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TARIM VE KÖY ÝÞLERÝ BAKANI

MEHDÝ EKER ÇORUM'DA
Tarým ve Köy Ýþleri
Bakaný  Mehmet
Mehdi EKER, çeþitli
ziyaret ve açýlýþlara
ka t ý lmak  üze re
Çorum�a geldi
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Yýldýrým, Ahmet AYDOÐMUÞ, Belediye Baþkaný Muzaffer
KÜLCÜ, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup
KELEÞ ve daire müdürleri eþlik etti. Valilik önünde
törenle karþýlanan Sayýn Bakanýmýz Mehdi EKER�e Sayýn
Valimiz Mustafa TOPRAK tarafýndan Hitit Güneþi plaketi
ve Ýskilip Halk Eðitim Merkezi�nin yaptýðý aðaç oymasý
sandýk hediye edildi.

Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehmet Mehdi
EKER, çeþitli ziyaret ve açýlýþlara katýlmak üzere
07.10.2009 tarihinde Çorum�a geldi. Sayýn Bakanýmýz
Çorum�da ilk olarak Çorum Valiliði�ni ziyaret etti. Bu
ziyaret sýrasýnda Sayýn Bakanýmýza, AK Parti Çorum
Milletvekilleri Agah KAFKAS, Cahit BAÐCI ve Murat
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Burada bir konuþma yapan Sayýn Bakanýmýz
Mehdi EKER, Çorum�un Tarýmsal üretim açýdan önemli
bir kent olduðunu ifade etti. Türkiye�nin tarýmsal
üretiminin her geçen gün artarak büyüdüðüne dikkat
çeken Sayýn Bakanýmýz Mehdi EKER, tarýmsal
büyümenin birinci çeyrekte yüzde 6,6 olduðunu, þiddetli
kuraklýða karþý büyümenin hala sürdüðünü dile getirdi.
EKER, tarýmda kiþi baþýna düþen geliri de 916 dolardan
3 bin 200 dolara çýkarttýklarýný kaydetti.

Daha sonra Çorum�da düzenlenen Anadolu
Tarým Fuarý�na katýlan Sayýn Bakanýmýz Mehdi EKER,
Hitit Üniversitesi�nin 2009-2010 Akademik Yýlý ve
Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi Açýlýþ Törenlerine
ve Osmancýk Pýrlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali�ne
katýldý.



Sayýn Valimiz Mustafa TOPRAK baþkanlýðýnda, ilçelerimizin sorunlarýnýn tespiti ve gerekli çözümler için uygulanmaya
baþlanan Ýlçe Koordinasyon Kurulu toplantýlarýnýn ilki 02.09.2009 tarihinde Sungurlu Ýlçemizde düzenlendi.

Valimizin baþkanlýðýnda, Milletvekillerimiz Agah KAFKAS, Murat YILDIRIM, Derviþ GÜNDAY, Cahit BAÐCI, Ahmet
AYDOÐMUÞ, Ýlçe Kaymakamlarý, Belediye Baþkanlarý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Bülent KANKURDAN, Birim
Müdürleri, Merkez ve Ýlçe Daire Müdürleri, Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ve Muhtarlarýn katýldýðý toplantýlarda, ilçelerimizin
genel durumu, ihtiyaçlarý, yatýrým durumlarý, sorunlarý ve çözüm önerileri deðerlendirildi.

Kamu yönetiminin bir bütün olduðunu belirten Vali Mustafa TOPRAK, �Bir ilçenin geliþmesi ve büyümesi o ilde
çalýþan kamu görevlilerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, milletvekillerinin birlikte çalýþmasý ve gayreti ile olur.
Bunun için ilçelerimizin sorunlarýný masaya yatýrarak hep birlikte çözüm yollarý arayacaðýz.� þeklinde konuþtu.
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ÝLÇELERÝMÝZDEKÝ SORUNLARIN MASAYA YATIRILDIÐI
KOORDÝNASYON TOPLANTILARI ÝLÇELERÝMÝZDE

AYRI AYRI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
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Çorum�un tarihi ve doðal güzellikleri arasýnda farklý bir
konuma sahip olan ve Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan çevre
düzenlemesi yapýlan, Ortaköy ilçemize baðlý Ýncesu Köyünde
bulunan Ýncesu Kanyonu�nun tanýtýmý için valilik tarafýndan bir
gezi düzenlendi.

