Huzurevi	 ve	 Rehabilitasyon	
Merkezi’ndeki	bayramlaşma	programının	ardından	
İl	Emniyet	Müdürlüğü	tarafından	Bölge	Trafik	Şube	
Müdürlüğü’nde	 organize	 edilen	 bayramlaşma	
törenine	geçildi.

Vali Sabri Başköy’ün Ramazan Bayramı 
Programı Yoğun Geçti
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İl Özel İdaresi 
Birim Müdürleriyle 
Değerlendirme 
Toplantısı
 Vali	Sabri	Başköy,	İl	Özel	İdaresi	
Birim	Müdürleriyle	bir	değerlendirme	
toplantısı	 yaparak,	 2013	 Yılı	 Yatırım	
Programı’nda	 yer	 alan	 projelerin	
gerçekleştirilmesiyle	 ilgili	 olarak	
detaylı	bilgi	aldı.

Vali Sabri Başköy 
Ulusal Turizm 
Dergisi Türkiye Life 
Tarafından
“Başarı Hizmet 
Ödülü”ne
Layık Görüldü

	 İl	 Özel	 İdaresi	 Toplantı	 Salonu’nda	 Vali	
Sabri	 Başköy’ün	 başkanlığında	 düzenlenen	 ve	 üç	
saat	 süren	 toplantıya,	 Genel	 Sekter	Ömer	 Arslan,	
Genel	Sekreter	Yardımcıları	Ünal	Demiray	ve	Bülent	
Kankurdan	ile	Birim	Müdürlerinin	tamamı	katıldı.

	 Toplantıda	 2013	 yılının	 ilk	 altı	 ayında	
İl	 Özel	 İdaresi	 bünyesinde	 yapılan	 çalışmaların	
değerlendirildiği	 toplantıda	 Vali	 Sabri	 Başköy;	
çalışmaların	 memnuniyet	 verici	 olduğunu	 ve	 bir	
aksamanın	 bulunmadığını	 ifade	 ederek,	 2013	 Yılı	
Yatırım	Programı’nın	tamamlanması	için	çalışmaların	
tüm	hızıyla	sürdürüldüğünü	belirtti.

Valilik	HaberleriÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2013
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Anadolu Kadını El Emeğini 
Başkent’e Taşıdı

	 Açılışını,	Başbakan	Recep	Tayip	Erdoğan’ın	
eşi	 Emine	Erdoğan	Hanımefendi	 ile	Aile	 ve	Sosyal	
Politikalar	 Bakanı	 Fatma	 Şahin	 yaptı.Anadolu’daki	
kadınların	 ürettiği	 çeşitli	 el	 emeği	 ürünlerinin	
sergilendiği	“Kadın	El	Emeği	Sergisi”nde,	Vali	Sabri	
Başköy	ve	eşi	Fatma	Başköy’ün	ev	sahipliği	yaptığı	
Çorum	 standını	 gezen,	 Başbakan	 Recep	 Tayip	
Erdoğan’ın	eşi	Emine	Erdoğan	Hanımefendi	ile	Aile	

ve	Sosyal	Politikalar	Bakanı	Fatma	Şahin,	Çorumlu	
kadınların	ürettiği	 el	 emeği	 ürünlerini	 inceleyerek,	
Vali	Sabri	Başköy	ve	eşi	Fatma	Başköy’den	bilgi	aldı.	

	 Ayrıca	 yorgan	 işleriyle	 uğraşan,	 Çorum	
standında	 yorganlarını	 sergileyen	 Seher	 Akman	
isimli	 engelli	 vatandaşımız,	 Başbakan	 Recep	 Tayip	
Erdoğan’ın	 eşi	 Emine	 Erdoğan	 Hanımefendi’nin	
teveccühüne	mazhar	oldu.	

	 Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	Müsteşarı	
Ahmet	Zahteroğulları	 ve	 eşinin	de	gezdiği	Çorum	
standı,	milletvekilleri,	bürokratlar	ve	vatandaşlardan	
yoğun	ilgi	gördü.	81	ildeki	kadınların	el	ürünlerinin	
sergilendiği	“Kadın	El	Emeği	Sergisi”	4	gün	boyunca	
devam	etti.

Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	ile	Türkiye	
Vodafone	Vakfı	tarafından	düzenlenen	Kadın	
Emeği	Sergisi,	8	-	11	Mayıs	2013	tarihleri	
arasında	Ankara	Congresium	ATO	Uluslararası	
Kongre	ve	Sergi	Sarayı’nda	gerçekleştirildi
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	 İl	Genel	Meclisi’nin	Nisan	ayı	içerisinde	
yenilenen	İhtisas	Komisyonları	hazırladıkları	ilk	
raporlarını	Mayıs	ayı	toplantılarında	sunmaya	
başladı.

	 İl	 Genel	 Meclisi’nin	 3	 Nisan	 2013	
Çarşamba	günkü	oturumunda	Meclis	Başkanı	
Mustafa	 Eker	 başkanlığında	 seçim	 yapılmış,	
İl	 Encümen	 Üyeleri	 ve	 İhtisas	 Komisyonları	
yenilenmişti.	 Seçimlerde	 kurulması	 zorunlu	
İhtisas	 Komisyonları	 yenilenirken,	 ihtiyaca	
binaen	 yeni	 İhtisas	 Komisyonları	 da	
oluşturulmuştu.	
	 Bu	 kapsamda	 yenilenen	 ve	 ihtiyaca	
binaen	 kurulan	 tüm	 İhtisas	 Komisyonları	
çalışmalarına	 başlayarak,	 ilk	 raporlarıyla	 İl	
Genel	Meclisi’nin	Mayıs	ayı	toplantılarında	yer	
aldı.	

	 Ayrıca	yeni	 seçilen	üyelerle	birlikte	 İl	
Encümeni	ilk	toplantısını	16	Nisan	2013	Salı	
günü	 yaptı.	 Yenilenen	 İl	 Encümen	 Üyeleri;	
Yurdanur	 Özzehinli,	 Mehmet	 Uzun,	 Mesut	
Ocaklı,	 Mehmet	 Akkuş	 ve	 Ömer	 Kartaler	
şeklinde	oluşturuldu.

Kurulması Zorunlu İhtisas Komisyonları

Plan	ve	Bütçe	
Komisyonu

Mustafa	Eker,	Ahmet	Pehlivan,	
Recep	Öztürk,	Pehrül	Soysal,	Kenan	
Genç,	Mustafa	Yıldız	ve	Hasan	
Yıldırım

İmar	ve	
Bayındırlık	
Komisyonu

Nurettin	Karaca,	Mustafa	Kellegöz,	
Ahmet	Tuna,	Çelebi	Atmaca,	Seyit	
Şahin,	Ahmet	Yapıcak	ve	Hüseyin	
Uysal

Eğitim	Kültür	
ve	Sosyal	İşler	
Komisyonu

Erdoğan	Köroğlu,	Yaşar	Ağzıkara,	
Süleyman	Ateş,	Selahattin	Kocabaş	
ve	Haydar	Erdem

Çevre	ve	Sağlık	
Komisyonu

Hayrullah	Çetin,	Duran	Çardaklı,	
İsmail	Keşliktepe,	Ramazan	
Kelepircioğlu	ve	Mahmut	Topal

İhtiyaca Binaen Kurulan Komisyonlar
Tarım	ve	
Hayvancılık	
Komisyonu

Yaşar	Ağzıkara,	İbrahim	Çırakoğlu,	
Mehmet	Özüdoğru,	Erhan	
Ekmekçi	ve	Celal	Güngör

Gençlik	ve	Spor	
Komisyonu

Hayrullah	Çetin,	Erdoğan	Köroğlu,	
Arslan	Türemiş,	Mehmet	Ali	
Erdoğan	ve	Süleyman	Ateş

Turizm	
Komisyonu

Duran	Çardaklı,	İsmail	Keşliktepe,	
Selahattin	Kocabaş,	Mehmet	
Özüdoğru	ve	Mevlüt	Boğazoğlu

Aile	ve	Engelliler	
Komisyonu

Mehmet	Ali	Erdoğan,	Erhan	
Ekmekçi,	İbrahim	Çırakoğlu,	
Ramazan	Kelepircioğlu	ve	Celal	
Güngör

Komisyon Başkanları
Plan	ve	Bütçe	Komisyonu Pehrül	Soysal

İmar	ve	Bayındırlık	
Komisyonu

Ahmet	Tuna

Eğitim	Kültür	ve	Sosyal	
İşler	Komisyonu

Yaşar	Ağzıkara

Çevre	ve	Sağlık	
Komisyonu

İsmail	Keşliktepe

Tarım	ve	Hayvancılık	
Komisyonu

Mehmet	Özüdoğru

Gençlik	ve	Spor	
Komisyonu

Süleyman	Ateş

Turizm	Komisyonu	
Başkanı

Selahattin	Kocabaş

Aile	ve	Engelliler	
Komisyonu

Mehmet	Ali	Erdoğan

Yenilenen 
Komisyonların İlk 
Raporları Mayıs 
Meclisinde

İl Genel Meclisi tarafından 
2013 yılı  için seçilen komisyon 

üyeleri ve başkanları

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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	 5	 Temmuz	 2013	 Cuma	 günü	
gerçekleştirilen	İl	Genel	Meclisi	Temmuz	ayı	
toplantısında	yaptığı	konuşmada	Çorum’da	
son	dönemde	artan	boğulma	vakalarındaki	
artışa	dikkat	 çeken	Mustafa	Eker,	özellikle	
İl	 Özel	 İdaresi’nden	 boğulma	 anında,	
boğulma	 gerçekleştiğinde	 ve	 boğulma	
sonunda	 yapılması	 gerekenler	 konusunda	
ciddi	bir	çalışma	yapmasını	istedi.

	 İçinde	 bulunduğumuz	 hayatın	
zıtlıklarla	 dolu	 olduğunu,	 boğulma	
vakalarının	 da	 bunlardan	 birisi	 olduğunu	
ifade	 eden	Meclis	 Başkanı	 Eker,	 “Örneğin	
insan	 hayatını	 kolaylaştırmak	 için	 Obruk	
Barajı	 başta	 olmak	 üzere	 yeni	 baraj	 ve	
göletler	 yapıyoruz.	 Yapılan	 bu	 yatırımlar	
‘boğulma	vakaları’	gibi	kendi	zıtlığını	ortaya	
çıkartıyor.	 Son	 dönemde	 ilimizde	 yaşanan	
ciddi	 boğulma	 vakaları	 hepimizi	 üzüyor.	
Yaşanan	 bu	 olaylar	 yapılan	 hizmetlerde	
ortaya	çıkabilecek	olası	zıtlıkları	da	dikkate	
almamız	 gerektiği	 gerçeğini	 bizlere	
gösteriyor.	 İyi	 niyetle	 yapılan	 hizmetler	
bazen	 üzücü	 ve	 olumsuz	 sonuçlar	 ortaya	

Boğulma Olayları İl Genel 
Meclisi’nin Gündemindeydi

çıkartabiliyor.	 Boğulma	 vakalarını	 da	
mutlaka	 bu	 şekilde	 değerlendirmemiz	
gerektiğini	düşünüyorum”	dedi.	

	 “Hiçbir	insanı	sokakta	bulmadık	ve	
her	 insanın	 canı	bizim	 için	 çok	önemlidir”	
diyen	Meclis	Başkanı	Eker,	bu	anlamda	olası	
boğulma	 vakalarının	 önüne	 geçebilmek	
için	gerekli	tedbirlerin	bir	an	önce	alınması	
gerektiğini	söyledi.

	 İl	 Özel	 İdaresi’nden	 boğulma	 anı,	
boğulma	 gerçekleştiğinde	 ve	 boğulma	
sonrasında	 alınması	 gereken	 tedbirlerle	
ilgili	 olarak	bir	 an	önce	 çalışma	 yapmasını	
isteyen	 İl	 Genel	 Meclisi	 Başkanı	 Mustafa	
Eker,	 “Boğulma	 vakalarına	 kaderci	 bir	
zihniyetle	 asla	 bakamayız.	 İl	Genel	Meclisi	
olarak	 hizmetlerimizin	 merkezine	 mutlaka	
insanı	 koymak	 mecburiyetindeyiz.	 Toplum	
vicdanını	kanatan	bu	olaylara	karşı	mutlaka	
gerekli	 tedbirleri	 almalıyız.	 İl	Genel	Meclisi	
olarak	 bu	 konuda	 yapılacak	 her	 türlü	
çalışmaya	 sonuna	 kadar	 destek	 olmaya	
hazırız.”	şeklinde	açıklamada	bulundu.

İl	Genel	Meclisi	
Başkanı	Mustafa	
Eker,	son	dönemde	
artan	boğulma	
vakalarına	“kaderci”	
bir	anlayışla	
bakılamayacağını	
belirterek,	İl	Özel	
İdaresi	başta	olmak	
üzere	ilgili	tüm	
kuruluşlarından	
boğulma	vakalarına	
karşı	gerekli	
tedbirleri	bir	an	önce	
almalarını	istedi.

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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	 İl	 Genel	 Meclisi	 Başkanı	 Mustafa	
Eker,	 30	Mayıs	 -	 2	 Haziran	 2013	 tarihleri	
arasında	gerçekleştirilen	Güney	Kore	Dünya	
Seyahat	Fuarı	hakkında	bir	değerlendirmede	
bulunduğu	 konuşmasında	 Çorum’daki	
sanayicilere	bölgeye	yatırım	yapmayı	tavsiye	
etti.	
	 Yeşilırmak	 Havzası	 Turizm	
Destinasyonu’nun	 tanıtımı	 amacıyla	
Yeşilırmak	 Havzası	 Kalkınma	 Birliği(YHKB)	
illerinin	 temsilcilerinin	 yer	 aldığı	 fuarın	
Türkiye	standında	Çorum,	Amasya,	Tokat	ve	
Samsun	illerinin	tanıtımı	gerçekleştirilmişti.

	 Bu	 kapsamda	 İl	 Genel	 Meclisi	
Haziran	ayı	toplantılarının	ikinci	birleşiminin	
açılışında	 değerlendirmelerde	 bulunan	
Meclis	Başkanı	Eker;	fuarın	verimli	geçtiğini	
belirtirken,	Türkiye’nin	Güney	Kore’de	vefa	
ile	 anılan	 bir	 ülke	 olduğunu	 ifade	 etti	 ve	
ilimiz	 sanayicilerinin	bu	konudaki	dikkatini	
çekti.
	 Meclis	 Başkanı	 Eker;	 fuar	 boyunca	
gerek	 Seul	 halkı,	 gerek	 diğer	 ülkelerden	

Çorum Sanayicisine 
Güney Kore Tavsiyesi

gelen	turizm	acenteleri	ve	özellikle	de	Asya	
Pasifik	ülkelerinin	turizm	acenteleri	ile	verimli	
görüşmelerde	 bulunduklarını	 söyledi	 ve		
Güney	Kore	Seul	Büyükelçiliği	bünyesinde	de	
görüşmeler	 gerçekleştirdiklerini,	 Yeşilırmak	
Havzası	 dahilinde	 bölgeye	 ve	 ilimize	
yapılacak	 yatırımları	 değerlendirdiklerini	
aktardı.

	 1970	yılından	sonra	Güney	Kore’de	
ekonomik	kalkınma	sürecinde	büyük	adımlar	
atıldığının	 bariz	 bir	 şekilde	 gözlendiğini	
belirten	Meclis	Başkanı	Eker,	Türkiye’nin	de	
içinde	 bulunduğu	 G-20	 ülkeleri	 arasında	
11.	 sırada	olan	Güney	Kore’nin	ekonomik	
anlamda	başarı	gösterdiğinin	altını	çizdi.

	 Ekonomik	 gelişmişliğin	 Çorum	
sanayicisi	 açısından	 değerlendirilmesi	
gereken	bir	durum	olduğunu	belirten	Meclis	
Başkanı	 Eker,	 ayrıca	 geçmişte	 Kore’de	
şehit	 olan	 ülkemiz	 insanlarından	 dolayı	
Türkiye’ye	karşı	büyük	bir	vefa	gösterildiğini	
dile	getirdi.

Çorum	Valisi	Sabri	
Başköy,	İl	Genel	
Meclisi	Başkanı	

Mustafa	Eker	ve	İl	
Özel	İdaresi	Genel	
Sekreteri	Ömer	

Arslan;	30	Mayıs-2	
Haziran	2013	

tarihleri	arasında	
Güney	Kore’nin	
Seul	kentinde	
düzenlenen	

Güney	Kore	Dünya	
Seyahat	Fuarı’na	

katılmıştı.	

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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İl Genel Meclisi
RAM’ın Yeni Bina 
Talebine Onay Verdi
	 İl	Genel	Meclisi;	mülkiyeti	İl	Özel	İdaresi’ne	
ait	 Çorum	 Rehberlik	 Araştırma	 Merkezi	 (RAM)	
binasının	yer	darlığı	nedeniyle	yıkılarak,	yerine	yeni	
yapılacak	binanın	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’ne	süresiz	
olarak	tahsis	edilmesine	oy	birliği	ile	karar	verdi.

	 İl	Genel	Meclisi’nin	Haziran	ayı	toplantıları,	
Meclis	2.	Başkan	Vekili	Hamza	Coşkun	başkanlığında	
3	 Haziran	 2013	 Pazartesi	 günü	 saat	 14.00’te	
başladı.	Toplantıda	Cemilbey	Caddesi’nde	bulunan	
ve	 mülkiyeti	 İl	 Özel	 İdaresi’ne	 ait	 olan	 Çorum	
Rehberlik	Araştırma	Merkezi	 (RAM)	binası	 ile	 ilgili	
talep	ele	alındı.

	 Konuyla	 ilgili	 açıklamada	 bulunan	 Plan	 ve	
Bütçe	 Komisyonu	 Başkanı	 Pehrül	 Soysal,	 mevcut	
binanın	 yıkılarak	Milli	 Eğitim	Müdürlüğü’nce	 yeni	
bina	 yapılması	 talebinin	 uygun	 bulunduğunu	
kaydetti.

	 Değerlendirmelerin	ardından	yapılacak	yeni	
binanın	süresiz	olarak	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’ne	
tahsisine	oy	birliği	ile	karar	verildi.

“Artık Ulaşmak 
Daha Kolay 
Projesi”ne Destek
	 İl	Genel	Meclisi’nce	Uğurludağ	Kaymakamlığı	
tarafından	hazırlanan	“Artık	Ulaşmak	Daha	Kolay”	
başlıklı	OKA	Projesine	finansal	destek	sağlanmasına	
oy	birliği	ile	karar	verildi.

	 İl	Genel	Meclisi’nin	Haziran	ayı	toplantılarının	
son	 oturumu,	 Meclis	 Başkanı	 Mustafa	 Eker’in	
divan	 başkanlığında	 7	 Haziran	 2013	 Cuma	 günü	
saat	 14:00’te	 gerçekleştirildi.	 Toplantıda	 projeyle	
ilgili	 Meclis	 Üyelerine	 bilgi	 veren	 Meclis	 Başkanı	
Mustafa	Eker,	Uğurludağ	Kaymakamlığı	tarafından	
hazırlanan	 söz	 konusu	 projenin	 OKA	 tarafından	
başarılı	bulunduğunu	ve	proje	 için	desteğe	 ihtiyaç	
duyulduğunu	ifade	etti.

	 Bu	kapsamda	Meclis’te	yapılan	görüşmelerin	
ardından	5302	sayılı	 İl	Özel	 İdaresi	Kanunu’nun	6.	
Maddesinde	yer	alan	“Sosyal	hizmet	ve	yardımlar”	
dahilinde	 projeye	 destek	 olunması	 konusunda	 oy	
birliği	sağlandı.	Proje	 ile	 bazı	 resmi	 kurumlarda	
engellilere	 ve	 yaşlılara	 yönelik	 olarak	 asansör	 ve	
yürüme	bandı	yapılması	planlanıyor.

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2013

43



	 13	 Mayıs	 2013	 Pazartesi	 günü	 İl	
Genel	 Meclisi	 Başkanı	 Mustafa	 Eker	 ve	
Meclis	 Üyesi	 Yurdanur	Özzehinli,	 Zübeyde	
Hanım	Özel	Eğitim	İş	Uygulama	Merkezi’ni	
ziyaret	 etti.	 Ziyarette	 Çorum	Özel	 Eğitime	
Muhtaç	Spastik	ve	Zihinsel	Engelli	Çocukları	
Koruma	 Derneği	 Başkanı	 Dr.	 Neslihan	
Hüsülüoğulları	ve	Merkez	Müdürü	Mehmet	
Ali	Kurt	da	yer	aldı.	

	 04-07	Mayıs	2013	tarihleri	arasında	
Denizli’de	 düzenlenen	 şampiyonada	
atletizm	 ve	 masa	 tenisi	 dallarında	 4	
altın,	 3	 gümüş	 ve	 2	 bronz	 olmak	 üzere	
toplam	 9	 madalya	 kazanıldı.	 Şampiyona	
sürecinde	 öğrencilerin	 yanında	 Merkez	
Müdürü	Mehmet	Ali	Kurt	ile	Beden	Eğitimi	
Öğretmeni	Özgür	Akman	bulundu.

İl Genel Meclisi
Engelli Şampiyonları Ödüllendirdi

İl	Genel	Meclisi,	
Zübeyde	Hanım	

Özel	Eğitim	
İş	Uygulama	

Merkezi’ne	çok	
fonksiyonlu	

kondisyon	aleti	
ile	elektronik	

ayarlamalı	koşu	
bandı	hediye	etti.	

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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Engelli Genç 
Şampiyonlara Destek

 
	 İl	 Genel	 Meclisi	 adına	 çok	
fonksiyonlu	 kondisyon	 aleti	 ile	 elektronik	
ayarlamalı	 koşu	 bandını	 Merkez’e	 hediye	
eden	 Meclis	 Başkanı	 Mustafa	 Eker,	
engelli	 genç	 şampiyonlara	 destek	 vermek	
istediklerini	belirtti.
	 Meclis	 Başkanı	 Eker,	 “Sportif	
faaliyetlerde	 engelli	 öğrencilerimizin	
sayılarının	 ve	 başarılarının	 daha	 da	
artacağını	umut	ediyoruz.	Küçük	de	olsa	bir	
destek	 vererek	 hizmet	 borcumuzu	 yerine	
getirmek	istedik.”dedi.		

İlk Hedef Engellilerin 
Bağımsız Hareket 

Edebilmeleri

	 Merkez	Müdürü	Mehmet	 Ali	 Kurt	
ise;	 verdikleri	 eğitimlerde	 öğrencilerinin	
hareketlerinde	 daha	 bağımsız	 olmaları	 ve	
basit	 temel	 ihtiyaçlarını	 karşılayabilecek	
duruma	 gelmeleri	 için	 uğraş	 verdiklerini	
ifade	etti.

Hediye	takdimi,	
Merkez	
bünyesinde	
eğitim	gören	
7	öğrencinin	
Denizli’de	
düzenlenen	Özel	
Sporcular	Türkiye	
Şampiyonası’ndan	
9	madalya	ile	
dönmeleri	
nedeniyle	
gerçekleştirildi.

Engellilerin Sporla 
Birlikte Kasları Gelişiyor

 
	 Özel	 sportif	 faaliyetlerde	 amacın	
kazanmak	 olmadığını,	 daha	 güzelini	
yapmak	adına	gayret	gösterildiğini	belirten	
Müdür	Kurt,	 spor	 sayesinde	öğrencilerinin	
parmak,	 kol	 ve	 ayak	 kaslarının	 geliştiğini	
vurguladı.

	 Merkezlerine	 kazandırılan	 yeni	
kondisyon	aleti	ve	yürüme	bandı	ile	birlikte	
öğrencilerinin	 sportif	 çalışmalarını	 kaliteli	
bir	şekilde	sürdürmeye	devam	edeceklerini	
söyleyen	Müdür	 Kurt,	 verdikleri	 destekten	
dolayı	 İl	 Genel	 Meclisi	 Başkanı	 Mustafa	
Eker’e,		İl	Genel	Meclisi	Üyelerine	ve	İl	Özel	
İdaresi’ne	teşekkür	etti.

	 Merkezde	 bulunan	 14-22	 yaş	
aralığındaki	 70	 öğrencinin	 sosyal	 hayatta	
daha	 bağımsız	 olabilmeleri	 için	 sporu	 bir	
araç	 olarak	 gördüklerini	 söyleyen	 Müdür	
Kurt,	 ağır	 zihinsel	 engelli	 öğrenciler	
arasından	 özel	 sporcular	 çıkardıklarını	
kaydetti.

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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	 Öğrencilerin	 gruplar	 hâlinde	
spor	 salonunda	 çalışabileceklerini	
kaydeden	 Müdür	 Kurt,	 “Temel	 hedefimiz	
çocuklarımızın	 birbirine	 saygı	 duymayı	
öğrenmesidir.	Hakları	olanı	sıraları	geldikçe	
almalarıdır.	Toplumda	farkındalık	yaratmak	
adına	 engelli	 sporcularımız	 ‘biz	 de	 varız’	
demektedir.	 Engelli	 sporcularımızın	 yemini	
‘Bana	kazanma	 şansı	 verin,	 kazanamasam	
bile	çabamda	cesur	olmama	yardımcı	olun.’	
şeklindedir.”diye	konuştu.

9 Madalya ile Çorum’u Gururlandırdılar

	 04-07	Mayıs	
2013	tarihleri	arasında	
Denizli’de	düzenlenen	
şampiyonada	atletizm	

ve	masa	tenisi	
dallarında	4	altın,	3	
gümüş	ve	2	bronz	

olmak	üzere	toplam	
9	madalya	kazanıldı.	

Şampiyona	sürecinde	
öğrencilerin	yanında	

Merkez	Müdürü	
Mehmet	Ali	Kurt	
ile	Beden	Eğitimi	
Öğretmeni	Özgür	
Akman	bulundu.

Merkez 
bünyesindeki 44 

erkek ve 25 kız 
öğrenci, hafta içi 

her gün saat 09.00 
ile 14.05 arasında 

eğitim görüyor. 
Öğrenciler 
servislerle 

bakıcı anneler 
nezaretinde 

merkeze 
getiriliyor. 

Engelli Sporcular
“Biz de Varız” Diyor

Merkez Çalışanları 
Onların Yanında

 
	 Merkezde	 öğrenimlerine	 devam	
eden	 4	 atlet	 ve	 3	 masa	 tenisçisi	 olmak	
üzere	 toplam	7	öğrenci,	Özel	Olimpiyatlar	
Derneği’nce	 düzenlenen	 Türkiye	
Şampiyonalarına	katıldı.	

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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Köy	Yerleşik	Alan	
ve	Sınır	Tespiti	İle	
İlgili	Bir	Çalışma	
Örneği

Köy Yerleşik Alan ve Civarı 
Sınır Tespitinde Hızlı Tempo

	 İl	 Özel	 İdaresi	 İmar	 ve	 Kentsel	
İyileştirme	 Müdürlüğü	 bünyesinde	
sürdürülen	çalışmalarla	Çorum	genelindeki	
köylerin	 yerleşik	 alan	 ve	 civarı	 sınır	 tespiti	
çalışmalarına	 her	 geçen	 gün	 yenileri	
ekleniyor.Bu	kapsamda	son	olarak	İl	Genel	
Meclisi	 Temmuz	 ayı	 toplantılarında	 24	
köyün	daha	yerleşik	alan	ve	civarı	sınır	tespiti	
çalışması,	 3194	 Sayılı	 İmar	 Kanunu’nun	
27.	 Maddesinde	 değişiklik	 yapan	 648	
Sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararname’nin	
22.	Maddesi	 uyarınca	 	 İmar	 ve	 Bayındırlık	
Komisyonu’na	 görüşülmek	 üzere	 havale	
edildi.	

	 Yine	 İl	 Genel	 Meclisi’nin	 Temmuz	
ayı	 toplantılarında	 İmar	 ve	 Bayındırlık	
Komisyonu’nca	 12	 köyün	 yerleşik	 alan	 ve	
civarı	 sınır	 tespiti	 için	hazırlanan	komisyon	
raporu	 görüşülerek	 olumlu	 yönde	 karara	
bağlandı.	 İl	 Özel	 İdaresi	 2013	 Yılı	 Yatırım	
Planı	 doğrultusunda	 bu	 yılın	 sonunda	
yerleşik	 alan	 ve	 civarı	 sınır	 tespiti	 sayısının	
100’e	ulaşılması	planlanıyor.	Ayrıca	bugüne	

Çorum	genelinde	köy	yerleşik	alan	ve	civarı	sınır	tespiti	çalışmalarına	
hızlı	bir	tempo	ile	devam	ediliyor.

kadar	toplamda	242	köyün	yerleşik	alan	ve	
civarı	sınır	tespitinin	yapıldığı	kaydediliyor.

Kırsal Alanlarda 
Yaşanabilirliği Artıyor

	 Kırsal	 alanlardaki	 yaşanabilirliği	
artırmak	 amacıyla	 başlatılan	 Köy	 Yerleşik	
Alanı	 ve	Civarı	Tespit	 çalışmaları	 sayesinde	
kırsal	 alanlardaki	 yapılaşmanın	 kontrollü	
ve	 düzenli	 bir	 hâle	 gelmesi	 hedeflendiği	
belirtiliyor.	

	 Çorum	 İl	 Özel	 İdaresi	 İmar	 ve	
Kentsel	 İyileştirme	 Müdürlüğü’nce	
1/100.000	 Ölçekli	 Çevre	 Düzeni	 Planı	 ve	
ilgili	 Yönetmelik	 hükümlerine	 göre	 imar	
planı	 bulunmayan	 köylerimizde	 yapılacak	
yapıların,	 fen,	 sağlık	 ve	 sanat	 şartlarına	
uygun	 olarak	 inşa	 edilmesi	 amacıyla	 tüm	
köylerin	 yerleşik	 alanlarının	 tespit	 edilmesi	
konusunda	 köy	 muhtarları	 ve	 azalarında	
katılımıyla	köy	yerleşik	alan	ve	civarı	 tespit	
çalışmalarının	süratle	yapıldığı	ifade	ediliyor.

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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	 Geçirdiği	 trafik	 kazası	 sonucu	
hayatını	 kaybeden	 Osmancık	 İl	 Genel	
Meclisi	Üyesi	Zerat	Zeytinli	için	Mevlid-i	Şerif	
okutuldu.	 İl	 Genel	 Meclisi’nce	 okutulan	
Mevlid-i	 Şerif	 programı,	 8	 Mayıs	 2013	
Çarşamba	günü	Ulucami’nde	saat	12.00’de	
gerçekleştirildi.	

	 Mevlid	programına	İl	Genel	Meclisi	
Başkanı	Mustafa	Eker,	İl	Genel	Meclis	Üyeleri	
ve	çok	sayıda	vatandaş	katıldı.	Gülsuyu	ve	
çikolata	ikramı	yapıldı.
İl	 Genel	 Meclisi’nin	 üçüncü	 oturumunun	
açılışında	bir	konuşma	yapan	Meclis	Başkanı	
Mustafa	 Eker;	 Merhum	 Zerat	 Zeytinli	 için	
Mevlid	okutulduğunu	ifade	etti	ve	Mevlid’e	
katılan	 tüm	 İl	 Genel	 Meclisi	 Üyelerine	
teşekkür	etti.

	 Meclis	Başkanı	Eker,	İl	Genel	Meclisi	
olarak	bundan	sonra	da	merhumu	hatırası	
adına	 üzerlerine	 düşeni	 yapmaya	 devam	
edeceklerini	önemle	belirtti.

İl Genel Meclisi Merhum
Zerat Zeytinli İçin Mevlid Okuttu

Merhum 
Zerat Zeytinli 

3 Nisan 2013’de 
Hayatını 

Kaybetmişti

	 Osmancık	İl	
Genel	Meclisi	Üyeliği	
ve	Osmancık	Ziraat	
Odası	Başkanlığı	

görevlerini	yürüten	
merhum	Zerat	

Zeytinli,	28	Mart	
2013	günü	Tokat’ın	

Turhal	ilçesinde	
geçirdiği	trafik	kazası	
nedeniyle	Ankara	

Atatürk	Araştırma	ve	
Eğitim	Hastanesi’nde	

yoğun	bakıma	
alınmış,	beş	günlük	

yaşam	mücadelesinin	
ardından	3	Nisan	

2013	Çarşamba	günü	
hayatını	kaybetmişti.	
Zerat	Zeytinli,	evli	ve	2	

çocuk	babasıydı.

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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	 Çorum	 merkez	 ve	 ilçelerde	
gerçekleştirilen	okul	inşaat	bakım	ve	onarım	
çalışmaları,	 İl	Genel	Meclisi’nin	Haziran	ayı	
gündeminde	yer	aldı.

	 İl	 Genel	 Meclisi’nin	 Haziran	 ayı	
toplantılarının	dördüncü	birleşimi	6	Haziran	
2013	Perşembe	günü	saat	14.00’te	Meclis	
Başkanı	Mustafa	Eker’in	divan	başkanlığında	
gerçekleştirildi.

	 Konuyla	 ilgili	 olarak	 İl	 Milli	 Eğitim	
Müdürlüğü	 Şube	 Müdürü	 Müslim	 Kılıç,	
İl	 Genel	 Meclisi’ne	 bilgi	 verdi.	 Kılıç,	 2013	
yılında	okul	inşaat	bakım	onarım	çalışmaları	
kapsamında	yer	alan	52	okul	için	6	milyon	
36	bin	394	TL	bütçe	ayrıldığını	açıklarken;	
2008-2012	 yılları	 arasında	 ise	 toplamda	
551	 okul	 inşaat	 bakım	 onarım	 çalışması	
yürütüldüğünü	 ve	 bu	 projeler	 için	 13.8	
milyon	TL	bütçe	harcandığını	kaydetti.
	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü’nün	
Çorum	merkez	ve	ilçelerdeki	okullara	yönelik	
gerçekleştirdiği	bakım	onarım	çalışmalarını	
anlatan	Kılıç;	bu	alanda	çalışmalara	destek	
veren	 İl	 Genel	 Meclisi	 Başkanlığı’na	 ve	
Üyelerine,	 İl	Özel	 İdaresi	Genel	Sekreterliği	
ile	Plan	Proje	Yatırım	 İnşaat	Müdürlüğü’ne	
teşekkür	etti.

	 2008-2012	 yılları	 arasında	
gerçekleştirilen	 çalışmaları	 da	 hatırlatan	
Kılıç;	 2013	 yılında	 yapılacak	 okul	 inşaatı	
bakım	 onarımları	 için	 2012	 yılı	 Ekim-
Aralık	 döneminde	 okullardan	 başvuruların	
alındığını,	bu	başvuruların	yeni	yıl	itibariyle	
Ocak	 ayında	 değerlendirildiğini,	 Mart-
Nisan-Mayıs	 aylarında	 keşif	 yapıldığını	 ve	
Mayıs-Haziran	 itibariyle	 ihale	 süreçlerinin	
tamamlanmasıyla	 ardından	 okul	 inşaat	
bakım-onarımlarına	başlanıldığını	kaydetti.

İl	Milli	Eğitim	
Müdürlüğü	Şube	
Müdürü	Müslim	
Kılıç	çalışmalara	
destek	veren	İl	
Genel	Meclisi	
Başkanlığı’na	ve	
Üyelerine,	İl	Özel	
İdaresi	Genel	
Sekreterliği	ile	Plan	
Proje	Yatırım	İnşaat	
Müdürlüğü’ne	
teşekkür	etti.

Okul İnşaat Bakım Onarımları
Hakında İl Genel Meclisi’ne Bilgi Verildi
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	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı’nın	
projesi	 olan	 ve	 İl	 Özel	 İdaresi’nin	 de	
katkılarıyla	 hayata	 geçirilerek	 Çorum	
halkının	 kullanımına	 açılan	 Sıklık	 Tabiat	
Parkı’nda	 yapılan	 çalışmaları	 yerinde	
incelemek	 amacıyla	 İl	 Genel	 Meclisi	
tarafından	 bir	 gezi	 düzenlendi.	 	 Geziye	
İl	 Genel	 Meclisi	 Başkanı	 Mustafa	 Eker	 ve	

Sıklık’ta
Hem Gezi 
Hem İnceleme

Meclis	Üyeleri	katılırken;	Orman	ve	Su	İşleri	
11.	Bölge	Müdürlüğü	Çorum	Şube	Müdürü	
Mahmut	 Temel	 katılımcılara	 çalışmalar	
hakkında	bilgi	verdi.	
Yine	gezide	 İl	Özel	 İdaresi	Genel	Sekreteri	
Ömer	Arslan	ile	Genel	Sekreter	Yardımcıları	
Ünal	Demiray	ve	Bülent	Kankurdan	da	yer	
aldı.	

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın projesi 
olan ve İl Özel İdaresi’nin 
de katkılarıyla hayata 
geçirilerek Çorum 
halkının kullanımına 
açılan Sıklık Tabiat 
Parkı’nda yapılan 
çalışmaları yerinde 
incelemek amacıyla İl 
Genel Meclisi tarafından 
bir gezi düzenlendi.
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	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı’nın	
“Her	İl’e	Bir	Tabiat	Parkı	Projesi”	kapsamında	
Çorum	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Müdürlüğü’ne	
ait,	 Botanik	 Park	 ve	 Hayvanat	 Bahçesi	
dâhil	 olmak	 üzere	 toplam	 640	 dönüm	
alanda	 İl	 Özel	 İdaresi’nin	 de	 katkılarıyla	

kurulan	 Çorum	 Sıklık	 Tabiat	 Parkı,	 bahar	
başlangıcıyla	 birlikte	 vatandaşların	
kullanımına	açıldı.	Botanik	Park	ve	Hayvanat	
Bahçesi	 dâhil	 olmak	 üzere	 toplam	 640	
dönüm	 alanda	 kurulan	 Sıklık	 Tabiat	 Parkı	
ile	Çorum	halkının	rahat	ve	temiz	bir	nefes	
almasını	sağlıyor.

Özel İdare Projeye Katkı Verdi

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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Bütün 
Detaylar 
Düşünülmüş

	 Şube	Müdürü	Mahmut	Temel;	park	
alanında	3	adet	manzara	seyir	terası,	1	adet	
seyir	kulesi,	1	adet	ahşap	çay	bahçesi,	fauna	
tanıtım	alanı	ve	içinde	3	adet	ahşap	kulübe,	
94	adet	kamelya,	285	adet	piknik	masası,	2	
adet	çocuk	oyun	alanı,	12	adet	çeşitli	kültür	
fizik	 aleti,	 4	 adet	WC,	 3	 adet	 su	 deposu,	
7	adet	çeşme,	park	alanını	 sulamak	 için	7	
adet	 sulama	 rogarı,	 3	 adet	 küçük	mescit,	
1	 adet	 kır	 lokantası,1	 adet	 büfe,	 2	 adet	
yağmur	barınağı	bulunduğunu	söyledi.	