Çorum'un Ortaköy Ýlçesi'nde bulunan Ýncesu Kanyonu
yeni görüntüsüyle hayli beðeni topluyor. Çorum Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan çevre düzenlemesi yapýlan Ýncesu Kanyonu, turist
aðýrlamaya hazýr hale gelmiþ durumdadýr. Ýdaremizin kaynaklarýyla
kanyon evi, otopark, umumi tuvaletlerin yapýmý, köy içi yollarýnýn
parke taþý döþenmesi, Ýncesu'da bakým, onarým ve çevre
düzenlemesi tamamlanarak, tesis güzel bir görünüme
kavuþturulmuþtur.

Köyün giriþindeki geniþ alan, Çorum Ýl Özel Ýdaresi
kaynaklarýyla park haline getirilmiþtir. Yeþillendirme çalýþmalarý
yapýlan Ýncesu Kanyonu Kültür Parký'na kamelyalar da konularak
kanyonu gezmek için kanyona gelen yerli ve yabancý turistlerin
piknik yapabilmelerine olanak saðlanmýþtýr.

DOÐA HARÝKASI
ÝNCESU KANYONU�NA
TANITIM GEZÝSÝ
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Sayýn Valimiz Mustafa TOPRAK, tabiat parkýna
dönüþtürülecek olan Sýklýk Parký'nda incelemelerde bulundu.
22.10.2009 Perþembe günü Sýklýk Ormaný'na giderek
incelemelerde bulunan Sayýn Valimiz Mustafa TOPRAK'a,
Belediye Baþkaný Muzaffer KÜLCÜ, Çorum Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri Yakup KELEÞ ve Çevre ve Orman Ýl Müdürü
Ziya ÇÖPÜR eþlik etti. Çorum-Samsun karayolu üzerinde
bulunan Sýklýk Parký yaklaþýk 12 kat büyültülerek 690
dönüm araziden oluþacak olan tabiat parkýna
dönüþtürülecek.
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Çorum merkeze yaklaþýk 7 kilometre uzaklýkta
bulunan Sýklýk Ormaný'na yapýlmakta olan Sýklýk Tabiat
Parký'nýn 2010 yýlý Temmuz ayýnda tamamlanmasý
planlanýyor.

Sayýn Valimiz Mustafa TOPRAK'ýn yaptýðý
açýklamalara göre tabiat parkýnda botanik bahçesi,
hayvanlar için doðal yaþam alaný, mesire alaný, gözetleme
kulesi ve çocuk oyun gruplarý gibi çeþitli sosyal donatýlar
bulunacak. Sýklýk Tabiat Parký'nýn Türkiye'nin en güzel
tabiat parklarýndan bir tanesi olacaðýný belirten Sayýn
Valimiz, 690 dönüm araziye kurulacak olan Sýklýk Tabiat
Parký'nda; Çorum'da yetiþen tüm bitki türlerinin bulunacaðý
bir botanik bahçesi, geyik, karaca, ceylan ve buna benzer
hayvan türlerinin yaþadýðý bir yaban hayatý alaný, piknik
alanlarý, yürüyüþ yollarý, çocuk oyun alanlarý, manzara
seyir teraslarý, kamelyalar, spor tesisleri, büfeler, kýr
lokantasý gibi bir çok tesisin bulunacaðýný ifade etti.

Sayýn Valimiz Mustafa TOPRAK, Sýklýk Tabiat
Parký'nýn oluþturulmasý ve düzenlenmesi için bir komisyon
oluþturulduðunu ve bu komisyonun çalýþmalarýna
baþladýðýný belirtti. 2010 yýlý içerisinde tamamlanmasý
planlanan tabiat parkýnda neyin nerede olacaðýnýn
komisyon tarafýndan kararlaþtýrýlacaðýný dile getiren Sayýn
Valimiz Mustafa TOPRAK, geçtiðimiz aylarda Çorum'u
ziyaret eden Çevre ve Orman Bakaný Veysel EROÐLU�nun
da Sýklýk Ormaný'ný çok beðendiðini ve kendisinin talimatý
üzerine Sýklýk Ormaný'ný Sýklýk Tabiat Park haline getirmek
için çalýþmalarýn baþladýðýný belirtti.
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Çorum Mecitözü Ýlçesi�nin Çitli Köyü�nde Çorum Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan yapýmý tamamlanan köy içi parke taþý ve
okul bahçesinde çocuk oyun grubunun açýlýþý nedeniyle bir
tören düzenlendi.