	 Alanın	 Botanik	 Bahçesi	 bölümüne	
ise	bugüne	kadar	150	farklı	türde	6	bin	bitki	
dikildiğini	 aktaran	 Şube	Müdürü	Mahmut	
Temel,	 ülkemizde	 ilk	 kez	 bir	 uygulama	
olarak	 50	 dönümlük	 bir	 alanda	 Fauna	
Tanıtım	Alanı	 oluşturulduğunu	 kaydetti	 ve	
alanın	içine	6	adet	karaca,	3	adet	ceylan	ve	
3	adet	geyik	yerleştirildiğini	aktardı.

Oluşturulan	
fauna	tanıtım	

alanında	6	
adet	karaca,	3	
adet	ceylan	ve	
3	adet	geyik	
bulunuyor

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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Özel İdare’ye Teşekkür
	 Bu	 kapsamda	 İl	 Genel	 Meclisi’nce	
Sıklık	 Tabiat	 Parkı’na	 inceleme	 gezisi	
düzenlenirken,	 Şube	 Müdürü	 Mahmut	
Temel	 de	 katılımcılara	 tabiat	 parkının	
tanıtımını	 yaptı	 ve	 projeye	 bugüne	 kadar	
verilen	 destekten	 dolayı	 İl	 Genel	 Meclisi	
ve	İl	Özel	 İdaresi’ne	teşekkür	ederek,	daha	
sonraki	çalışmalarda	da	destek	beklediklerini	
ifade	etti.	

Survivor Engelli Yarışma 
Parkuru Tamamlanma 
Aşamasında
	 Ayrıca	 Şube	 Müdürü	 Mahmut	
Temel’in	verdiği	bilgiye	göre	mekânın	içine	
İzci	Kamp	Alanı,	Doğa	Bilim	ve	Eğitim	Binası	
ile	 çim	 saha	 kenarına	 tribün	 yapılacak.	
Satın	 alınan	 100	 tane	 piknik	masası	 ve	 2	
çocuk	 oyun	 parkı	 önümüzdeki	 günlerde	
kurulacak.	 İhalesi	 biten	 Ziyaretçi	 Tanıtım	
Merkezi,	çocuk	oyun	alanına	kule	ve	kaykay	
yapımı	için	inşaat	çalışmalarına	başlanacak.	
Ek	olarak	50	adet	kamelya	alımı	ve	labirent	
yapımı	için	ihaleye	çıkılacak.	Sörvayvır	Engelli	
Yarışma	 Parkuru’nda	 ise	 tamamlanma	
aşamasına	gelindi.

İl	Genel	Meclisi	Haberleri
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5 Köy Gölet Yeri İçin Sondaj ve Arazi 
Deneyi Yapıldı

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

	 	 İl	 Özel	 İdaresi	 Tarımsal	
Hizmetler	Müdürlüğü’nce	Alaca	Gerdekkaya	
Köyü,	 Kadıderesi	 Köyü,	 Mecitözü	 Şıhlar	
Mahallesi,	Merkez	Taşpınar	Köyü	ve	Merkez	
Feruz	Köyü	göletlerinin	yerleri	için	jeoteknik	
amaçlı	 sondaj	 ve	 arazi	 deneyi	 çalışmaları	
yapıldı.

	 Konuyla	 ilgili	 yapılan	 yazılı	
açıklamaya	 göre,	 İl	 Özel	 İdaresi	 2012	 Yılı	
Yatırım	 Programı’nda	 bulunan	 projenin	
14	 Mayıs	 2013	 tarihinde	 sondaj	 ve	
deney	 çalışmaları	 tamamlandı.	 Proje	
tamamlandığında	 5	 köyde	 tarımsal	
sulama	 problemlerinin	 çözülmesi	 ve	 ürün	
çeşitliliğinin	artırılması	planlanıyor.	

	 5	 Kasım	 2012	 tarihinde	 başlayan	
çalışmalar	 kapsamında	 14	 Mayıs	 2013	
tarihine	 kadar	 toplam	 35	 adet	 olmak	

üzere	 521	 metre	 temel	 sondaj	 çalışması,	
lugeon	 deneyi,	 sızma	 deneyi,	 SPT	 deneyi;	
şartname	 özellikleri	 belirtilen	 521	 metre	
çelik	 boru	 indirilmesi;	 kuyu	 başı	 betonları	
atılması;	 bütün	 kuyulardan	 alınan	 karot	
numunelerin	sandıklarda	muhafaza	edilerek	
idareye	 teslim	 edilmesi;	 bütün	 sahalardaki	
geçirimsiz	 kil,	 filtre	 malzemesi,	 rip-rap	
malzeme	sahalarının	tespiti	ve	laboratuarda	
indeks,	 fiziksel	 ve	 mekanik	 özelliklerinin	
tespit	edilmesi	çalışmaları	gerçekleştirildi.

	 Bu	 çalışmalardan	 sonra	 İl	 Özel	
İdaresi	 tarafından	 5	 köye	 ait	 mühendislik	
jeolojisi	 raporları	hazırlanacağı	bildirilirken;	
gölet	 yeri	 sondaj	 çalışmaları	 sonucunda	
hazırlanan	 bu	 mühendislik	 jeolojisi	
raporlarına	 göre	 olumlu	 çıkan	 gölet	
yerleri	 için	 proje	 çalışmalarına	 başlanacağı	
kaydedildi.

Çorum Merkez ve ilçelere bağlı 5 köy gölet yeri için jeoteknik amaçlı 
sondaj ve arazi deneyi çalışmaları gerçekleştirildi.
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	 İl	Özel	İdaresi	Su	ve	Kanal	Hizmetleri	
Müdürlüğü	 bünyesinde	 gerçekleştirilen	
projelerle,	Çorum’un	köylerine	kanalizasyon	
yapımı	çalışmalarına	aralıksız	devam	ediliyor.	

	 Bu	 kapsamda	 Kargı	 İlçesi	 İnceçay,	
Osmancık	 İlçesi	 Avlağı,	 Uğurludağ	 İlçesi	
Küçükerikli,	 İskilip	 İlçesi	 Yalak,	 Bayat	 İlçesi	
Tepekutuğun,	 Sungurlu	 İlçesi	 İkizli,	 Alaca	
İlçesi	 Akçaköy,	 Mecitözü	 İlçesi	 Doğla,	
Merkez	İlçe	Aksungur	ve	Karahisar	köylerine	
yapılacak	 kanalizasyon	 tesisleri	 ile	 toplam	
4004	nüfusa	hizmet	verilecek.

10 Adet Kanalizasyon Tesisi Yapılıyor
İl Özel İdaresi’nin 2013 Yılı Performans Planı’nda bulunan 10 kanalizasyon 
tesisi yapımı işinin 4 grup hâlinde ihalesi gerçekleştirilip, çalışmalara başlanıldı. 
Çalışmaların sonucunda toplam 4004 nüfusa hizmet verilmesi planlanıyor.

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

4004
Nüfusa Hizmet
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	 24	 Haziran	 2013	 Pazartesi	 günü	
işçi	 personeliyle	 görüşen	 Genel	 Sekreter	
Ömer	 Arslan,	 25	 Haziran	 2013	 Salı	 günü	
ise	 memur	 personeliyle	 bir	 araya	 geldi.	 İl	
Özel	İdaresi	Sosyal	Tesisleri’nde	düzenlenen	
toplantılara	 Genel	 Sekreter	 Yardımcıları	
Ünal	Demiray	ve	Bülent	Kankurdan	ile	Birim	
Müdürleri	de	katıldı.

	 Her	iki	toplantıdaki	konuşmalarına,	
“Kıymetli	 mesai	 arkadaşlarım…	 Hepinizi	
sevgi	 ve	 saygıyla	 selamlıyorum.”sözleriyle	
başlayan	 Genel	 Sekreter	 Arslan,	 İl	 Özel	
İdaresi	 Genel	 Sekreterliği	 görevine	 altı	 ay	
önce	başladığını	ve	iki	buçuk	yıldır	da	aynı	
kurumda	 birlikte	 çalıştıklarını	 hatırlattı.	

“Hep Beraber   Hizmet Aşı Pişiriyoruz”
Genel Sekreter Ömer Arslan

İl	Özel	İdaresi	Genel	
Sekreteri	Ömer	

Arslan,	merkez	ve	
ilçelerde	görev	

yapan	personeliyle	
bir	araya	geldi.	
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Bu	 süre	 içerisinde	 ahenkli	 ve	 verimli	 bir	
çalışma	ortamı	oluşturma	gayreti	içerisinde	
olduğunu	ifade	eden	Genel	Sekreter	Arslan,	
“Bu	 gayretime	 sizlerin	 de	 destek	 verdiğini	
memnuniyetle	gözlemledim.”dedi.
	 Kuruma	 yeni	 atamalar,	 tayinler	
ve	 işe	 alımlar	 gerçekleştirilerek	 kurumun	
insan	 kaynakları	 gücüne	 önemli	 katkılar	
sağlandığını	 kaydeden	 Genel	 Sekreter	
Arslan,	“İl	ve	ilçe	merkezlerinde	görev	yapan	
bazı	 personelimizin	 de	 görev	 yerlerinde	
değişiklikler	 yapılmıştır.	 Bu	 değişiklikler	
iş	 sezonunun	 açılmış	 olması	 da	 dikkate	
alınarak	tüm	personelimizin	hizmetlerinden	
maksimum	 faydayı	 sağlama	 amacıyla	
yapılmıştır.	 Görev	 yerinde	 değişiklik	

“Hep Beraber   Hizmet Aşı Pişiriyoruz”
yaptığımız	 personelimizden	 bu	 değişiklik	
sonrası	daha	fazla	ve	daha	güzel	hizmetler	
beklemekteyiz.	 Hep	 birlikte	 geriye	 dönüp	
baktığımızda	bizden	önce	de	bu	kurumda	
görev	 yapan	 insanların	 günü	 geldiğinde	
hizmet	 nöbetini	 devrederek	 ayrıldıklarını	
görüyoruz.	
	 Bu	 insanlardan	 bazıları	 Hakk’ın	
rahmetine	 kavuştu,	 bazıları	 emekliliklerini	
sürdürüyorlar.	Bazı	arkadaşlarımız	ise	başka	
kurumlarda	hizmete	devam	ediyorlar.	Vefat	
edenlere	Allah’tan	rahmet,	hayatta	olanlara	
sağlıklı	ve	uzun	ömürler,	diğer	kurumlarda	
çalışan	 arkadaşlarımıza	 çalışmalarında	
başarılar	diliyorum.”diye	konuştu.

Genel	Sekreter	
Ömer	Arslan,
24	Haziran	
günü	işçi	
personeliyle	25	
Haziran	günü	
ise	memur	
personeliyle	bir	
araya	geldi
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	 İşyerlerinin	 kişilere	 verilmiş	 birer	
emanet	 olduğunun	 altını	 çizen	 Genel	
Sekreter	 Arslan	 konuya	 şu	 şekilde	 açıklık	
getirdi:	 “Çalıştığımız	 işyerinde	 bizden	
önce	 çalışanlar	 bu	 emaneti	 korumuşlar	
ve	 bize	 nasıl	 teslim	 etmişlerse	 bizlerde	
bu	 emaneti	 korumak	 suretiyle	 bizden	
sonra	 gelenlere	 teslim	 edeceğiz.	 Kamu	
kurumlarının	tamamı	adı	üstünde	kamuya,	
yani	 millete	 hizmet	 etmektedir.	 İl	 Özel	
İdaremiz	 ise	 kamu	 kurumları	 içerisinde	 en	
önemlilerindendir.	 Bulunduğu	 ilde	 gençlik	
spor	 hizmetlerinden	 sağlığa,	 tarımsal	
hizmetlerden	toprağın	korunmasına,	kültür	
ve	 turizm	 hizmetlerinden	 bayındırlık	 ve	
iskân	 hizmetlerine	 kadar	 geniş	 bir	 alanda	
milletimize	hizmet	üretmektedir.	Kurumun	
başı	ilde	en	büyük	mülki	amir	olan	Vali’dir.	
Bir	 tarafta	 devletin	 ildeki	 temsilcisi	 diğer	
tarafta	 milletin	 temsilcilerinin	 bulunduğu	
İl	 Genel	 Meclisi	 ve	 çok	 geniş	 bir	 alanda	
hizmet	 verme	 görevi	 olan	 bir	 kurumdan	
bahsediyoruz.	 İl	 Özel	 İdaresi’nde	 milletin	
parası	 ile	 alınan	 malzemeler	 kullanılarak	
pişirilen	 hizmet	 aşını	 yine	milletimize	 birer	

kepçe	 de	 olsa	 ikramda	 bulanma	 gibi	 bir	
görevimiz	vardır.”

“Kurumlara İnsanlar Can Verir”
 
	 Kurumların	hizmet	üretebilmesinde	
en	 önemli	 faktörün	 kurumlara	 can	 veren	
insan	 faktörü	 olduğunu	 aktaran	 Genel	
Sekreter	Arslan,	“Kurumları	 insanlar	diriltir	
ve	ayakta	tutar.	Bu	noktada	İl	Özel	İdaremiz	
olarak	kurumumuzun	çatısı	altında	bulunan	
tüm	 personelimiz	 bizim	 için	 önemli	 ve	
kıymetlidir.	 Fakat	 aldığı	 maaşı	 hak	 etmek	
için	 gayret	 göstermeyen,	 zaman	 öldüren,	
arkadaşı	çalışırken	boş	oturan	personelimiz	
elbette	değerlidir	diyemeyiz.	İşini	en	iyi	şekilde	
yapan,	 emeğini	 esirgemeden	ortaya	 güzel	
çalışmalar	çıkaran	ve	işyerinin	problemlerini	
kolektif	akıl	ile	çözmeye	çalışan	personelimiz	
bizi	 yanında	 bulacaktır.	 Disipline	 önem	
vermeyen	kişilerin,	kurumların	ve	ülkelerin	
başarılı	 olması	 mümkün	 değildir.	 Hem	
hizmet	 verenler	 olarak	 birbirimize	 karşı,	
hem	de	hizmet	almak	için	talepte	bulunan	

Genel	Sekreter	
Arslan

“Kurumları	
insanlar	diriltir	ve	

ayakta	tutar”

“İl Özel İdaresi Önemli Bir Kurumdur 
ve Bize Verilen Bir Emanettir”

İl	Özel	İdaresi	Haberleri
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vatandaşlarımıza	 karşı	 itinalı	 olmalıyız.	
Diğer	 yandan	 şeffaflık	 ve	 samimiyet	 en	
önem	 verdiğimiz	 değerlerdendir.	 Şeffaflık	
ve	 samimiyet	 yoksa	 sevgi	 ve	 saygı	 ortamı	
oluşturulamaz.”şeklinde	konuştu.

“Yetki Kullanmak Beraberinde 
Sorumluluk Almayı Gerektirir”

	 Yetki	 kullanmanın	 beraberinde	
sorumluluk	 almayı	 da	 gerektirdiğini	
vurgulayan	 Genel	 Sekreter	 Arslan,	 birim	
yöneticilerinden	 beklentilerini	 ise	 şöyle	
açıkladı:	 “Yetki	 kullanmak	 aynı	 zamanda	
sorumluluk	 almayı	 ve	 inisiyatif	 kullanmayı	
gerektirir.	Mahiyetinizde	çalışan	personelin	
veya	hizmet	talebinde	bulunan	birinin	talebi	
size	ulaşmış	ise,	bu	talebin	sizin	tarafınızdan	
dinlenip	 çözüm	 üretilmesi	 gerekir.	 Talep	
öneri	ve	şikâyetleri	 samimi	bir	üslupta	dile	
getirmeliyiz.	 Sendikalı	 çalışanlarımız	 ile	
yapılan	 toplu	 sözleşme	 gereği	 oluşturulan	
işyeri	 kurullarımız	 görev	 yapacaktır.	
Taleplerinizi	bu	kurullara	getirmeniz	hâlinde	
mutlaka	değerlendirilecektir.”

“Adalet Her Şeyin Temelidir”

	 İl	Özel	İdaresi’ni	yönetirken	mevcut	
şartlar	içerisinde	bütün	güçlerini	kullanarak	
adil	bir	yönetim	tarzı	sergilemeye	çalıştıklarını	
dile	 getiren	 Genel	 Sekreter	 Arslan,	

“Personel	 alımından-personelin	 yerinin	
değiştirilmesine,	 ihale	 işlemlerinden	 diğer	
kurumlarla	 ilişkilere	 kadar	 sayamayacağım	
yüzlerce	 işe	 imza	 attık.	 Biz	 adaleti	 bozan	
uygulamalar	 yapmışsak	 bizi	 ikaz	 ediniz.	
Ama	 bir	 tarafa	 kendinizi	 koyar	 ve	 kendi	
lehinize	bir	şey	isteyerek	eleştiri	yaparsanız	
buna	itibar	etmeyiz.	Adil	olmayan	talepleri	
dikkate	almayacağız.”dedi.	

“Cezalandırma En Sona 
Bırakılmalıdır”

	 İnsanın	 olduğu	 yerde	 hataların	 da	
olabileceğini	 ifade	 eden	 Genel	 Sekreter	
Arslan	 sözlerini	 şöyle	 sürdürdü:	 “Elde	
olmayan	 nedenlerden	 meydana	 gelen	
hata	ve	kusurlarda	affedici	olacağız.	Ancak	
disiplinsizliğe,	 tembelliğe	 ve	 saygısızlığa	
asla	 prim	 vermeyeceğimizin	 bilinmesini	
isterim.	 Şikâyete	 konu	 bir	 husus	 var	
ise	 karar	 vermeden	 önce	 bir	 savcı	 gibi	
suçlamak,	 bir	 avukat	 gibi	 savunmak	 ve	
bir	 hâkim	gibi	 karar	 vermek	gerekir.	Nihai	
karar	en	objektif,	en	doğru	ve	en	gerçekçi	
şekilde	 verilmelidir.	 Biliyor	 ve	 inanıyorum	
ki	 birbirimizin	 gönlünde	 güzelliklerle	 yer	
almıyorsak	hayatımızda	çok	şey	eksik	kalmış	
demektir.	Bize	emanet	edilen	bu	 işyerinde	
el	 ele	 tutuşalım	 ve	 güzel	 hizmetlere	 imza	
atalım.	 Sağlıklı,	 verimli	 ve	 kazasız	 bir	 iş	
sezonu	geçirmemiz	dileğiyle	hepinizi	Allah’a	
emanet	ediyor,	saygılar	sunuyorum.”

Toplantılara	
Genel	Sekreter	
Yardımcıları	
Ünal	Demiray	
ve	Bülent	
Kankurdan	ile	
Birim	Müdürleri	
de	katıldı.

İl	Özel	İdaresi	Haberleri
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	 Proje	 kapsamında	 Kızılırmak	
Nehri’nden	 elektromotopomp	 ile	 alınan	
toplamda	 200	 lt	 /sn	 debisindeki	 su,	 375	
metre	 ve	 175	 metre	 uzunluğundaki	 iki	
ayrı	basma	hattı	 ile	55	metre	ve	35	metre	
yüksekliğindeki	 iki	 ayrı	 havuza	 terfi	 edildi.	
Bu	 sayede	 toplamda	 599	 dekar	 çeltik	
arazisinin	sulanması	sağlanacak.	

Karaboya Pompajla Sulama Tesisi 
ile Çeltik Arazileri Sulanacak

	 Projede	 35	 metre	 uzunluğundaki	
2x1,5	 ebatlarında	 sulama	 kanalı,	 bir	 adet	
trapez	 saçtan	 imal	 edilen	 pompa	 koruma	
evi,	 9	 metre	 uzunluğunda	 emme	 hattı	
iskelesi,		95	lt	/sn	ve		125	lt	/sn’lik	iki	adet	
pompa	grubu	ve	2	adet	terfi	havuzu	imalatı	
yapıldı.

İl	Özel	İdaresi	
2012	Yılı	

Ek	Yatırım	
Programı’nda	
bulunan	Kargı	
ilçesi,	Karaboya	
köyü	pompajla	
sulama	tesisi	

yapımı	13	Mayıs	
2013	tarihinde	
tamamlandı.

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

İl	Özel	İdaresi	Tarımsal	Hizmetler	Müdürlüğü’nce	Kargı	Karaboya	Köyü	Pompajla	
Sulama	Tesisi	İnşaatı	tamamlanarak	hizmete	alındı.
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	 İl	 Özel	 İdaresi	 Tarımsal	 Hizmetler	
Müdürlüğü’nce	 sürdürülen	 çalışmalarla	 Sungurlu	
Kemallı	Köyü	Sulama	Tesisi’nin	birinci	kısım	inşaatı	
tamamlanarak,	 hizmete	 alındı.	 İl	 Özel	 İdaresi’nin	
2012	Yılı	Yatırım	Programı’nda	yer	alan	ve	inşaatına	
2013	 yılında	 başlanan	 Kemallı	 Köyü	 Sulama	
Tesisi’nin	birinci	kısım	inşaatı	projesi	hayata	geçirildi.	
Sulama	 tesisi	 13	 Mayıs	 2013	 tarihinde	 hizmet	
vermeye	başladı.	

	 Proje	kapsamında	3	adet	yol	geçidi,	10	adet	
tarla	prizi,	 750	metre	beton	 trapez	 sulama	kanalı	
inşa	 edildi.	 Bu	 kapsamda	 toplam	 500	 dekar	 alan	
sulamaya	açılarak	Kemallı	köyü	çiftçilerinin	tesisten	
faydalanması	sağlandı.		

	 Tarımsal	 hizmetlere	 yönelik	 çalışmalar	
dahilinde,	 mevcut	 tarım	 arazilerinin	 bitki	
desenlerindeki	çeşitliliğin	artacağı	ve	çiftçi	ailelerinin	
ekonomik	 yönden	 kalkınarak,	 ülke	 ekonomisine	
katkı	sağlanacağı	kaydediliyor.	

İş Makinelerine 
320 Adet
Lastik Alındı
	 İl	 Özel	 İdaresi,	 2013	 yılı	 çalışmaları	
kapsamında	 makine	 parkında	 bulunan	 iş	
makinelerinde	 kullanılmak	 üzere	 320	 adet	
lastik	satın	alındı.

	 İl	 Özel	 İdaresi	 makine	 parkında	
bulunan	iş	makinelerinin	2013	yılı	araç	lastiği	
ihtiyacı,	Devlet	Malzeme	Ofisi	aracılığıyla	220	
adet	 315/80R	 22,5	 ebat	 kamyon	 lastiği	 ve	
100	adet	1400.24	ebat	greyder	 lastiği	 satın	
alınarak	karşılanmış	oldu.		

	 Makine	 parkındaki	 kamyon	 ve	
greyderlerin	 lastikleri	 yenilenirken,	 kalan	
lastiklerin	 yıl	 içerisinde	 ihtiyaç	 oldukça	
kullanılacağı	kaydedildi.

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

Kemallı Sulama 
Tesisi 1. Kısım 
Hizmette

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2013

61



	 Çorum’da	28	Ocak	2013	Pazartesi	
günü	 ilk	 tanıtım	 toplantısı	 ile	 çalışmaları	
başlatılan	 “Toplum	 Kalkınmasında	 Gönül	
Elçiliği	Projesi”	kapsamında	çeşitli	çalışmalar	
sürdürülüyor.

	 Son	 olarak	 koruyucu	 ailelerle	
kaynaşmak,	 gönül	 elçileri	 ile	 tanışmak	 ve	
Sevgi	 Evleri’nde	bulunan	 çocukların	 sosyal	
faaliyetlerine	 katkı	 sağlamak	 amacıyla	
Sevgi-Der	 tarafından	 bir	 hayır	 kermesi	
düzenlendi.

	 Bu	 kapsamda	 İl	 Özel	 İdaresi’nde	
görevli	 ve	 aynı	 zamanda	 gönül	 elçisi	 olan	
bayan	 personel	 de	 kermesten	 alışveriş	
yaptı.	20-22	Haziran	2013	tarihleri	arasında	
açılan	 kermese	 katılan	 Özel	 İdareli	 Gönül	
Elçileri,	Cuma	günkü	öğle	yemeği	için	hayır	
kermesine	gitti.	

Sevgi-Der’in Hayır Kermesine Destek

İl	Özel	İdaresi	
bayan	personeli,	
Çorum	Sevgi	Kız	
Yetiştirme	Yurdu	
ve	Sevgi	Evlerini	
Yaşatma	Koruma	

Derneği’nin	
(Sevgi-Der)	hayır	

kermesine	destek	
verdi.

İl	Özel	İdaresi	Haberleri
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	 Projenin	 uygulama	 çalışmaları	 ülke	
genelinde	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	
eşi	Emine	Erdoğan	Hanımefendi’nin	himayesi	
ile	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	 Bakanı	 Fatma	
Şahin	 Hanımefendinin	 koordinasyonunda	
yapılırken,	ilimizde	de	Vali	Sabri	Başköy’ün	eşi	
Fatma	Başköy	Hanımefendinin	himayelerinde	

	 İl	 Özel	 İdaresi	 Sosyal	 Tesisleri’nde	
gerçekleştirilen	 programa	 Vali	 Sabri	
Başköy’ün	eşi	 Fatma	Başköy	Hanımefendi,	
İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	Ömer	Arslan	
ve	eşi	Meral	Arslan,	 İl	Genel	Meclisi	Üyesi	
Yurdanur	Özzehinli,	Aile	ve	Sosyal	İl	Müdür	
Yardımcısı	 Hülya	 Örs	 ile	 İl	 Sosyal	 Etüt	 ve	
Proje	Müdürlüğü	Valilik	Proje	Koordinasyon	
Merkezi’nden	 Sibel	 Meroğlu	 da	 konuk	
olarak	katkı	vermişti.

Özel İdare Huzurevi’ne Gönül 
Elçisi Olmuştu

İl	Özel	İdaresi	
bayan	personeli	
ilimizde	faaliyet	
gösteren	Atıl	
Üzelgün	ve	
H.Ahmet	Akdağ	
Huzurevlerine	
de	gönül	elçisi	
olarak,	8	Mart	
Dünya	Kadınlar	
Günü’nde	
huzurevinde	
konuk	olan	21	
hanımefendi	ile	
bir	araya	gelmişti.

İl	Özel	İdaresi		Haberleri

gerçekleştiriliyor.	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	
Bakanlığı’nca	19	Aralık	2012	Çarşamba	günü	
başlatılan	 projeyle	 ilgili	 olarak,	 il	 genelinde	
yapılan	tanıtım	toplantısının	ardından	İl	Özel	
İdaresi	 personeline	 yönelik	 25	 Şubat	 2013	
Pazartesi	günü	de	bir	toplantı	düzenlenmişti.	

“Toplum Kalkınmasında Gönül Elçiliği Projesi” Çorum’da Ses Getirdi
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	 İl	Özel	 İdaresi	Plan	Proje	Yatırım	ve	
İnşaat	Müdürlüğü	bünyesinde	2013	yılında	
da	eğitim	yatırımlarına	hızla	devam	ediliyor.	
Bu	 kapsamda	 Çorum	 merkez	 ve	 ilçelerde	
bulunan	okullara	bir	yandan	bakım	onarım	
çalışmaları	 yapılırken,	eğitim	alanında	yeni	
yatırımlar	 gerçekleştiriliyor.	 Ayrıca	 geçen	
yıldan	kalan	ve	yapımı	devam	eden	işlerde	
de	sona	gelindiği	belirtiliyor.
Bakım-Onarım	Çalışmaları

	 Çorum	merkez	ve	ilçelerde	bulunan	
ilköğretim	 ve	 ortaöğretim	 kurumlarının	
2013	 Yılı	 Yatırım	 Programı’nda	 yer	 alan	
okullardan	 küçük	 onarım	 kapsamında	

bugüne	 kadar	 60	 adet	 okulun	 onarımı,	
malzeme	 ihtiyacı	 ve	 hizmet	 alımı	 işleri	
gerçekleştirildi.

	 Ayrıca	 51	 adet	 okulun	 da	 onarım	
işleri	için	ihaleleri	yapılmış	olup,	sözleşmeleri	
yapıldı	ve	yer	teslimi	yapılarak	işe	başlanıldı.	
Bu	 işlerden	15.08.2013	tarihi	 itibari	 ile	21	
okulun	onarım	işi	tamamlanmıştır,	geri	kalan	
okul	onarım	işleride	hızlı	bir	şekilde	devam	
etmekte	 olup	 okulların	 eğitim	 öğretime	
açıldığı	 1	 Eylül	 2013	 tarihinden	 önce	
tamamlanarak	 yeni	 eğitim	 öğretim	 yılına	
hazır	bir	şekilde	başlanılacaktır.	Bu	tarihten	
sonra	ise	bakım	onarım	işleri	devam	edecek	
ancak	 eğitim	 öğretimi	 aksatmayacak	 işler	
ve	 acil	 olan	 ısınma,	 tesisat,	 çatı	 vb.	 işleri	
yapılacaktır.

Eğitim Yatırımları 
Devam Ediyor

Okulların	eğitime	
başlayacağı
1	Eylül	2013	

tarihine	kadar	
bütün	bakım	
onarımların	

tamamlanması	
planlanıyor

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları
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Yeni Yapılacak Eğitim 
Kurumları

 
	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü’nün	
ilköğretim	ve	ortaöğretim	ile	Devlet	yatırım	
programında	yer	alan	okullardan	Osmancık	
İlçesi	 İnönü	 Zaferi	 İlköğretim	 Okulu	 ve	
200	öğrencili	 İmam	Hatip	Lisesi	Pansiyonu	
ihaleleri	yapılmış	olup	Osmancık	İlçesi	İnönü	
Zaferi	 İlköğretim	Okulu	 inşaatı	 başlamıştır.	
200	öğrencili	 İmam	Hatip	Lisesi	Pansiyonu	
işide	sözleşme	aşamasındadır.

	 Ayrıca	 Çorum	 merkezde	 yapılacak	
3	adet	16	derslikli	ilköğretim	okulu,	1	adet	
16	derslikli	Anadolu	Lisesi,	1	adet	Rehberlik	
Araştırma	Merkezi,	 2	 adet	 spor	 salonu,	 1	
adet	 anaokulu,	 İskilip	 ilçesi	 200	 öğrencili	
İmam	 Hatip	 Lisesi	 Pansiyonu,	 Osmancık	
ilçesi	 300	 öğrencili	 İmam	 Hatip	 Lisesi	
Pansiyonu,	 Sungurlu	 Anadolu	 Öğretmen	

Çorum merkez ve ilçelerde bulunan ilköğretim 
ve ortaöğretim kurumlarının 2013 Yılı Yatırım 
Programı’nda yer alan okullardan küçük onarım 
kapsamında bugüne kadar 40 adet okulun onarımı, 
malzeme ihtiyacı ve hizmet alımı işleri gerçekleştirildi.

Bakım	onarım	
çalışmaları	ile	
birlikte	yeni	
yatırımların	
ve	okulların	
da	yapımına	
devam	ediliyor

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

Lisesi,	OSB	TOBB	Lisesi,	Dodurga	ilçesi	100	
öğrencilik	pansiyon	yapımı	 işlerinin	 ihaleye	
esas	vaziyet	planı	ve	keşif	özeti	çalışmaları	
sürdürülüyor.

Yapımı Devam Eden İşler

	 Merkez	Bahabey	16	derslikli	 İ.Ö.O,	
İnönü	Anadolu	Lisesi	Spor	Salonu,	Gülşehir	
Anaokulu,	 Anadolu	 Güzel	 Sanatlar	 Lisesi	
Spor	 Salonu,	 İskilip	 Metin	 Alkan	 Halk	
Eğitim	Merkezi,	 Bayat	 18	 derslikli	 Atatürk	
İ.Ö.O.Kargı	200	öğrencilik	yurdu,	Sungurlu	
100	 öğrencilik	 yurdu	 inşaatları	 devam	
ediyor.	Ayrıca	hayırsever	tarafından	Çorum	
Merkezde	 yaptırılan	 16	 derslikli	 Sosyal	
Bilimler	Lisesi	ve	TOKİ	tarafından	yaptırılan	
Merkez	 Buharaevler	 2.Kız	 Meslek	 Lisesi	
inşaatları	 da	 Plan	 Proje	 Yatırım	 ve	 İnşaat	
Müdürlüğünün	 takibinde	 hızlı	 bir	 şekilde	
devam	etmektedir.
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	 Dergi’nin	 okuruyla	 buluşturulan	
sekizinci	 sayısında	 Çorum’un	 yanı	 sıra	
Çankırı,	Erzurum,	Kocaeli,	Kahramanmaraş	
ve	Samsun	illeri	gündeme	getirildi.	
 
 Ardından	 Vali	 Sabri	 Başköy’ün	

“Kökü	 mazide	 gözü	 atide	 kent:	
Çorum”	 başlıklı	 sunuş	 yazısının	
ardından	 Çorum’un	 bir	 tarih	 ve	
kültür	 mozaiğine	 ev	 sahipliği	
yaptığı;	 daha	 yeşil	 bir	 Çorum’a	
doğru	 ilerlendiği;	 tarihi	 kent	
Alacahöyük’te	 bisiklet	 ve	
yürüyüş	yollarının	yapıldığı;	köy	
okullarının	çocuk	oyun	grupları	
ile	 şenlendirildiği;	 içme	 suyu	
olmayan	 köy	 kalmadığı;	
İncesu	Kanyonu’nun	turizme	
hazır	 hâle	 getirildiği;	
Türkiye’nin	 ilk	 Kırsal	 Yaşam	
ve	 Tarım	 Müzesi’nin	

açılacağı;	 köylerin	 kent	
standardına	kavuşturulması	için	çalışmaların	
yürütüldüğü	 belirtildi.	 Yine	 100	 köye	
500.000	 metrekare	 kilit	 taşı	 döşeneceği;	

eğitim	yatırımlarının	hızla	devam	ettirildiği;	
sulak	alanların	genişletildiği;	köy	yollarında	
güvenli	seyir	 için	çalışmaların	yürütüldüğü;	
yol	çalışmalarına	ara	verilmediği;	Kızılırmak	
Havzası’nda	lezzet,	doğa	ve	tarih	yolculuğu	
imkânı	 sunulduğu;	 Hitit	 Yolu	 ile	 Çorum	
yeniden	keşfedildiği;	Hitit	şehri	Şapinuva’ya	
turizm	 yolu	 yapıldığı;	 İl	 Özel	 İdaresi	
bünyesinde	 makine	 parkının	 yenilenmeye	
devam	 edildiği;	 Şendere	Göleti	 ile	 12.500	
kişiye	içme	suyu	sağlanmasının	hedeflendiği	
kaydedildi.

Özzehinli İlvizyon’da
 
	 Ayrıca	Dergi’nin	İlvizyon	bölümünde	
Çorum	 Merkez	 İl	 Genel	 Meclis	 Üyesi	
Yurdanur	 Özzehinli’nin	 görüşlerine	 yer	
verildi.	 Meclis	 Üyesi	 Özzehinli,	 görüşlerini	
açıkladığı	 yazısında	 5302	 sayılı	 Yasa	 ile	
İl	 Genel	 Meclis	 Üyeliği’nin	 sadece	 dert	
dinleyen	 değil,	 çözüm	 üreten	 bir	 yapıya	
kavuşturulduğunu	kaydetti.

Dergi’nin	40.	
sayfasından	

başlatılan	Çorum	
dosyası,	52.	

sayfaya	kadar	
devam	ettirildi.	
Dosya	çalışması	

Çorum’un	kısa	bir	
coğrafi	konum	ile	
tarih,	turizm	ve	

kültür	ekseninde	
tanıtımının	

yapıldığı	“Çorum,	
gelece	emin	

adımlarla	ilerliyor”	
başlıklı	yazıyla	

başlatıldı.

Çorum Özel İdare Vilayetim Dergisi’nde

İl	Özel	İdaresi	Haberleri

Vilayetler	Hizmet	Birliği	Başkanlığı’nın	yayın	organı	olan	Vilayetim	Dergisi’nin	son	
sayısında	Çorum	İl	Özel	İdaresi’nce	gerçekleştirilen	çalışmalara	yer	verildi.
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İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

	 Çorum	 İl	 Özel	 İdaresi	 Makine	
Parkına	 ait	 araçlar	 Temmuz	 ayı	 içerisinde	
bakım	onarımdan	geçirildi.	 Yoğun	 çalışma	
temposunun	 çeşitli	 arızalanmalar	 ortaya	
çıkarması	 nedeniyle	 İl	Özel	 İdaresi	Makine	
Parkında	yer	alan	174	araç	bakım	onarıma	
alındı.	 Araçlardan	 85	 adedine	 Destek	
Hizmetleri	 Müdürlüğü	 atölyesindeki	
personel	 tarafından,	 89	 adedine	 ise	
çalıştıkları	şantiyelerde	bakım	onarım	yapıldı.	
Ayrıca	 araçların	 çalıştıkları	 şantiyelerde	
yağlama	 işlemlerine	 de	 periyodik	 olarak	
devam	ediliyor.

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları

Araç Parkımızda Bakım Onarım
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	 Osmancık	İmam	Hatip	Lisesi	için	200	
Öğrencili	Pansiyon	yapımı	işi,	İl	Özel	İdaresi	
Plan	Proje	Yatırım	ve	İnşaat	Müdürlüğü’nce	
ihale	 edildi.	 15	 Temmuz	 2013	 Pazartesi	
günü	saat	10.00’da	gerçekleştirilen	ihale,	İl	
Özel	İdaresi	Sosyal	Tesisleri’nde	yapıldı.

	 Su	 ve	 Kanal	 Hizmetleri	 Müdürü	
Osman	Duman’ın	 komisyon	başkanlığında	
düzenlenen	 ihalede	 Plan	 Proje	 Yatırım	
ve	 İnşaat	 Müdürlüğü	 personelinden	 Şef	
Mustafa	Sarıkabak,	İnşaat	Mühendisi	Bahar	
Akar,	 İnşaat	 Mühendisi	 İsmail	 Kapucu	

	 İl	Müftülüğü	 binasının	 dış	 cephesinde	 ısı	 yalıtımı	 ve	 boyama	 işi	 gerçekleştirildi.	 İl	
Özel	İdaresi	Plan	Proje	ve	İnşaat	Müdürlüğü	bünyesinde	yürütülen	çalışmalarla	İl	Müftülüğü	
binası	bakım	onarıma	alındı.	 Bu	 kapsamda	binanın	dış	 cephesine	 ısı	 yalıtımı	 ve	boyama	
işleri	yapıldı.