ÇORUM MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ ÇÝTLÝ KÖYÜNDE

DUYGU DOLU AÇILIÞ
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Çorum Mecitözü Ýlçesi�nin Çitli Köyü�nde
Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýmý tamamlanan
köy içi parke taþý ve okul bahçesinde çocuk oyun
grubunun açýlýþý nedeniyle bir tören düzenlendi.
Törende ayr ýca okul  b inasýnda Atatürk
fotoðraflarýndan oluþan serginin açýlýþý Valimiz
Mustafa TOPRAK tarafýndan yapýlarak gezildi.

Çitli köyü Þehit Dursun Demirkol Ýlköðretim
okulunda düzenlenen törene Vali Mustafa TOPRAK,
Jandarma Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Eyüp
BÖLÜK, Emniyet Müdürü Necmettin EMRE, Mecitözü
Kaymakamlýðýna vekaleten bakan Laçin Kaymakamý
Recai KARAL, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Yakup KELEÞ ve daire müdürleri ile öðretmenler,
öðrenciler ve köy halký katýldý.

Sayýn Valimiz Mustafa TOPRAK, yaptýðý

konuþmasýnda Atatürk�ün büyük dehasý ve
çalýþkanlýðý ile Osmanlý�dan bir Cumhuriyet ortaya
çýkardýðýný, Türkiye Cumhuriyeti yaþadýkça Atatürk�ün
de sonsuza dek yaþayacaðýný ifade etti. Atatürk�ün
yaptýklarýný bugün için bakýldýðýnda pek çok devlet
adamýnýn hayal bile edemediðini belirten Valimiz
Mustafa TOPRAK, �Tuttuðu ýþýk bize yol göstermeye
devam ediyor. Atatürk adý ve kurduðu Türkiye
Cumhuriyeti sonsuza dek sürecektir� dedi.

Ýl Genel Meclisi kararýyla baþlatýlan köylere
oyun grubu projesi kapsamýnda Çitli�de yapýmý
tamamlanan çocuk oyun parkýnýn açýlýþý yapýldý.
Valimiz, açýlýþý yine çocuklara yaptýrdý. Çocuklara
kurdeleyi nasýl kesmeleri gerektiðini anlatan Sayýn
Valimiz, çocuklarýn isteklerini dinledi.

Daha sonra, 26 Þubat 2008 Tarihinde
Güneþ Harekâtý sýrasýnda þehit düþen J. Komando
Onbaþý Dursun DEMÝRKOL�un mezarý baþýnda dua
okundu. Çitli�de topraða verilen þehidin annesi ve
babasýyla birlikte mezarlýða geçen Valimiz Mustafa
TOPRAK, beraberindekiler ve diðer davetliler duaya
katýldýlar.
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04.02.2009 tarihinde Çorum Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan ihalesi yapýlan Kent Güvenlik ve Yönetim
Sistemi(MOBESE), hizmete hazýr duruma getirildi. Sayýn
Valimiz Mustafa TOPRAK, Çorum�un 42 noktadan 55
kamera ile izlendiði MOBESE merkezini ziyaret ederek
yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldý.

Emniyet Müdürlüðü�nde bulunan Çorum Kent
Güvenlik ve Yönetim Sistemi Merkezi�ni Emniyet Müdürü
Necmettin EMRE ile birlikte gezerek, 20 personelin
görev yaptýðý merkezde, MOBESE sistemi ile suçun
önlenmesi ve suçlularýn yakalanmasý konusunda büyük
adýmlar atýldýðýný belirtti. MOBESE sistemi
ile Çorum�un daha güvenli bir noktaya
geldiðini söyleyen Sayýn Valimiz Mustafa
TOPRAK �MOBESE suçlularla mücadelede
elimizi güçlendirdi. Suçun iþlenmeden önce
engellenmesine bu sistem önemli katký
saðlayacaktýr. Trafiðin yönetilmesi de daha
etkili olacaktýr. Trafiðin yoðunlaþtýðý bölgeler
tespit edilerek trafik ekipleri bölgeye
yönlendirileceklerdir.� dedi. TOPRAK, önümüzdeki
yýllarda MOBESE sistemini ilçelere de kurmayý
planladýklarýný açýkladý.