Müftülük Binasında Bakım OnarımMaliyet	hazırlama	
ve	ihale	süreci	
tamamlanıp	10	
Haziran	2013	
tarihindeki	

yer	tesliminin	
ardından	bakım	

onarıma	başlanıldı.	
Çalışmanın	24	
Temmuz	2013	
tarihine	kadar	
tamamlanması	

planlandı.

ve	 Elektrik	 Mühendisi	 Fazlı	 Saatoğlu	 üye	
olarak	 yer	 aldı.	 2013	 yılı	 Devlet	 Yatırım	
Programı’nda	 yer	 alan	 MEB.2004,56	 Tip	
Projeli	 200	 öğrencili	 pansiyon	 inşaatının	
yapım	 süresi	 yer	 teslim	 tarihinden	 itibaren	
400	gün	olup,	2014-2015	eğitim	öğretim	
yılına	hazır	hâle	getirilmesi	planlanıyor.		

	 Yaklaşık	 maliyeti	 3.340.895,38	 TL	
olarak	açıklanan	ihaleye	14	adet	firma	teklif	
verdi.	Verilen	tekliflerin	ihale	komisyonunca	
ayrıntılı	 incelemesi	 yapılarak	 sözleşme	
imzalandı.

Osmancık İHL Pansiyon İhalesi Yapıldı

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları
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	 Osmancık’ın	 Güney	 Mahallesi’ne	
yapılacak	18	derslikli	İnönü	Zaferi	İlköğretim	
Okulu’nun	ihalesi	gerçekleştirildi.

	 İl	 Özel	 İdaresi	 2013	 Yılı	 Yatırım	
Programı’nda	 Osmancık’ın	 Güney	
Mahallesi’ne	 18	 derslikli	 İnönü	 Zaferi	
İlköğretim	 Okulu	 yapım	 işi	 yer	 alıyor.	 Bu	
kapsamda	İl	Özel	İdaresi	Plan	Proje	Yatırım	
ve	İnşaat	Müdürlüğü	tarafından	söz	konusu	
okul	için	bir	ihale	yapıldı.	

	 İhale,	 İl	Özel	 İdaresi	Sosyal	Tesisleri	
Konferans	 Salonu’nda	 8	 Temmuz	 2013	
Pazartesi	günü	saat	10.00’da	gerçekleştirildi.	
İhaleye	 İl	 Özel	 İdaresi	 Kültür	 ve	 Sosyal	
İşler	 Müdürü	 Osman	 Çalışkan	 komisyon	
başkanlığı	yaparken,	yine	ihalede	Plan	Proje	

İnşaat	ve	Yatırım	Müdürlüğü	personelinden	
üye	 olarak	 Şef	 Mustafa	 Sarıkabak,	 İnşaat	
Mühendisleri	Bahar	Akar	ve	Emre	Sezer	ile	
Makine	 Mühendisi	 Mustafa	 Algül	 görev	
yaptı.	

	 İhale	 komisyonu	 verilen	 teklifleri	
inceleme	 çalışmalarını	 tamamlarken,	
MEB.10-415	 Tip	 Projeli	 18	 derslikli	 540	
öğrencili	okul	inşaatının	yapım	süresinin	yer	
teslim	tarihinden	 itibaren	360	gün	olduğu	
belirtildi.	

	 Ayrıca	 Osmancık	 İnönü	 Zaferi	
İlköğretim	Okulu’nun	yapımı	tamamlanarak	
2014-2015	eğitim	öğretim	yılına	hazır	hâle	
getirileceği	açıklandı.

18 Derslikli İlköğretim Okulu İhalesi

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları
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	 Modern	meyveciliğin	yaygınlaştırılıp	
çiftçi	 vatandaşların	 daha	 kaliteli	 ve	 geliri	
yüksek	 ürünler	 elde	 etmesi	 amacıyla	
hazırlanan	 proje,	 İl	 Özel	 İdaresi	 Tarımsal	
Hizmetler	 Müdürlüğü’nce	 başlatıldı.
Proje	kapsamında	 ilk	olarak	Gıda	Tarım	ve	
Hayvancılık	 İl	 Müdürlüğü	 Bitkisel	 Üretim	

Modern
Meyve
Bahçeleri	Kuruluyor

ve	 Sağlığı	 Şube	 Müdürlüğü’ne	 başvurular	
yapıldı.	Burada	gerçekleştirilen	ön	elemeler	
sonucunda	 92	 başvuru	 dosyası,	 İl	 Özel	
İdaresi	 Tarımsal	 Hizmetler	 Müdürlüğü’nde	
oluşturulan	 projenin	 değerlendirme	
komisyonuna	havale	edildi.

İl	Özel	İdaresi	2013	Yılı	Yatırım	Programı	kapsamında	“Meyve	Bahçesi	
Kurulumu	Projesi”	hayata	geçiriliyor.

	 03.04.2013	 tarihli,	 88	 numaralı	 İl	
Genel	Meclisi	kararı	ile	kabul	edilen	Meyve	
Bahçesi	 Kurulumu	 Yönetmeliği	 uyarınca,	
değerlendirme	 komisyonu	 tarafından	
kriterlere	 uygun	 bir	 şekilde	 puanlama	
yöntemiyle	 yapılan	 çalışmalar	 neticesinde	
13	asil	ve	7	yedek	olmak	üzere	toplam	20	
aday	 belirlendi.	 Ceviz,	 Elma,	 Bağ,	 Kiraz	
ve	 Ayva	 olmak	 üzere	 toplam	 beş	 ürüne	
destek	 verilecek	 projeyle	 ilgili	 olarak	 12	
Ağustos	 2013	 Pazartesi	 saat	 14:00’te	 İl	
Özel	İdaresi	Sosyal	Tesisleri’nde	bir	toplantı	
yapıldı.	Toplantıya	katılan	çiftçilere	projenin	

amacı	ve	bundan	sonraki	süreçte	izlenecek	
yöntemler	anlatıldı.
	 Projede	 fidan	 dikimi,	 damla	
sulama	 sistemi	 ve	 tel	 çit	 yapımının	 yer	
aldığı	 belirtilirken,	 kurulacak	 her	 bahçeye	
İl	 Özel	 İdaresi’nin	 %	 80	 oranında	 destek	
vereceği,	 kalan	 %	 20’lik	 bölümün	 ise	
bahçe	 sahipleri	 tarafından	 karşılanacağı	
aktarıldı.	 Yine	 projeyle	 birlikte	 kurulması	
planlanan	 bahçelerin	 ihale	 usulü	 ile	
yüklenici	firma	tarafından	yapılarak,	meyve	
bahçesi	 sahiplerine	 teslim	 edilip	 üretime	
başlanılacağı	kaydedildi.	

İl	Özel	İdaresi	Yatırımları
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	 Bayramlaşma	 töreni,	 13	 Ağustos	
2013	 Salı	 günü	 İl	 Özel	 İdaresi	 Sosyal	
Tesisleri’nde	gerçekleştirildi.	Bayramlaşmaya	
İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreteri	Ömer	Arslan,	
Genel	 Sekreter	 Yardımcısı	 Ünal	 Demiray,	
Birim	Müdürleri	ile	işçe	ve	memur	personel	
katıldı.	Törende	bir	konuşma	yapan	Genel	
Sekreter	Ömer	Arslan,	bayramların	insanların	
arasında	 sevgi	 dilinin	 yerleşmesine	 önemli	
katkılar	 verdiğini	belirtip,	 insanlığın	bugün	
en	 çok	 sevgi	 diline	 ihtiyaç	 duyduğunu	
söyledi.

	 Tüm	personelinin	 aileleriyle	 birlikte	
Ramazan	 Bayramı’nı	 kutladığını	 ifade	
eden	Genel	 Sekreter	Ömer	Arslan;	 İl	Özel	
İdaresi	 bünyesinde	 çok	 yoğun	 bir	 çalışma	
temposu	 olduğunu,	 özellikle	 sahada	
çalışan	personelin	risk	altında	bulunduğunu	
hatırlattı	 ve	 tüm	 çalışanlarından	 her	
şeyden	 önce	 güvenlik	 tedbirlerini	 alarak	
çalışmalarını	istedi.			

Özel İdare 
Çalışanları 
Bayramlaştı
İl	Özel	İdaresi	çalışanları,	
Ramazan	Bayramı	dönüşü	bir	
araya	gelerek	bayramlaştı.	

İl	Özel	İdaresi	Haberleri
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Koyun Baba Türbesi Ve Köprüsü
 XV.	 yy.da	 Osmancık’ta	 yaşadığı	 bilinen	
Koyun	Baba	ile	ilgili	bilgiler,	XVI.	yy.’da	muhtemelen	
Koyun	 Baba’nın	 halifeleri	 tarafından	 yazılmış	
olan	 	 “Vilayetname-i	 Koyun	 Baba”	 adlı	 esere	
dayanmaktadır.	Vilayet	name’ye	göre	Koyun	Baba,	
Horasan’da	 doğmuş	 ve	 soyu	 da	 12	 İmamların	
sekizincisi	 olan	 İmam	Ali	 er-Rıza’ya	dayanmaktadır.	
Eserde	Koyun	Baba,	Seyyid	Ali	adıyla	zikredilmektedir.	
Bu	 bilgiler	 de	 gösteriyor	 ki	 Koyun	 Baba	 nesebi	
itibariyle	 alemlere	 rahmet	 Hazreti	 Muhammed	
Mustafa’ya	dayanmaktadır.
 

	 Koyun	 Baba,	 Horasan’da	 vaktinin	 çoğunu	
ibadetle	ve	halkın	dertlerine	çare	aramakla	geçirirken	
bir	gece	rüyasında	Hz.	Peygamber’i	görür	ve	O’nun	
emriyle	 hacca	 gider.	 Medine	 ve	 Kerbela’yı	 ziyaret	
ettikten	sonra	irşat	vazifesiyle	Anadolu’ya	gönderilir.	
Evliya	 Çelebi,	 Horasan’dan	 Anadolu’ya	 gelirken	
yaptığı	yolculuk	esnasında	her	yirmi	dört	 saatte	bir	
koyun	 gibi	 melediği	 için	 kendisine	 “Koyun	 Baba”	
lakabının	 verildiğini	 söyler.	Ayrıca,	 bir	 gün	 sürüden	
kaçan	 bir	 koyunu	 kovalarken	 bir	 tepeyi	 yedi	 defa	
dolaşıp	koyunu	yakaladığında	“	ya	mübarek,	kendin	

Ceyhun Solmaz / Sanat	Tarihçisi

yoruldun,	 beni	 de	 Hz.	 Eyyüb	 sabrına	 nail	 ettin.”	
dediği	için	bu	adla	anıldığı	rivayetler	de	mevcuttur.
 
	 Horasan’da	başladığı	yolculuğunun	sonunda	
Bursa’ya	gelen	Koyun	Baba	burada	koyun	çobanlığı	
yapmaya	başlamıştır.	Bursa’ya	geldiği	andan	itibaren	
gösterdiği	 kerametler	 sayesinde	 nüfuz	 sahibi	
olmuştur.	Koyun	Baba,	bir	süre	 İnegöl	civarında	da	
çobanlık	 yapmış,	 ardından	 rüyasında	 gördüğü	 Hz.	
Ali’nin	 emriyle	 hayatının	 sonuna	 kadar	 yaşayacağı	
Osmancık’a	 giderek	 Arafat	 tepesindeki	 Hıdırlık	
mevkiinde	 bir	 sakız	 ağacının	 dibine	 yerleşmiştir.	
Osmancık’ta	kısa	zamanda	tanınan	Koyun	Baba’nın	
ismi,	 Fatih	 Sultan	Mehmet	 Han’a	 kadar	 ulaşmıştır.	
Fatih,	 Otlukbeli	 Seferi’ne	 giderken	 Osmancık’a	
uğrayarak	Koyun	Baba’yı	ziyaret	etmiştir.	Koyun	Baba,	
Fatih’i	 “Allah	erlerinin	 şahı”	diye	nitelendirip	Uzun	
Hasan’a	 karşı	 galip	 geleceğini	 müjdelemiştir.	 Fatih	
de	Koyun	Baba’yı	zamanın	kutbu	olarak	gördüğünü	
söylemiş	ve	kendisine	etraftaki	köyleri	 vakfetme	ve	

büyük	 bir	 tekke	 yaptırmasını	 söylemiştir.	 Bu	 sözü	
yerine	getirmeye	Fatih’in	ömrü	yetmediğinden	bu	işi	
bir	gece	 rüyasında	Koyun	Baba’yı	gören	 II.	Bayezid	
yaptırmıştır.	Koyun	Baba’nın	Çorum’daki	makamının	
dışında	İstanbul	da	2,	Ankara,	Edirne,	Denizli,	Konya	
ve	Makedonya’da	da	makamları	bulunmaktadır.

Koyun Baba Türbesi
 Osmancık	 ilçe	 merkezinde	 bulunan	 ve	 II.	
Bayezid	zamanında	1469	tarihinde	yaptırılan	türbe,	
yüksekçe	 bir	 tepe	 üzerinde	 kurulmuştur.	 Burada	
türbenin	 yanı	 sıra	 tekke,	 imaret,	 kervansaray	 da	
yapılmış	ancak	bunlardan	yalnızca	türbe	günümüze	
gelebilmiştir.	 Türbe	 sekizgen	 planlı	 olup,	 üzeri	
duvarlara	 oturmuş	 konik	 bir	 çatı	 ile	 örtülmüştür.	
Piramidal	külah	içeriden	kubbe	şeklindedir.	Türk	ağaç	
işçiliğinin	en	güzel	örnekleri	 arasında	 sayılan	kapısı	
Çorum	Müzesi’nde	korunmaktadır.
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	 Çorum,	Osmancık	ilçe	merkezinde,	Kızılırmak	
Nehri	üzerinde	bulunan	Koyun	Baba	Köprüsü,	Sultan	
II.	Bayezid	zamanında	yapılmıştır.	Köprünün	yapımına	
l484’de	 başlanmış	 ve	 l489’da	 tamamlanmıştır.	
Köprünün	 karşısındaki	 kalede	 duvarına	 bitişik,	
Arapça	köprü	kitabesi	bulunmaktadır.
Kitabede:	
“Yardımından	dolayı	Allah’a	Hamd	ve	doğru	yolun	
kılavuzu	Muhammed	ve	onun	yüce	ailesine	ve	halkı	
doğru	 yola	 yönelten	 ashabına	 salat	 olsun.	 Dünya,	
ibret	sahiplerinin	nazarında	hayır	ve	geçit	köprüsüdür.	
Yaratıklar	için	sürekli	hayat	ve	sevinç	imkansızdır.	Ne	
mutlu	o	başlangıç	ve	sonu	düşünen	kimseye	ki,	ahiret	
yolcuğuna	devir	için	sevap	edine.	Sürüp	giden	sadaka	
ise,	ne	güzel	sevaptır.	Sadır	ola	bu	yüce	emir,	bütün	
ülkelerde	 sürekli	 geçerli	 olsun.	 Ulu,	 adaletli,	 bilgin	
sultan	 ve	 yiğit,	 yüce	 hakan,	 milletlerin	 yönetimini	
elinde	 tutan,	 Arap	 ve	 Acem	 sultanlarının	 sultanı,	
gazi	 ve	 mücahitlerin	 efendisi,	 kafir	 ve	 müşrikleri	
kahreden,	krallar	sultanı	ve	denizler	hakanı,	ihsan	ve	
kudret	sahibi	Allah’ın	desteklediği	“Sultan	Ebül-Fetih	
Beyazıt	bin	Mehmet	Han”	Allah	onun	saltanatını	gece	
ve	 gündüzler	 birbirini	 izledikçe	 sürdürsün.	 Kıyamet	
gününde	 sevaba	 ermek,	 üzerinden	 geçenlere	 ibret	
olmak,	 umum	 tarafından	 faydalanılmak	 amacıyla	
sürekli	 bir	 hayır	 olan	 bu	 değerli	 köprünün	 sağlam	

Gece gündüz yanar kandiller, mumlar
Pirim Hasan’ın aşk camın sunarlar
Mest olan aşıklar gülbeng çekerler
Çekilir gülbengi Koyun Baba’nın            

Pir Sultanım Haydar, yola bakana
Uyalım Hakk’ın Çerağın yakana
Hızır derler gülbengini  çekene
Çekilir gülbengi Koyun Baba’nın

Pir Sultan Abdal

olarak	 yapılmasını	 emreyledi.	 Bu	 hayırlı	 eserin	
tesisi,	889	senesinin	Şaban	ayında	başlandı	ve	894	
senesinde	tamam	oldu.”	yazmaktadır.

	 Köprünün	uzunluğu	250m,	genişliği	7.5m’dir	
ve	dikdörtgen	kesitli	sarı	kesme	taşlardan	yapılmıştır.	
Sivri	kemerli	ve	19	gözlüdür.	Ancak	bugün	zamanla	
ırmak	 birikintileriyle	 dolması	 nedeniyle	 15	 gözü	
görülebilmektedir.	 Köprü	 üzerinde	 her	 iki	 yanda	
1.07m	yükseklikte	hafif	dışa	meyilli	taş	korkuluklar,	
kenarları	 bir	 uçtan	 bir	 uca	 kat	 eder.	 Korkulukların	
iç	kısmında	yayaların	yürüyebileceği	dar	bir	şerit	yol	
bırakılmıştır.	

Koyun Baba Köprüsü
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Oğuzlar Kaymakamı Sayım Halil 
İbrahim Çelik, bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

	 Van	 ili	 Erciş	 ilçesinde	 doğdum.		
ilköğretimimi	ve	ortaöğrenimimi	Kocaeli’nde	
tamamladım,	 ardından	 1998	 yılında	
girdiğim	 Yakındoğu	 Üniversitesi	 İngilizce	
Uluslararası	 İlişkiler	 (Burslu)	 Bölümünden	
2003	yılında	mezun	oldum.	Maliye	Bakanlığı	
bünyesinde	 ilk	olarak	Kocaeli	Vergi	Dairesi	
Başkanlığı›nda	 Gelir	 Uzman	 Yardımcılığı,	
ardından	 sırasıyla	 Adana	 ve	 Kocaeli	 Vergi	
Dairesi	 Başkanlıkları’nda	 Vergi	 Denetmen	
Yardımcılığı	 görevlerinde	 bulunduktan	
sonra	Mülki	İdare	Amirliği	mesleğine	2009	
yılında	 Bilecik	 Kaymakam	 Adayı	 olarak	
başladım.	 Sırasıyla	 Bilecik	 Valiliği›nde	 il	
stajı,	 Bolu	 ili	 Göynük,	Mudurnu	 ve	 Seben	
ilçelerinde	teftiş	stajı	ve	Manisa›nın	Alaşehir	
İlçesinde	 Kaymakam	 Refikliği	 stajlarını	
tamamladıktan	 sonra	Kastamonu	 ili	 	 Küre	
ilçesinde	 Kaymakam	 vekilliği	 yaptım.	 96.	
dönem	 Kaymakamlık	 Kursunu	 başarı	 ile	
bitirerek	 15.03.2012	 tarihinde	 Çorum	
İli	 Oğuzlar	 ilçesi	 Kaymakamı	 olarak	
göreve	 başladım.	 Halen	 bu	 görevimi	
sürdürmekteyim.

Oğuzlar İlçesi hakkında bilgi verir 
misiniz?

İlçenin Tarihçesi

	 Büyük	 Selçuklular,	 1071	 Malazgirt	
Meydan	 Muharebesini	 müteakip	
Anadolu’ya	 yerleşmeye	 başladıkları	 sırada	
kendilerine	bağlı	aşiretleri	toplu	olmayarak	
muhtelif	tarihlerde	kısım	kısım	Anadolu’nun	
muhtelif	 yerlerine	 iskan	 etmişlerdir.	
Yerleşme	 sürecinin	 böyle	 işlediğini,	
Oğuzların	Anadolu’da	yerleştikleri	mahalleri	
gösteren	 birçok	 köy,	 nehir	 ve	 yerleşim	
birimleri	 isimlerinin	 bugün	 de,	 o	 adlarla	
anılmalarından	 anlamak	 mümkündür.	
“Çorum	 Sancağının	 Osmanlı	 İdari	
Teşkilatındaki	Yeri	–	1”	adlı	araştırmasında	
değerli	araştırmacı	Üçler	Bulduk,	bugünkü		
Oğuzlar	 ’ı,	 Karabörk	 Divanı	 olarak	 	 ele	
almakta	ve	kısaca	şu	bilgiyi	vermektedir.

	 “Karabörk	 divanı,	 günümüzde	
İskilip	ve	Çorum	merkez		ilçelerini	birbirinden	
ayıran	 Kızılırmak	 nehrinin	 kuzeyinde	 yer	
almaktadır.	Batıda	İskilip,	doğuda	Osmancık	
kazası	 ve	 kuzeyde	 de	 	 Tahtettarik	 divanı	
ile	 çevrili	 olan	 Karabörk,	 kendisine	 bağlı	

Oğuzlar Kaymakamı Halil İbrahim Çelik ile Röportajımız

Oğuzlar
İlçelerimizi	Tanıyalım

İlçelerimizi	Tanıyalım

	Oğuzlar	
Kaymakamı	Halil	
İbrahim	Çelik’in	
Kastamonu	İli	
Araç	İlçesine	
atanmasını	
müteakip	
Oğuzlar	

Kaymakamlığına	
görevlendirilen	
Hakan	Engin	19	
Ağustos	2013	

tarihinde	İlçedeki	
görevine	başladı.	

Kayamakam	
Hakan	Engin’e	
yeni	görevinde	
başarılar	dileriz.
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20	 köy	 ile	 Bayat’tan	 sonra	 en	 fazla	 köye	
sahip	ikinci	nahiyedir.	1272	tarihli	Cacabey	
Vakfiyesi’nde	 geçen	 (Çay	 Karyesi)	 Kacac	
Özü	 divanı	 olmalıdır.	 Nitekim	 bu	 divanın	
adını	taşıyan	Kucac	Karyesi	de		Özü	divanı	
olmalıdır.	Nitekim	bu	divanın	adını	 taşıyan	
Kucac	 Karyesi	 de	 Karabörk	 nahiyesinin	
köylerindendir.	 Kızılcapelit,	 Şaphane,	
Gökçukur,	 Karacaşehir,	 Kozluviran	 köyleri	
gelir	 ve	 nüfus	 açısından	 nahiyenin	 diğer	
önemli	 karyeleridir.	 Nahiye	 dahilindeki	
toplam	 nüfus	 6340	 kişi	 civarındadır.”	 Bu	
bilgi	 bugünkü	 Oğuzlar	 ile	 ilgili	 bilinen	 en	
eski	 tarihi	 bilgidir.	 Sayılan	 köylerin	 bazıları	
bugün	 Oğuzlar’a	 bağlıdır.	 Önü	 Kızılırmak,	
iki	 tarafı	 yüksek	 dağlarla	 çevrili	 Karaviran,	

tarihi	 adı	 ile	 Karabörk	 divanı,	 Kızılırmak’a	
doğru	uzanan	bir	vadi	içinde,	çıkışı	olmayan	
bir	 cebi	 andırmaktadır.	 1576	 tarihinde	
divan	olduğu	ve	20	den	fazla	köyü	olduğu	
kesindir.

	 Oğuzlar	 İlçesi	 konumu	 itibariyle	
yakın	 zamana	 kadar	 dışarı	 ile	 irtibatı	
olmayan	 kendi	 kendine	 yetebilen,	 kendi	
ürettikleri	 ile	 yaşayabilen	 nadir	 yerleşim	
birimlerindendir.	 Kapalı	 bir	 yerleşim	 birimi	
oluşu,	 bağlı	 bulunduğu	 il	 ve	 ilçelerle	
hemen	 hemen	 hiçbir	 özellikte	 benzerlik	
göstermemesinden	 anlaşılmaktadır.	 Giyim,	
kuşam,	 konuşma	 örf	 ve	 adetlerinde	
tamamen	 farklıdır.	 Konuşulan	 kelimelerin	

İlçelerimizi	Tanıyalım

pek	çoğunun	Türk	Lehçelerindeki			kelimelere	
benzerliği	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 bakımdan	
Oğuzlar	halkının	Oğuzlar	boyundan	geldiği	
ve	 bu	 bölgeye	 yerleştiği	 gerçeği	 ortaya	
çıkmaktadır.	 Yağmur	 dualarında	 ölmüş	 at	
başına	ayetlerin	 yazılarak	 suya	bırakılması,	
sinsin	 ve	diğer	bazı	 oyunların	bu	kültürün	
devamını	yansıttığı	fikrini	doğrulamaktadır.

Geçiş İkliminde Bitki Çeşitliliği

	 Oğuzlar	 ilçesi	 genel	 olarak	
Karadeniz	 Bölgesi’nin,	 Orta	 Karadeniz	
Bölümü’nde	 yer	 almaktadır.	 Çorum	 ilinin	
64	 km	 kuzeybatısında	 yer	 alır.	 Rakımı	
650	 metredir.	 Oğuzlar,	 	 güneydoğusunda	

Kızılırmak,	 doğusunda	 Dodurga	 ilçesi,		
batısında	İskilip	ilçesi	toprakları	ile	çevrilidir.	
Oğuzlar	 ve	 çevresi	 genel	olarak	Karadeniz	
Bölgesi’nin	 nemli	 ve	 ılıman	 iklimi	 ile	 İç	
Anadolu	Bölgesi’nin	karasal	iklimi	arasında	
bir	geçiş	iklimine	sahiptir.	Güneydoğusunda	
bulunan	 Kızılırmak	 ve	 üzerinde	 kurulu	
bulunan	 Obruk	 Barajı	 etkisiyle	 nem	 oranı	
yüksektir.	 Geçiş	 ikliminin	 de	 etkisiyle,	
iklim	şartlarına	bağlı	olarak	çok	çeşitli	bitki	
türlerinin	 geliştiği	 görülmektedir.	 Karasal	
iklimin	 bitki	 türlerinden	 olan	 Geven,	
Sığırkuyruğu,	 diğer	 yandan	 yapraklarını	
döken	ağaçlarla	(meşe,	fındık,	kavak,	ceviz),	
iğne	 yapraklı	 ağaç	 toplulukları	 (karaçam,	
sarıçam,	ardıç)	bulunur.
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Renk	Katıyor
 
	 Oğuzlar77	Ali	Ağa’nın	Cevizi	olarak	
isim	 yapmış	 bir	 ceviz	 çeşididir.	 Oğuzlar	
’da	 cevizin	 olgunlaştığı	 Eylül	 ayı	 ortalarına	
doğru	 hasat	 dönemi	 başladığında,	
hummalı	 bir	 çalışma	 içerisine	 giren	
Oğuzlar	 halkı,	 hasat	 sonuna	 doğru	 ilçede	
düzenlenen	ceviz	festivali	ile	yorgunluğunu	
üzerinden	 atmaktadır.	 1986	 yılından	
itibaren	 düzenlenmekte	 olan	 bu	 festival,	

beş	 gün	 sürmektedir.	 Çeşitli	 yarışmalar	
düzenlenmekte,	 birlik	 ve	 beraberliğin	
sağlanmasında	önemli	yere	sahip	eğlenceler	
tertip	 edilmektedir.	 Karakucak	 güreşleri,	
halka	açık	müzik	 eğlence	organizasyonları	
yer	almaktadır.	Aynı	gün	üreticilerin	üretmiş	
oldukları	 cevizleri	 ve	 yapılan	 ceviz	 aşıları	
arasında	dereceye	girenlere	ödülleri	takdim	
edilir.	Memleketimizin	 dört	 bir	 köşesinden	
gelen	 misafirlere	 yarışmalara	 katılan	
üreticiler	 tarafından	 ceviz	 ve	 cevizden	
yapılan	çeşitli	tatlılar,	yemekler	ikram	edilir.

	 İlçenin	il	merkezine	64	km	uzaklıkta	
ve	engebeli	ulaşıma	sahip	olması,	halkın	 il	
merkezine	 geliş	 gidişini	 zorlaştırdığından	
ilçe	 ekonomisi	 oldukça	 küçük	 ölçekli	 olup	
genelde	tarıma	dayalı	üretim	söz	konusudur.	
Toplam	yüzölçümü	yaklaşık	11.000	hektar	
olan	 ilçe	 de	 5.100	 hektarlık	 kısım	 tarım	
arazisi	 olarak	 kullanılmaktadır.	 11.000	
hektarlık	 alan	 içinde	 meyve	 veren	 yaşta	
153.977	adet	ceviz	ağacı	ağacı	mevcuttur.
İlçede	 üretilen	 belli	 başlı	 tarımsal	 ürünler;	
buğday,	 arpa,	 fiğ,	 kavun,	 karpuz,	 ceviz,	

üzüm	 ve	 çeşitli	 sebzelerdir.	 Hayvancılık,	
meyve	üreticiliği,	örtü	altı	sebze	üreticiliğinin	
yanında	 ilçe	 ekonomisinin	 en	 önemli	 gelir	
kaynağı	 ceviz	 üreticiliğidir.	 Yıllık	 toplam	
üretim	miktarı	1500	tondur	(2013	verileri).	
Ülke	ceviz	üretiminin	%	1	ilçede	üretilmekte	
olup,	 aynı	 zamanda	 çevre	 illerde	 üretilen	
cevizler	de	 ilçede	 işlenerek	 yurt	 içi	 ve	 yurt	
dışı	 piyasaya	 arz	 edilmektedir.	 Merkez	 ve	
köylerde	 3.000	 adet	 büyükbaş	 hayvan,	
700	adet	küçükbaş	hayvan	ve	250	adet	arı	
kovanı	mevcuttur.

İlçelerimizi	Tanıyalım

Oğuzlar	halkının	
en	önemli	

geçim	kaynağı,	
hemen	hemen	

herkesin	bağında,	
bahçesinde,	
tarlasının	bir	

köşesinde	ya	da	
kapama	ceviz	
bahçelerine	
çevirdikleri	
tarlalarda	

yetiştirmiş	oldukları	
Oğuzlar77	cevizidir.

Ekonomide	Cevizin	Payı	Büyük
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												İlçe	merkezinde	içme	suyu	yeterlidir.	
Köylerde	 de	 kaynak	 sularının	 depolarda	
biriktirilmesiyle	 karşılanmakta	 olup,	 su	
sıkıntısı	 çeken	 köy	 yoktur.	 Merkezde	
mevcut	kanalizasyon	yeterlidir.	Arıtma	tesisi	
2012	yılında	işletmeye	alınmıştır.			İlçemizin	
ekonomik	yapısı	ziraata	dayalıdır.	İlçemizde	
büyük	 ve	 orta	 ölçekli	 çapta	 iş	 yerleri	
olmayıp,	yeteri	kadar	esnaf	bulunmaktadır.	
İlçe	 merkezi	 ve	 köylerimizin	 iş	 sahası	
geliştirilmeye	 açıktır.	 İnsanlar	 genellikle	

kiremit	fabrikalarında	işçilik,	ceviz	işçiliği	ve	
ticareti	yapmaktadır.
	 	 	 	 	 	 	 	 İlçemiz	merkezinde	küçük	esnaf	ve	
sanatkarları	 destekleyen	 Kooperatif	 ile	
Tarım	Kredi	Kooperatifi	ilçemize	bağlı	7	köy,		
İskilip	 ilçesine	bağlı	4	köy	olmak	üzere	11	
köyün	zirai	alet	ve	makine,	zirai	mücadele	
ilacı	 ve	 kredi	 taleplerini	 karşılamaktadır.	
Aynı	zamanda	gübre	bayiliği	olmadığından	
ihtiyaç	 Tarım	 Kredi	 Kooperatifi	 tarafından	
karşılanmaktadır.

Oğuzlar Cevizi ile ilgili olarak bugüne 
kadar neler yapıldı, bundan sonra 
neler yapılması planlanıyor?

	 Aslında	 ceviz	 ve	 cevizcilik	 adına	
Oğuzlarda	 birçok	 şey	 yapılmıştı.	 Ortada	
bir	 dağınıklık	 vardı	 ve	 dağınıklığın	
toparlanması	 gerekiyordu.	 İnsanların	 daha	
profesyonel	 daha	 bilimsel	 düşünmelerini	
sağlayacak,	insanları	derleyip	toparlayacak,	
aynı	 kulvarda	 koşturacak	 ve	 ülke	 çapında	
seslerini	gürleştirecek	bir	şeyler	yapılmalıydı.
	 Ben	 öncelikle	 projeyi	 hazırlayan	
ve	 başarı	 ile	 sonlandıran	 Halk	 Eğitimi	
Merkezi	 Müdürüm	 Mustafa	 Çınar’a	

teşekkür	 ederek	 söze	 başlamak	 istiyorum.	
Projede	 hedefi	 Oğuzlar77	 cevizinin	 bölge	
ve	 ülke	 ekonomisine	 katkısını	 artırmaya	
yönelik	olarak,	mevcut	durum	envanterinin	
çıkartılarak	 imaj,	 marka,	 ürün	 geliştirme	
ve	 pazar	 stratejilerini	 belirlemek	 olarak	
koyduk.

	 Son	 on	 beş	 yılda	 ülkemizin	
değişik	 yörelerinde	 tohumla	 çoğaltılan	
ceviz	 ağaçlarının	 dışında,	 sadece	 üretilen	
aşılı	 fidanlarla	 kurulmuş	 olması	 gereken	
bahçelerdeki	 ağaçlar	 hesaba	 katıldığında	
ceviz	 ağacı	 varlığımızın	 20	 milyonun	
üzerinde	 olması	 gerekirdi.	 Fakat	 eldeki	
resmi	rakamlar	olması	gereken	sayının	çok	
altındadır.	

İlçelerimizi	Tanıyalım

Oğuzlar77	cevizi	
ince	kabuklu,	orta	
irilikte,	iç	rengi	
oldukça	açık	ve	
beyaz	renktedir.	
Bir	kiloda	ortalama	
olarak	480	gramın	
üzerinde	iç	meyve	
vermekte,	tadı	diğer	
cevizlere	göre	daha	
lezzetli	ve	kalori	
değeri	yüksektir.
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	 Bu	 arada	 bu	 proje	 vesilesiyle	 bazı	
şeyler	 de	 öğrendik.	 Bu	 çalışma	 sırasında	
ortaya	 çıkan	 gerçeklerden	 biri,	 ilk	 ceviz	
şenliğinin	 19	 Ekim	 1986	 yılında	 Oğuzlar	
ilçesinde	 yapılmış	 olmasıdır.	 Halbuki	 bu	
envanter	 çalışması	 yapılıncaya	 kadar	
bilinen	ilk	ceviz	şenliğinin	1989	yılında	Bitlis	
ilinin	 Adilcevaz	 ilçesinde	 yapılmış	 olduğu	
şeklindeydi.	Bu	proje	vesilesiyle	öğrenilen	bir	
başka	 gerçek	 ise	Oğuzlar’da	 ceviz	 aşısının	
60	 yıldır	 yapılmakta	 olduğudur.	 Oysa	 bu	
konudaki	 bilgiler,	 ceviz	 aşısının	 ülkemizde	

ilk	 kez	 1968	 yılında	 Yalova’da	 Bahçe	
Kültürleri	 Araştırma	 ve	 Eğitim	Merkezinde	
Sabri	Demirören	ve	Onur	Konarlı	tarafından	
yapıldığı,	 1970’li	 yılların	 ortalarında	 ise	
Gültekin	 Çelebioğlu	 tarafından	 cevizde	
fidan	üretiminin	başlatıldığı	şeklindedir.
 
	 Bu	 çalışma	 sırasında	 öğrenilen	 bir	
başka	 şey	 ise	 sadece	 ceviz	 aşısının	 değil,	
aynı	 zamanda	 ceviz	 fidancılığının	 da	
Türkiye’de	 ilk	 kez	 Oğuzlar’da	 yapıldığı	 ve	
ceviz	fidancılığından	para	kazanıldığıdır.	

	 Anlaşılacağı	 gibi,	 Oğuzlar	 ilçesinin	
ceviz	 yetiştiricileri	 sadece	 meyvesini	 ve	
verimini	 beğenmedikleri	 yaşlı	 ağaçları	
aşılamakla	 kalmamışlar;	 meyvesini	
beğendikleri	 şimdiki	 adıyla	 Oğuzlar77,	 o	
zamanki	 adıyla	 Aliağa	 cevizinin	 fidanlarını	
yetiştirmişler	ve	satmışlardır.
 
	 Bilindiği	kadarıyla	ülkemizde	ilk	kez	
gerçekleştirilen	böyle	bir	saha	çalışması	çok	
yararlı	veriler	ortaya	koymuştur.	Bu	verilerin	
kimi	 ülke	 genelini,	 kimi	 ilçe	 genelini	
ilgilendirmektedir.	Ülke	genelini	ilgilendiren	
asıl	veri,	elde	mevcut	resmi	rakamlarla,	bu	
çalışma	 sonucunda	 elde	 edilen	 rakamların	
birbirlerinden	 çok	 farklı	 oluşlarıdır.	 Bu	

aslında	 beklenen	 bir	 sonuçtur.	 Bugünkü	
tarımsal	üretim	alışkanlıklarıyla	bazı	tarımsal	
üretim	 alanlarında	 doğru	 verilere	 ulaşmak	
gerçekten	zordur.

	 Dünya	 ceviz	 üretimi	 3	 423	 447	
ton	 olup	 bunun	 203	 212(TÜİK2012)	
tonunu	 Türkiye	 üretmektedir.	 Dünya	 ceviz	
üretiminde	Türkiye’nin	payı	%5.35;	ülkemiz	
ceviz	üretiminde	Oğuzların	payı	ise	%1’dir.
 