Valimiz Mustafa TOPRAK ayrýca Antalya�da
uygulanan acil çaðrý birimlerinin tek merkezde
toplanmasý çalýþmasýnýn sonuçlarýnýn incelenmesinin
ardýndan, Çorum�da da uygulanabileceðini ifade etti.
Bu sayede, 155 Polis Ýmdat, 112 acil servis, 110 itfaiye
ve 186 jandarma acil telefonlarýnýn tek bir merkezden
yönetilebileceðini kaydetti.

Sayýn Valimiz, sistem hakkýnda bilgiler alýrken
bir süre de kameralardan izleme yaptý.

KENT GÜVENLÝK VE YÖNETÝM SÝSTEMÝ

ÇORUM�DA HÝZMETE HAZIR
DURUMDA
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Çorum Ýl Özel Ýdaresi kanalýyla 29
amatör futbol kulübüne 30 bin 562 TL.
deðerinde malzeme desteði saðlandý.
10.12.2009 Perþembe günü Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi�nde düzenlenen bir törenle
kulüplere toplam 504 çift tozluk, 504 çift
tekmelik, 56 adet maç topu, 200 adet
antrenman topu, 600 çift krampon ve Bisiklet
Ýl Temsilciliði�ne de 5 adet bisiklet ayakkabýsý
ve 5 adet bisiklet kaský Sayýn Valimiz tarafýndan
daðýtýldý.

Saat 13.30�da baþlayan malzeme
daðýtým törenine, Sayýn Valimiz Mustafa
TOPRAK, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter
Vekili Bülent KANKURDAN, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper ZÝHAR, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Mustafa EKER, Gençlik ve Spor Ýl
Müdürü Haþim EÐER, bazý daire müdür ve
temsilcileri ile kulüp temsilcileri katýldý.



Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa EKER, son
yýllarda ülkemizde olduðu gibi ilimizde de anýz
yangýnlarýnýn sayýsýnda artýþ olduðuna dikkat çekerek
bun la r ý n  çoðunun  ç i f t ç in in
bilgisizliðinden dolayý yaþandýðýný
vurguladý.

Ýl Genel Meclisi'nin Ekim ayý
son oturumuna baþlamadan önce
anýz yakýmý ile ilgili açýklamalarda
bulunan Mustafa EKER;

�Anýz yakmanýn topraða
yarardan çok zararý var. Bu bilinçle
hareket edilmesi gerekiyor.� þeklinde
konuþtu. Anýz yakmanýn bazen kontrol
edilemez düzeye gelerek bað, bahçe,
tarla yerleþim yerlerinin tehlikeye
atýldýðýný söyleyen EKER;

�Anýzý aslýnda çiftçi doðru
bir þey yaptýðýný düþünerek yakýyor.
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ÝL GENEL MECLÝS BAÞKANI MUSTAFA EKER'DEN

ANIZ YANGINI UYARISI

Topraðýn iþlenmesi kolay hale geliyor
düþüncesi ile yakýlan anýz toprak üstü
ve altýndaki zararlýlarý kýsmen yok
ediyor. Ancak atadan kalma bu
geleneðin sürdürülmesi ile verimliliði
artýran canlýlar yakýlýyor, erozyona
sebep oluyor,  toprak yoruluyor ve
kimyasal yapýsý bozuluyor.