	 Dünyada	 ceviz	 yetiştiriciliğinin	
yapıldığı	alan	8	460	000	dekar	olup,	bunun	
910	 000	 dekarında	 ülkemiz	 ceviz	 üreticisi	
üretim	 yapmaktadır.	 Türkiye’nin	 dünya	
ceviz	 alanlarındaki	 payı	%10,8;	 Oğuzların	
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 Bundan sonra neler 
yapılması planlanıyor?
1. Oğuzlar77 damızlık bahçesinin 

kurulması.
2. Ceviz gen merkezi ve araştırma 

enstitüsünün kurulması,
3. Oğuzlar77 takip istasyonunun 

kurulması,
4. Oğuzlar77’nin dikim mesafesi, 

budama, gübreleme, sulama gibi 
kimi kültürel ve teknik uygulamalar,

5. Fidanların daha erken yaşta 
aşılanması ve satışı,

6. Oğuzlar77’nin iç mekan aşılama 
yöntemi ile çoğaltılması,

7. Oğuzlar77’nin genetik 
akrabalıklarının belirlenmesi,

8. Ceviz hasadı, yeşil kabuğundan 
ayrılması, yıkanması, kurutulması, 
ambalajlanması ve pazarlama 
konusunda çalışmalar,

9. Daha çok tanıtım,
10. Ülkemizin değişik yörelerine 

gönderilen fidanların takibi ve elde 
edilen bilgilerin kamuoyu, ilgili bilim 
çevreleri ile paylaşılması,

11. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal 
Birliğinin etkililiğinin artırılarak 
cevizde tek söz sahibi olması,

12. Oğuzlar77’nin verim ve kalitesi 
üzerine araştırmalar,

13. Oğuzlar77 üzerinde bilimsel 
akademik araştırmaların yapılması,

14. AB pazarında tanıtım çalışmaları 
yapılması planlanmaktadır. 

ülkemiz	ceviz	alanlarındaki	payı	ise	%1.18’dir.	Anlaşılacağı	gibi	
gerek	ülkemizin,	gerekse	Oğuzların	ceviz	üreticilerinin	önü	açıktır.	
Çünkü	 gerek	 ülkemizde	 cevize	 olan	 talebin	 giderek	 artması,	
gerekse	 AB	 ülkelerinin	 en	 büyük	 ceviz	 ithalatı	 yapan	 ülkeler	
olması,	 ceviz	üreticileri	 için	büyük	bir	avantajdır.	Bu	bakımdan	
Oğuzların	 cevize	 olduğundan	 daha	 fazla	 önem	 vermesi	 ve	
cevizin	problemlerine	daha	çok	eğilmesi	gerekmektedir.

	 Oğuzlar	77	ceviz	çeşidi,	üçlü	dörtlü	meyve	verebilmenin	
yanında,	 yan	 dallarında	 meyve	 verebilen	 bir	 çeşittir.	 Bilindiği	
gibi	cevizlerin	yan	dallarında	meyve	vermesi	hem	ağacın	erken	
yaşlarda	meyve	vermeye	başlaması,	hem	de	bol	meyve	vermesi	

bakımından	 aranan	 bir	 özelliktir.	 Bu	 bakımdan	 ilerleyen	
zamanda	 Oğuzlar77	 daha	 da	 aranan	 bir	 çeşit	 olacaktır.	
Bunun	için	çeşidin	çok	iyi	korunması	gerekir.	Bu	da	Oğuzlar77	
meyvesinin,	 karışıklığa	 meydan	 vermeden,	 kendisi	 olarak	
satılmasıyla	mümkün	olabilir.

	 Türkiye’de	 çok	 sayışa	 seleksiyon	 ıslahı	 çalışması	
yapılmasına	rağmen,	bugüne	kadar	ceviz	varlığımızın	
belirlenmesi	 için	 bir	 çalışma	 yapılmamıştır.	 Bu	
bakımdan	bu	 çalışmadan	 elde	 edilen	 verilerin	
ilerleyen	 zamanda	 daha	 başka	 ortamlarda	
değerlendirileceğini	bekliyoruz.

İlçelerimizi	Tanıyalım

79

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2013



İlçede	Âşık	Edebiyatı	Yaşatılıyor

	 Anadolu	 toprakları	 üzerinde	 13.	 yüzyıldan	
beri	sürüp	gelen	Halk	Şiiri,	zamanımızda	da	benzer	
kurallar	 içerisinde	 varlığını	 sürdürmektedir.	 Tekke,	
tasavvuf	 ve	 divan	 şiirinin	 tarih	 olup	 gitmesine	
karşılık,	 halk	 şiirinin	 bugün	 bile	 heyecan	 ve	
canlılığını	 korumasının	 sırrı,	 kaynağının	 Anadolu	
halkı	 olmasındandır.	 Âşık	 Edebiyatımızda	 çağlar	
boyunca	 sayısız	 saz	 şairi	 yetişmiş	 ve	 hemen	 her	
konuda	 sayısız	 ürünler	 bırakmışlardır.	 Bu	 ürünler,	
geçmişin	toplum	yaşayışını	günümüze	kadar	taşıyıp	
getiren	 bilgi	 ve	 kültür	 hazineleridir.	 İlçemizde	 de	
Aşık	 Edebiyatının	 son	 temsilcilerinden	 Çam	 Âşık	
lakabıyla	tanınan	Bekir	Karaçam	halkımızın	her	çeşit	
duygu	 ve	düşüncelerini	 saz	 çalıp	 türkü	 söyleyerek	
dile	getirmekte,	yüzyıllar	boyu	süren	bu	geleneğin	
temsilciliğini	yapmaktadır.

İlçede	Medfun	Bir	Alperen:	Karadonlu	
Can	Baba

 Karadonlu	Can	Baba,	13.	yüzyılda	yaşamış,	
hakkında	fazla	bilgi	olmayan	ancak,	“Vilayet-name’i	
Kutbü’l	Arifin	Gavsü’l	Vasilin	Hazret-i	Hünkar	Hacı	
el-Horasani”	adlı	el	yazma	menakıb	kitabında	çeşitli	
kerametlerinden	 söz	 edilen,	 Hacı	 Bektaşi	 Veli’nin	
(1210-1271)	 himmetine	 nail	 olmuş	 bir	 baba,	
veli	 ve	 alperendir.	 Anadolu’nun	 islamlaşmasında	
emeği	 bulunan	 Karadonlu	 Can	 Baba,	 ilçemizde	
mefdundur.	Türbesi	pek	çok	kimse	tarafından	çeşitli	
nedenlerle	ziyaret	edilmektedir.

Dokuma	Tezgâhları	Son	Temsilcilerini	
Ağırlıyor

	 Çeyrek	 asır	 öncesine	 kadar	 Oğuzlar’da	
çeşitli	 dokuma	 tezgâhları	 vardı.	 Bu	 tezgâhlarda	
kadınların	 başlarına	 örttükleri	 geniş	 çemberler,	
bacaklarına	 giydikleri	 paçalar,	 eğinlerine	 giydikleri	
göynekler	dokunmaktaydı.	Ayrıca	malzeme,	meyve	
vb.	taşımakta	kullanılan	heybe,	torba,	çuval,	harar	
(büyük	çuval)	gibi	dokuma	ürünleri	dokunuyordu.	
Günümüzde	 ise	 bu	 tür	 üretim	 maliyetlerinin	
yüksek	 oluşu	 faaliyetlerin	 terk	 edilmesi	 sonucunu	
doğurmuştur.	 Dokuma	 tezgâhlarının	 dışında,	
bir	 adet	 demirci,	 bir	 adet	 nalbant	 ve	 bir	 de	
kalaycı	 dükkânı	 bu	 zanaatların	 son	 temsilcilerini	
ağırlamaktadır.

Altınkoz Kültür Sanat Etkinlikleri 
Doğa ve Su Sporları Festivali İlçeye 
Oğuzların ilerleyen yıllarda 
hangi noktalarda olacağını 
düşünüyorsunuz?

 Oğuzlar	 ilçesi	 bulunduğu	 coğrafi	
konum	 itibariyle	 de	 büyük	 bir	 şansa	
sahiptir.	 Ülke	 çapında	 oldukça	 hareketli	
olan	 turizm	 sektöründen	 ilçemiz	de	hakkı	
olan	payı	alacaktır.	İlçemiz,	doğa	sporları	ve	
ekoturizm	 için	 hayal	 edilenin	 ötesinde	 bir	

potansiyele	 sahiptir.	 	 Turizm	 altyapısı	 için	
gerekli	 çalışmalara	 başlanılmıştır.	 Oğuzlar	
ilçesi	önümüzdeki	süreçte	cevizi	ile	birlikte	
doğa	 sporları	 bakımından	 da	 bir	 merkez	
hâline	 gelecektir.	 Oğuzlar	 yaylalarıyla,	
doğasıyla	 sanayi	 alanlarında	 yalıtılmış	
olmasıyla	 gerçekten	 çok	 farklı	 bir	 yerdir.	
Birçok	 aktiviteyi	 burada	 gerçekleştirmek	
mümkündür.	 Gençlerimizi	 ve	 tüm	
doğaseverleri	 bu	 güzelliği	 keşfetmeye	
davet	 ediyorum.	 Oğuzlar	 saklı	 bir	 cennet	
tadındadır.
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	 İlçemiz	 geleneksel	 Türk	
mimarisindeki	 dokunun	 korunması,	
restorasyonu	 ve	 geliştirilmesi,	 var	 olan	
değerlerin	 gelecek	 kuşaklara	 aktarılması	
için	Tarihi	Kentler	Birliği’nin	üyesi	olmuştur.	
Bu	 elverişli	 durumun	 değerlendirilmesi,	
Çorum	 çevresinin	 sahip	 olduğu	 kültür	
ve	 tarih	 turizminin	 geliştirilmesine	
olanak	sağlayacaktır.		 Bu	 güne	 kadar	
doğal,	 kültürel	 ve	 ekolojik	 güzelliklerini	
değerlendirmekte	 sıkıntı	 çeken	 İlçemiz,	
Altınkoz	 Sosyal	 Tesisleri	 aracılığı	 ile	

turizmde	atılım	yapmaya	hazırlanmaktadır.		
Şehir	 dışından	 gelen	 misafirleri	 ağırlamak	
için	 ideal	 bir	 tesis	 olan	 Altınkoz,	 turizm	
yatırımcısının	da	ilgisini	çekmektedir.

	 Altınkoz	 Sosyal	 Tesisleri	 yöresel	
mutfaktan	 mükemmel	 lezzetler	
sunmakladır.	 Yamacında	 bulunan	 yüzer	
iskelede	ise	önemli	aktiviteler	yapılmaktadır.	
Sürat	 teknesi,	 hız	 motoru,	 deniz	 bisikleti,	
gezi	 teknesi,	 sörf	 ve	 birbirinden	 değişik	
birçok	 su	 sporunun	 yapıldığı,	 su	 sporu	

araçlarının	kullanıldığı	bu	alan	yine	ilçemizin	
tanıtımında	önemli	etkenlerden	birisi	haline	
gelmiştir.	

	 Oğuzlar’ın	 ve	 Oğuzlar77	 cevizinin	
markalaşması	 için	 ciddi	 çalışmalar	
sürdürülmektedir.	Bu	çalışmalar	neticesinde	
ciddi	 mesafeler	 kat	 ettik.	 Markalaşma	
hedefimizin	 amacı;	 Oğuzlar	 denince	 akla	
Oğuzlar77	 cevizinin,	 ceviz	 denince	 de	
Oğuzlar’ın	gelmesidir.

	 Oğuzlar77	 cevizinin	 ülke	 ve	 yöre	
ekonomisine	ciddi	katkıların	olması	nedeni	
ile	Oğuzların	bir	ceviz	borsasına	dönüşmesi	
kaçınılmaz	 sonuç	 olacaktır.	 Oğuzlar’a	
dünyanın	 dört	 bir	 yanından	 kabuklu	
ceviz	 gelmektedir.	 Burada	 işlenen	 cevizler	
ülkemizin	büyük	pazarlarına	sunulmaktadır.	
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	 1956	 yılında	 Oğuzlar’da	 doğdum	
ilkokulu	 ve	 ortaokulu	 Oğuzlar’da	
tamamladım.	 1975	 yılında	 haritacılığa	
başladım	ve	bu	işi	kendime	meslek	edindim.	
1977	 –	 1979	 yılları	 arasında	 askerlik	
hizmetimi	 tamamladım.	 Evli	 ve	 2	 çocuk	
babasıyım.	1985	yılına	kadar	taşeron	firma	

olarak	birçok	harita	işinin	yapımında	çalıştım.	
1985	yılında	HAR-TEK	LTD.	ŞTİ.’ni	kurarak	
harita	müteahhitliğine	başladım.	2004	yılına	
kadar	 ülkemizin	 çeşitli	 yerlerinde	 birçok	
projeyi	 başarıyla	 tamamladım.	 Firmamızı	
ülkemizin	sayılı	harita	müteahhitlik	firmaları	
arasına	yükselttim.	

Oğuzlar 
Belediye 
Başkanı Sayın 
Ali Uyanık İle 
Röportajımız

Oğuzlar Belediye Başkanı Sayın Ali Uyanık bize kendinizi tanıtır mısınız ?

													Oğuzlarımızı	yepyeni	ufuklara	taşıyacak	
çağdaş	 yaşanabilir	 bir	 belde	 oluşturmak,	
halkımıza	 kaybolan	 heyecanını	 yeniden	
kazandırmak	 üzere,	 2004	 yılında	 göreve	
talip	 oldum	 ve	 halkımız	 da	 teveccühünü	
bizden	 yana	 gösterdi,	 emaneti	 30	 Mart	
2004’te	 bize	 teslim	 etti.	 Ne	 yapacağını	
bilen	bir	yönetim	olarak	ilk	iş	önceliklerimizi	
belirledik.	Güçlü	ve	zayıf	yönlerimizi	 tespit	
ettik.	2006-2023	strateji	planlarımızı	yaptık.	
Son	 derece	 sınırlı	 kaynakları	 nasıl	 etkin	
ve	 verimli	 kullanabiliriz,	 hangi	 projelere	
öncelik	 vermeliyiz,	 bunları	 belirledikten	
sonra	 güçlü	 yanlarımızı	 nasıl	 harekete	

Oğuzlar Belediyesi olarak ilçe genelinde yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz ? 

geçireceğimizi	planladık	ve	bu	planlamalar	
esnasında	müthiş	heyecanlar	 yaşamaya	 ve	
sabırsızlanmaya	 başladık.	 Büyük	 bir	 azim	
ve	 kararlılıkla	 inandığımız	 projeleri	 hayata	
geçirmek	için	gece	gündüz	çalıştık.

	 Önce	 elimizde	 bulunan	 tüm	 araç	
ve	 gereçlerimize	 kapsamlı	 bir	 bakım	
onarım	 yaptırarak	 araçlarımızın	 tamamını	
faal	 duruma	 getirdik.	 Araçlarımızın	 bakım	
onarım	 maliyeti	 Belediyemizin	 iki	 aylık	
merkezi	 idareden	 gelen	 payının	 epey		
üzerinde	oldu.
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Araç Parkı Zenginleşti

														Bu	arada	makine	araç	parkımıza	
sürekli	 yeni	 araçlar	 ekleyerek	 buradaki	
eksikliklerimizi	 giderdik	 ve	 eskiyen	
araçlarımızı	 yeniledik.	 Makine	 parkımıza;	
22	 tonluk	 Paletli	 Kırıcılı	 Ekskavatör	 	 Dört	
Çeker	Kazıcı	Yükleyici,	Beko	Loder,	2	adet	
Sıkıştırmalı	 Çöp	 Kamyonu,	 iş	 makinelerini	
taşıyacak	 Lopet	 Kamyon,	 İtfaiye	 Aracı,	
Cenaze	 Defin	 Hizmetleri	 Aracı,	 17+1	
Minibüs,	Mercedes	Kamyon,	Makam	Aracı	
Renault	Fluence,	Greyder	başta	olmak	üzere	
Silindir,	Asfalt	Kesme	makinesi,	Alın	Kaynak,	
Elektro	füzyon	Kaynak	makinesi,	Jeneratör	
gibi	 birçok	 araç	 gereç	 ve	 malzemeyi	

Belediyemiz	 envanterine	 kazandırdık.	 	 Bu	
makine	 ve	 	 araçlar	 	 Belediyemizin	gücüne	
güç	 kattı.	 Bu	makinelerle	 belediyemizin	 iş	
yapma	kapasitesini	kat	be	kat	genişlettik.

İçme Suyunda Kalıcı ve Kesin 
Çözümler

	 İçme	sularımız	son	derece	sağlıksız,	
yetersiz	 ve	 birçok	 yere	 de	 ulaşamıyordu.	
Su	 kaynaklarımızda	 5	 ayrı	 kaynakta	 çok	
kapsamlı	kaynak	drenaj,	 isale	hattı,	3	adet	
su	deposu	ve	150	km.’nin	üzerinde	şebeke	
hattı	 ilave	 ederek	 içme	 suyuna	 kalıcı	 ve	
kesin	çözümler	getirdik.

Altyapıya Müdahale Edildi

	 Tamamen	çürümüş	olan	içme	suyu	
ve	kanalizasyon	altyapısına	acilen	müdahale	
edilmesi	gerekiyordu.	2005	yılında	Telekom	
hatlarının	yer	altına	alınmasına	başlanmıştı.	
Yoğun	 uğraşlar	 sonucu	 ana	 arterlerde	
elektrik	 hatlarının	 yer	 altına	 alınması	 ve	
ilçe	 genelinde	 yenilenmesi	 çalışmalarının	
Tedaş	 tarafından	 yapılması	 sağladıktan	
sonra,	 ilçemizde	 çürümüş	 olan	 içme	 suyu	
şebekesi	 ve	 kanalizasyon	 alt	 yapısının	 da	

değişmesi	 gerekiyordu.	 Buna	 sulama	 suyu	
hatlarının	geçişini	de	ekleyerek	çok	az	sayı	
da	 Belediye’ye	 kısmet	 olacak	 “Elektrik,	
Telekom,	 İçme	 Suyu,	 Sulama	 Suyu	 ve	
Kanalizasyon	 Hatları”nın	 aynı	 anda	 yer	
altına	 alınması	 sağlanmıştır.	 Bir	 defada	
zeminin	 kaplanması	 yapılmıştır.	 Bu	 da	 kıt	
kaynakların	ne	kadar	verimli	kullanıldığının	
göstergesidir.	 İlçemiz	 altyapısının	 %80’ini	
ve	 biyolojik	 atık	 su	 arıtma	 tesisimizi	 hiçbir	
yere	borçlanmadan	tamamladık.
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Yeni Belediye Hizmet Binası

	 Aynı	 zamanda	 yarım	 kalan	 atıl	
durumdaki	inşaatların	hemen	tamamlanması	
gerekiyordu.	Tamamen	çürümüş	olan	Petrol	
İstasyonumuzu	 yeniledik.	 Ürün	 gamını	
genişlettik,	 euro	 dizel,	 kurşunsuz	 benzin	
ve	oto	gazı	ekleyerek	buraya	kurumsal	bir	
kimlik	 kazandırdık.	 1993	 yılında	 temeli	
atılmış	 yarım	 kalan	 sanayi	 dükkânları	 ve	
işyerlerine	 10	 adet	 yeni	 sanayi	 dükkânı	
ilave	ederek	inşaatlarını	hemen	tamamladık	
ve	 18	 adet	 iş	 yerini	 hemen	 esnafımızın	
hizmetine	sunduk.

	 Yine	 Belediyemiz	 hizmet	 binasının	
inşaatı	 yarım,	 kalorifer	 tesisatı	 bile	
yapılmamış,	 sadece	 bir	 katı	 sıvanıp	 kireçle	
badana	yapılarak	ve	soba	ile	ısıtılarak	belediye	
hizmetleri	 	 yürütülüyordu.	 Bu	 binayı	 da	

hemen	ele	aldık.	Zemin	katını	konfeksiyon	
atölyesi,	birinci	katı	büro	katı	olarak	iş	yeri	
ve	kurumlara	hazırladık.	İkinci	katı	Belediye	
hizmetlerinin	rahat	yürütebileceği	her	türlü	
teknoloji	 ile	 donatarak	 kurumsal	 kimlik	
kazandırdık.	 Yine	 inşaat	 hâlindeki	 3	 üncü	
katı	da	150	kişilik	 toplantı	 salonu,	mutfak	
ve	 misafirhane	 olarak	 değerlendirerek	
birkaç	 tane	 ihtiyacın	 birden	 karşılanmasını	
sağladık.

Konut ve İş Yeri Açığının 
Kapatıldı

	 Bu	 alanda	 arsa	 bulmakta	 çok	
ama	 çok	 zorlandık.	 Kentsel	 dönüşüm	
projelerimiz	 küçük	 olduğu	 için	 TOKİ	
tarafından	kabul	görmedi.	Bulabildiğimiz	iki	
arsayı	hemen	değerlendirerek	12	lüks	konut	
ve	 12	 adet	 iş	 yerini	 hemen	 tamamlayarak	

ihale	 ile	 satışlarını	 gerçekleştirdik	 ve	
buradan	 elde	 ettiğimiz	 gelirle	 diğer	
yatırımlarımızı	 tamamladık.	 Belediyemiz	
öncülüğünde	 Oğuzlar	 Tarımsal	 Kalkınma	
Kooperatifimizi	 faal	 duruma	 getirerek	
Ekokent	Oğuzlar	projemizin	bir	ayağı	olan	
300	başlık	süt	sığırcılığı	ve	ceviz	paketleme	
tesisimizin	inşaat	çalışmalarını	2011	yılında	
tamamladık,	bu	tesisleri	2013	yılı	sonlarına	
doğru	 ancak	 işletmeye	 alabileceğiz.	 Bu	
noktada	 yaşanan	 sıkıntıları	 anlatmaya	
kelimeler	kifayetsiz	kalmaktadır.

Oğuzlar77 Marka Oldu

	 Bu	arada	Allah	vergisi,	dünyada	bir	
numara	 olan	 cevizimizi	 ihmal	 edemezdik.	
Bu	cevizimizin	hak	ettiği	değeri	bulabilmesi,	
tanıtılması	ve	ceviz	ithalatçısı	olan	ülkemizin	
bu	 açığının	 kapatılabilmesi	 için	 hemen	
girişimlere	 başladık.	 2004	 yılında	 Yalova	
Atatürk	 Bahçe	 Bitkileri	 Enstitüsü’ne	
müracaat	 ederek,	 6	 yıllık	 bir	 çalışmanın	
sonucunda,	Ali	Ağa’nın	Oğlunun	cevizi	diye	
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bilinen	 ceviz	 çeşidimizi	 Oğuzlar77	 adıyla	
sertifikalandırarak	 literatüre	 girmesini	
sağladık.	2004,	2006,	2007	yıllarında	don	ve	
dolu	afetinden	zarar	gören	üreticilerimizin	
zararı	 afet	 kapsamında	 değerlendirerek	
ilçemize	 900.000	 Liranın	 üzerinde	 bir	
devlet	 desteğinin	 girmesini	 sağlayarak	
çiftçilerimizin	 üretimden	 kopmamasını	
sağladık.

	 Bu	cevizin	kalitesinin	 ve	üretiminin	
artırabilmesi	 için	 yeterli	 suyun	 sağlanması	
ve	 arazilere	 ulaşılması	 gerekiyordu.	 2006-
2007-2008	 yıllarında	 küresel	 ısınmanın	
etkisi	 çok	 yoğun	 hissedilmeye	 başlamıştı.	
Çiftçilerimiz	 tankerle	 bile	 taşıyacak	 suyun	
temininde	 güçlükler	 çekiyordu.	 Önce	
bu	 güçlükler	 ortadan	 kaldırıldı.	 Sonra	
kalıcı	 bir	 çözüm	 ve	 ceviz	 ekim	 alanlarının	
genişletilebilmesi	için	Belediye	olarak	büyük	
“Tarımsal	 Sulama	 Projesi’ni”	 ve	 akabinde	

markalaşma	 çalışmalarını	 uygulamaya	
koyduk.	Bu	projenin	çarpan	etkisi	o	kadar	
yüksek	oldu	ki	ilçemizdeki	kişi	başı	geliri	her	
yıl	 1000	 Liranın	 nın	 	 üzerinde	 arttırmaya	
başladı.	 Cevizin	 kalitesi	 ve	 üretimi	 arttı,	
fidancılık	başlı	başına	bir	sektör	oldu.Ülkemiz	
ceviz	açığının	kapatılması	için	yurdumuzun	
dört	bir	yanına	fidan	göndermeye	başladık.	
2012	yılında	yurdumuz	genelinde	100.000	
fidanı	 toprakla	 buluşturduk.	 2016	 yılı	
için	 hedefimiz	 1	 milyon	 fidanı	 toprakla	
buluşturmak.	 Bugün	 ilçemizde	 1500	 ton	
olan	ceviz	üretimini	2023	yılına	kadar	9-10	
bin	tona	çıkararak	140-150	milyon	Lira	getiri	
cevizden,	25-30	milyon	¨	getiri	de	fidandan	
hedeflemekteyiz.	Bir	o	kadar	ekonomiyi	de	
ceviz	ticareti	ve	yan	ürünlerden	ve	turizmden		
elde	 etmek	 hedeflerimiz	 arasında	 yer	
almaktadır.	Oğuzlarımız	ve	Oğuzlar77	ceviz	
çeşidi	marka	olma	yolunda	da	çok	önemli	
mesafeler	almıştır.

Tarımsal Sulamaya Önem 
Verildi

	 Belki	dünyada	benzeri	olmayan	bu	
projeyi	 tamamen	 Belediyemiz	 imkanları	
ile	 hayata	 geçirdik.	 Bu	 projeyi	 şöyle	
özetleyebiliriz;	 2007	 yılında	 Obruk	 Barajı	
kapakları	kapanmadan	Baraj	su	kotu	altına	
15	metre	 yüksekliğinde	 bir	 kule	 inşa	 ettik	
ve	 ilk	 pompamızı	 bu	 kuleye	 yerleştirdik.	 3	
kademede	suyu	510	kotundan	820	kotuna	
terfi	 ettirdik.	 Her	 kademede	 ihtiyaç	 olan	

suyu	 bıraktık.	 PE	 100	 borularla	 elektro	
füzyon	 masonlar	 ve	 kaynaklar	 kullanarak	
Tüm	araziye	aynı	şehir	şebeke	suyu	dağıtır	
gibi,	 bu	 suyu	 dağıttık.	 İsteyen	 her	 parseli	
abone	 yaptık.	 Abonelerimiz	 ortalama	
2000	Lira	ödeyerek	elektronik	ön	ödemeli	
kartlı	 sayaç	 alarak	 abone	 olabilmekte	
suyun	 tonunu	 da	 ortalama	 1,7	 Lira		
bedelle	 kullanabilmektedir.	 4.	 Kademe	
çalışmalarımız	 ve	 2.	 Etap	 projelendirme	
çalışmalarımız	devam	etmektedir.
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Turizm İhmal Edilmedi

	 Havası,	 suyu,	 sislerin	 arkasına	
gizlenmiş	heybetli	dağları,	yeşilin	huzur	veren	
bütün	 güzelliğini	 yaşayabileceğimiz	 böylesi	
bir	coğrafyayı	sanki	kutsarcasına	bir	gerdanlık	
gibi	Obruk	barajı	göletinin	masmavi	sularının	
kuşatması	inanılmaz	bir	doğa	parçası	ortaya	
çıkarmıştır.	 Böylesi	 bir	 coğrafyanın	 saklı	
kalması	düşünülemezdi	ve	hemen	girişimlere	
başladık.	Uzun	uğraşlar	sonucu	Obruk	Baraj	
sahilinde	 197	 dönümlük	 orman	 arazisini	
C	 sınıfı	 mesire	 ve	 piknik	 alanı	 olarak	 10	
yıllığına	 Orman	 ve	 Su	 İşleri	 Bakanlığı’ndan	
Belediyemize	 kiraladık.	 Burada	 ormanı,	

havası,	suyu,	doğası	ile	bütünleşen	bir	sosyal	
tesisi	 hayata	 geçirdik.	 Yine	 su	 üzerine	 bir	
yüzer	iskele	inşa	ettik.	Gezinti	teknesi,	bürat	
teknesi,	 Jet	 ski,	 çeşitli	 tekne	 su	 bisikletleri,	
su	 kayağı,	 sörf,	 kano,	 muz	 gibi	 su	 sporu	
araçlarını	hizmete	alarak,	ikinci	“Alaçatı’nın”	
temellerini	 attık.	 	 Bu	 yatırımlarla	 Obruk	
Baraj	Havzası’nın	ve	ilçemizin	İç	Anadolu	ve	
Karadeniz	Bölgesi’nde	bir	 tatil	 ve	dinlenme	
merkezi	 konumuna	 gelmesi	 için	 çok	 çok	
önemli	 eşikleri	 aştığımızı	 düşünüyoruz.	
Bugüne	 kadar	 kuş	 uçmaz	 kervan	 geçmez	
diye	 anılan	 ilçemizi	 bugün	haftada	3000’	 i	
aşkın	misafir	ziyaret	etmekte	bu	rakam	hızla	
artmaktadır.	

Ulaşım İmkânları Artırıldı

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 İlçemiz	 dar	 bir	 vadide	 dik	
yamaçlara	kurulmuş	yerleşim	ve	arazisi	 son	
derece	 dağınıktır	 merkez	 ilçe	 sınırlarımızın	
tamamı	 mücavir	 alan	 olarak	 hizmet	
alanımızda	bulunmaktadır.	Burada	ulaşımın	
sağlanması	gerekmektedir,	 ancak	 ilçemizde	
arazi	 şartlarından	 dolayı	 hizmet	 götürmek	
son	 derece	 güç	 ve	 yüksek	 maliyetlidir.	
Bu	 durumda	 bile	 yol	 geçmez	 diye	 görüş	
belirtilen	 yerlerde	 sarp	 kayalar	 kesilerek	
ulaşım	sağlanmıştır.	Bu	zor	şartlarda	her	biri	

2	km’den	fazla	olan	6	adet	arazi	ve	mahalle	
yolu	 ile	 1500	m	 Anadolu	 Öğretmen	 Lisesi	
Yolu	açılmıştır.	Yatılı	Anadolu	Öğretmen	Lisesi	
Yolu’na	 değinmeden	 geçemeyeceğim	 bu	
yolun	maliyeti	son	derece	yüksektir.	Şöyle	ki;	
yol	5	metreden	10	metreye	çıkarılmış,	yolun	
sağından	ve	solundan	olmak	üzere	ortalama	
3	 m	 yüksekliğinde	 2500	 m	 uzunluğunda	
istinat	 duvarı	 7-8	 metreyi	 bulan	 kazı	 ve	
dolgu	çalışması	 ile	 içme	suyu,	 sulama	suyu	
ve	 kanalizasyon	 hatları	 geçirilmiştir.	 Ulaşım	
alanında	tek	tek	anmanın	mümkün	olmadığı	
pek	çok	proje	hayata	geçirilmiştir.
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Sosyal ve Kültürel 
Çalışmalar 

Gerçekleştiriliyor

	 Sosyal	 kültürel	 etkinlikler,	
konferanslar,	 paneller,	 okullarımızla	 birlikte	
yaptığımız	 çalışmalar	 her	 biri	 ayrı	 ayrı	
değerlendirilmesi	 gereken	 başlıklardır.	
Bunların	 içinde	 festivalimizi	 ayrı	 tutmak	
gerekir	 diye	 düşünüyorum.	 Oğuzlarımızı	
ve	 Oğuzlar77	 cevizimizi	 tanıtmak	 maksadı	
ile	 düzenlediğimiz	 festivalimizin	 bu	 yıl	
14.’sünü	 düzenleyeceğiz.	 Bu	 festivalimiz	
artık	 yöresel	 olmaktan	 çıkmış	 ulusal	 bir	
festivale	 dönüşmüş,	 uluslar	 arası	 olma	
yolunda	 önemli	 mesafeler	 almıştır.	 Bu	 da	

belediyemizin	 yaptığı	 önemli	 etkinliklerden	
biridir	 ve	 soyut	 bir	 etkinlik	 olarak	 görünse	
de	 ilçemize	 ve	halkımıza	 çok	büyük	 somut	
katkılar	sağlamaktadır.

						Dile	getirmeye	çalıştığım	bu	konularda	
hiçbir	 abartı	 yoktur.	 Dile	 getirilmeyen	
birçok	 proje,	 iş	 ve	 işlem	 vardır.	 Biz	 buraya	
kadar	 yazdıklarımızın	 tamamını	 kısaca	 9	
yılda	90’ın	üzerinde	projeyi	hayata	geçirdik	
diye	 adlandırıyoruz.	 Buradan	 150	 proje	 de	
çıkarabilirsiniz,	ya	da	bunu	tek	bir	proje	olarak	
ANADOLUDAN	BİR	YILDIZ	DOĞUYOR:	ADI	
OĞUZLAR	diye	de	adlandırabilirsiniz.	Bu	bir	
başarı	 hikâyesi	 değildir.	 Bu	 imkansızlıklar	
içerisinde;	 imkansızların	 başarıldığının	
hikayesidir.

Bundan sonraki yıllar 
için ilçe bazında mutlaka 
gerçekleştirilmesini düşündüğünüz 
projeler var mı ?
 
 Ben	ve	ekibim	küçük	 ilçe	kavramını	
kabul	 etmiyoruz.	 Biz	 ilçemizi	 büyütmek	
geliştirmek	 ve	 yepyeni	 ufuklara	 taşıyacak	
vizyona	 sahibiz	 ve	 misyonumuz	 budur.	
Bu	 yolda	 çok	 önemli	 mesafeler	 aldık	 ve	
çalışmalarımız	tüm	hızıyla	devam	etmektedir.	
Burada	 ilçemizde	 gerçekleştirdiğimiz	
projelere	 dikkatli	 bakarsanız	 neredeyse	
yüzde	 yüz	 belediye	 imkanları	 ile	

gerçekleştirilen	projelerdir	ve	toplam	yatırım	
tutarı	 15	 milyon	 lirayı	 aşmaktadır.	 Biz	
3300	nüfuslu	 bir	 Belediye	 olarak	 bu	 kadar	
yatırımı	gerçekleştiriyorsak	merkezi	idarenin	
de	 bundan	 sonraki	 projelerimize	 gereken	
desteği	 vermesini	 beklememiz	 en	 doğal	
hakkımız	olması		gerekir	diye	düşünüyorum.
Ben	 burada	 sadece	 Oğuzlar	 için	 destek	
beklemiyorum	 tüm	 ilçelerimiz	 ve	 Çorum	
için	 aynı	 desteği	 bekliyorum.	 Arkadaşlarım	
beni	 tanrılar	 bugüne	 kadar	 ki	 isteklerim	
beklentilerim	 yöresel	 değil,	 bir	 bütünlük	
içersinde	 	 genele	 şamildir.	 Her	 vesile	 ile	
dile	 getirdiğim	 	 olmazsa	 olmazlardan	 birisi	
ilimizin	dört	büyük	ilçesine	birer	fakülte	diğer	
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ilçelerine	ise	yöresine	uygun	birer	yüksek	okul	
kurulmasıdır.	Bir	diğer	önem	verdiğimiz	proje	
bölge	insanının	40	yılı	aşkın	süredir	özlemini	
duyduğu	Kızılırmak	Havzamızdan	Çorum	–	
İskilip	 yoluna	 bir	 bağlantı	 yapılmasıdır.	 Bu	
projeyi	hep	Oğuzlar	projesi	sanıyorlar,	oysa	bu	
bir	bölge	projesidir,	hatta	ulusal	bir	projedir.	
Bu	gün	Çorumun	kuzeyindeki	ilçelerin,	yani		
İskilip,	 Bayat	 ve	 Uğurludağ	 ile	 Kızılırmak	
Havzamızdaki	 diğer	 yerleşim	 yerlerinin	
Oğuzlar,	 Dodurga,	 Osmancık,	 Kargı,	 Laçin	
ile	 bağlantıları	 neredeyse	 yok	 denecek	
durumdadır.	 Bu	 yerleşim	 yerlerinin	 Obruk	
Baraj	 sahilinden	 birbirleriyle	 bağlantısının	
sağlanmasını	çok	önemli	buluyoruz.

	 Ekokent	 Oğuzlar	 projemizde	 çok	
önemli	 mesafeler	 aldık,	 ancak	 	 yapacak	
daha	 çok	 işimiz	 var.	 	 Bunların	 bir	 çoğunu		
da	bölgemizdeki	diğer	 ilçelerimizle	 	birlikte	
gerçekleştirmemiz	 gerekmektedir.	 Başta	
Obruk	 Barajı	 turizm	 havzası	 olmak	 üzere	
burada	yeni	bir	turizm	destinasyonu	açmak	ve	
bölgemizin	kültür	tarih	ve	doğa	turizmindeki	
potansiyelini	 harekete	 geçirmek	 turizmden	
maksimum	 seviyede	 yararlanmak	 önemli	
hedeflerimiz	 arasında	 yer	 almaktadır.	 Yine	
Oğuzlarımızda	Allah	vergisi	olan	Oğuzlar77	
ceviz	 çeşidimizi	 tanıtmak	 ve	 tüm	 yurt	
sathında	 üretiminin	 yapılmasını	 sağlayarak,	
ülkemiz	 ceviz	 açığının	 kapatılmasına	 katkı	
sağlamayı	bir	görev	addediyoruz.

Oğuzları ilerleyen yıllarda hangi 
noktalarda olmasını istiyorsunuz ?

	 Ekonomik	 ve	 kültürel	 kalkınması	
sağlanmış	 yaşam	 kalitesi	 artmış	 ,	 çevre	 ve	
doğa	 ile	uyum	 içerisinde	gelişmiş	mutlu	 ve	
huzurlu	 insanların	 yaşadığı	 tüm	 ülkemize	
örnek	olabilecek	güzellikte	bir	 ilçeyi	 dizayn	
etmek	misyon	ve	vizyonumuzdur.

Obruk Barajı ve Sosyal Tesisleri nin 
ilçeye katkıları nelerdir ?

	 Obruk	 Barajı	 sahilinde	
oluşturduğumuz	 	 bu	 tesis,	 	 bir	 Çorum	
projesi	 	 oldu.	 Gelen	 misafirlerimiz	 ilimizin	
büyük	bir	eksiğinin	kapandığını	 söylemeleri		
ve	 tesisimize	 göstermiş	 oldukları	 ilgi	 ve	

övgü	 bizi	 son	 derece	 mutlu	 etmektedir.	 “	
Oğuzlar	Belediyesi	Altın	Koz	Sosyal	Tesisleri”	
gerçekten	 bizim	 de	 	 elimizi	 çok	 ama	 çok	
güçlendirdi,	elimizde	“altın	koz”	oldu	desek	
yanlış	telaffuz	etmiş	olmayız.

	 Biz	 bu	 tesisi	 oluştururken	 7	
yıldızlı	 bir	 tesis	 kuruyoruz	 ve	 burada	 ikinci	
Alaçatı’nın	 temelini	 atıyoruz	 demiştik,	 bu	
yolda	çok	önemli	mesafeler	aldık.	Bu	proje	
hayallerimizdeki	tüm	projelerin	önünü	açtı	ve	
Oğuzlarımızın	parlayan	yüzü	oldu	burayı	su	
anda	haftada	3000	nin		üzerinde	kişi	ziyaret	
etmektedir.	 Bu	 proje	 ile	 Oğuzlarımız	 ve	
“Oğuzlar77”	cevizimiz	marka	olma	yolunda	
önemli	kazanımlar	elde	etmiş		ve	etmektedir.	
Tüm	okuyucularımızı	saygıyla	selamlıyorum.	
Bize	bu	tanıtım	imkanını	verdiğiniz	 için	size	
de	çok	teşekkür	ediyorum.
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