Topraðýn iþlenmesi kolay hale geliyor diye yakýlan anýz
toprak üstü ve altýndaki zararlýlarý yok ediyor. Ancak
atadan kalma bu geleneðin sürdürülmesi ile verimliliði

artýran canlýlarýn yakýldýðý, anýzýn
erozyona sebebiyet verici olduðu,
topraðýn yorulduðu ve yapýsýnýn
bozulduðunun hesaba katýlmadýðý
görülüyor.  Doða düzenl i  ve
tekrarlanan bir sistem ile çalýþýr.
Doðal yaþamda tüm canlý ve cansýz
varlýklar uyum içerinsinde ve
birbirlerine baðýmlý yaþarlar. Dýþardan
müdahale bu sistemi bozar veya
aksatýr.  Tabiat ýn kendi akýþý
içerisindeki doðal dengesini, zincirini
bozmamamýz gerekiyor, Ýl Genel
Meclisi olarak bu konuda ilgili tüm
kurumlarýn çiftçiyi eðitmesi için
üzerlerine düþen görevi yerine
getirmeye davet ediyoruz� dedi.
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KPSS 2007/7 yerleþtirme sonuçlarýna
göre Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne ait çeþitli hizmet
sýnýflarýndaki kadrolara atamasý yapýlarak göreve
baþlatýlan ve 1 yýllýk memuriyet süresini tamamlayan
a d a y  m e m u r l a r a ,  A d a y  M e m u r l a r ý n
Yerleþtirilmelerine Dair Genel Yönetmelik hükümleri
doðrultusunda, Aday Memurlarýn Yerleþtirilmelerine
Ýliþkin Temel ve Hazýrlayýcý Eðitim Programý, Çorum
Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonunda verildi.
07.09.2009 tarihinde baþlayan dersler, hazýrlanmýþ
olan 6 haftalýk eðitim programýnýn uygulanmasýndan
sonra 16.10.2009 tarihinde sona ermiþtir.

ADAY MEMURLARIN TEMEL
EÐÝTÝM DERSLERÝ YAPILDI
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ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝNE 4
ADET GNSS (KÜRESEL UYDU
NAVÝGASYON SÝSTEMLERÝ)

CÝHAZI ALINDI

Bilimsel ve Teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ederek bu geliþme ve deðiþimleri, hizmet alanlarýndaki
çalýþmalarý desteklemek amacýyla, dairemize 4 adet GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri) arazi ölçme ve
hassas konum belirleme cihazý alýnmýþtýr.

Alýnan 4 adet GNNS cihazlarýndan 2 adedi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðüne tahsis edilmiþ olup,
ilgili müdürlüðün görev alanýnda bulunan içme suyu ve kanalizasyon projeleri çalýþmalarýnda daha hýzlý, daha düzenli,
daha güvenli ve daha az maliyetli hassas konumsal veriler elde edilecektir. 2 adedi ise Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme
Müdürlüðüne tahsis edilerek Çorum Ýlçelerinde mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda bulunan köy mezralarý, köy yerleþik
alaný ve civarý tespitlerinin yapýmýna baþlanmýþ ve bu çalýþmalar devam etmekte olup, önümüzdeki birkaç yýl içerisinde
tüm köylerin yerleþik alan çalýþmalarý tamamlanmýþ olacaktýr.

Teknik elamanlarýmýza, alýnan sistemle ilgili olarak uydudan konum belirleme konusunda gerekli eðitim
aldýrýlarak teknolojik alt yapý konusunda idaremizde önemli çalýþmalar yapýlmýþtýr.



Çorum Ýl Özel Ýdaresi�nin 32 milyon TL�lik 2010 Yýlý Bütçesi, Ýl Genel Meclisi üyeleri tarafýndan oybirliðiyle
kabul edildi.

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2010 yýlý teklif bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor,
Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Ýl Genel Meclisi�nin 2 Kasým 2009 Tarihli toplantýsýnda, Plan ve Bütçe Komisyonu�na
havale edilen 2010 Mali Yýlý Bütçesi ile ilgili yapýlan görüþmeler neticesinde, merkezi idare vergi gelirlerinden alýnan
25 milyon 750 bin TL�lik pay tutarýndan 2 milyon TL daha arttýrýldý. Bu þekilde 27 milyon 750 bin TL�ye yükseltilerek,
gelir bütçesinin 32 milyon TL�ye baðlanmasýna karar verildi.

Meclis üyelerine bilgi veren komisyon üyesi Yaþar AÐZIKARA, 2010 yýlý gelir ve gider bütçesinin 32 milyon
TL�ye baðlanmasýna karar verildiðini ifade etti.
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ÝL ÖZEL ÝDARESÝ'NÝN 2010 YILI
BÜTÇESÝ, ÝL GENEL MECLÝSÝNDE

KABUL EDÝLDÝ
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Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünce
2009 Yýlý KÖYDES Asfalt Programý olarak toplam 198Km
plan kapsamýndaki bütün asfalt yapým çalýþmalarý baþarýyla
tamamlanmýþtýr. 2009 Ýl Özel Ýdaresi Programýnda ise
22Km asfalt yapýlmasý planlanmýþ olup, yýlsonu itibariyle
26,6Km asfalt  yapým iþi gerçekleþtir i lmiþt ir.
 Çorum Merkez � Ýlçe ve Köy yollarý için programa alýnan
22,4Km 1.Kat asfalt kaplama iþi, 72,7Km 1.Kat asfalt
yapým olarak tamamlanmýþtýr. 2.Kat asfalt kaplama için
ise programa 169,5Km alýnmýþ olup 125,5Km�si
tamamlanmýþtýr. Yine stabilize kaplama için programda
50,5Km yer almasýna karþýn dairemiz ekipleri tarafýndan
altyapýsý tamamlanmýþ olan 127 köyde toplamda 59,2Km
stabilize kaplama yapýlmýþtýr.

ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ
2009 YILI ASFALT PROGRAMI

BAÞARIYLA TAMAMLANDI
2009 Yýlý programýnda Merkez ve Ýlçe köyleri için 24Km
yol onarýmý yapýlmasý planlanmýþ ve yýlsonu itibariyle
21Km köy yolunda onarým gerçekleþtirilmiþtir. Asfalt olan
köy yollarýnda ise 1600Km. asfalt yama ve bakým iþlemi
gerçekleþtirilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra 2009 Yýlý programýnda
var olan 1 adet köprü ve 7 adet menfez yapým iþi de
baþarýyla tamamlanmýþtýr. 18 köyde de idaremizin kendi
ödenekleriyle köy içi yollarýna 44454m² beton parke taþý
döþenmiþtir.
Yol ve Ulaþtýrma Hizmetleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan
asfaltlama, kaplama, bakým ve onarým çalýþmalarý hýzlý
bir þekilde devam etmekte olup, 2010 yýlýnda yapýlan yeni
programlar kapsamýnda, yeni yatýrýmlar halkýmýzýn
hizmetine sunulacaktýr.
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PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT
MÜDÜRLÜÐÜ  2009 YILI FAALÝYETLERÝ
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2009 Yýlý Kanalizasyon Tesisi
Çalýþmalarý

2009 yýlý içerisinde toplam 40 köy ve baðlýda 1.115.483,86 TL Ýl Özel
idaresi ve 667.500,00 TL Ýller Bankasý Köy Kalkýnma Payý olmak üzere toplam
1.782.983,86 TL� l ik kanal izasyon tesisi  yat ý r ýmý yapý lmýþt ý r.

PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT
MÜDÜRLÜÐÜ  2009 YILI FAALÝYETLERÝ

Vilayetler Hizmet Birliði Öðrenci
Yurdu Binasý Ýnþaatý:

2009 yýlý içerisinde Vilayetler Hizmet birliði öðrenci
yurdu binasý inþaatý tamamlanarak Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðüne devri yapýlmýþtýr. Yurt binasý için 1.520.719,48
TL Ýl Özel Ýdaresi, 1.000.000,00 TL Vilayetler Hizmet Birliði
ödeneði olmak üzere toplam 2.520.719,48 TL ( KDV dahil)
harcama yapýlmýþtýr.
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2009 Yýlý Ýçme Suyu Tesisi
Çalýþmalarý

2009 yýlý içerisinde toplam 61 iþ olarak
75 köy ve baðlýda 1.300.000,00 TL KÖYDES,
1.385.000,00 TL Ýl Özel Ýdaresi ve 41.900,00 TL
Ýller Bankasý Köy Kalkýnma Payý olmak üzere toplam
2.726.900,00 TL�lik içme suyu tesisi yatýrýmý
yapýlmýþtýr.

2009 Yýlý Kamulaþtýrma
Çalýþmalarý:

Çorum ili Mecitözü ilçesi Merkez (Köprübaþý),
Kozören ve Figani sulama göletleri kamulaþtýrma sahasýndaki
23 adet parselde 387.702 m2 alanda ifraz haritasý
hazýrlanmasý iþi 25.783 TL (KDV dahil ) bedelle yaptýrýlmýþtýr.
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KAMUDA
VERÝMLÝLÝK ARTACAK

18-19 Aralýk 2009 tarihlerinde Çorum Ýl Özel
Ýdaresi ve Kamu Araþtýrmalarý Vakfý tarafýndan eðitim
semineri düzenlendi.

Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Kamu Araþtýrmalarý
Vakfý tarafýndan ortaklaþa yürütülen eðitim seminerinin
açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Ýl Özel idaresi Genel
Sekreteri Yakup KELEÞ, toplumun beklediði hizmetlerin
verimli olarak yerine getirilmesinde az maliyetle çok iþ
yapýlmasý kriterinin esas alýnmasý gerektiðini söyledi.
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu�nda düzenlenen
eðitim seminerinin açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Ýl

Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ, �Yetkili ve
sorumlu personelin bilgi ve becerisinin geliþtirilmesi,
hizmet performansýnýn ve kalitesinin artýrýlmasýnda
önemli bir etkendir. Sorunlara akýlcý ve gerçek çözümler
üretebilmeliyiz.� dedi.
Eðitim seminerinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunan

Çorum Ýl Özel idaresi Genel Sekreteri Yakup KELEÞ,
mahalli ihtiyaçlarýn gerektirdiði hizmet ve fonksiyonlarýn,
israfa kaçýlmaksýzýn yerine getirilmesi, en az maliyetle
en çok iþi yapabilmenin yollarýnýn ortaya konmasý
gerektiðinin altýný çizdi.

Seminere Sayýþtay Üyesi Ali Hikmet TUNCER,
Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU, Ýletiþim Uzmaný Ahmet
KILIÇ, Devlet Bütçe Uzmaný Hakan DÝLMEN konuþmacý
olarak katýldý. Ýl Vali Yardýmcýsý Dr.Sefa ÇETÝN, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mustafa EKER, Çorum Belediye
Baþkanlýðý personelleri, Alaca, Ýskilip, Osmancýk ve
Sungurlu Ýlçe Belediye Baþkanlýðý personelleri, Ýl Genel
Meclis Üyeleri ve diðer kurumlarýn personellerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen konferans 2 gün sürdü.
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MERKEZ ÞENDERE GÖLETÝ bir tesis olmasýdýr.
Gölet kendi yaðýþ havzasýyla birlikte yan

havzadan yapýlacak yaklaþýk 3 km lik derivasyonla
doldurulacaktýr.Göletin faydalý depolama hacmi
1.924.000 m³ (Ýçmesuyu için 932.000 m³/yýl � sulama
suyu için 992.000 m³/yýl kullanýlacaktýr) , Göletin temel
derinliði 17 m , yüksekliði talvegten 35 m olmak üzere
gövdenin temelden toplam yüksekliði 52 m dir.

PROJENÝN ÖNEMÝ
Özellikle Merkez, Ýskilip,Bayat ve Uðurludað

ilçelerine baðlý olan ve Kýzýlýrmak bölgesi civarýnda
bulunan köylerin gerek içmesularýnýn yetersiz ve gerekse
mevcut sularýnýn kalitesiz olmasý nedeniyle buralarýn
ihtiyaçlarýný karþýlamada kesin çözüm olacaktýr. Ayrýca

TARIMSAL HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ YATIRIMLARI

Göletin Ýhale bedeli KDV dahil 2.769.460,00
TL olup, yapýmýna 1 Nisan 2009 tarihi itibarýyla
baþlanmýþ 20 Kasým 2009 tarihi itibarýyla da bitirilmiþtir.
Sözleþmesine göre iþin bitim tarihi 7 Haziran 2010 yýlý
olmasýna raðmen tesis bu tarihten yaklaþýk 6,5 ay önce
tamamlanmýþtýr.

PROJENÝN TANIMI
Çorum  Merkez Þendere Göleti; hem

içmesuyu,hem de sulama amaçlý olarak yapýlan  bir
tesisdir.Göletin yapýlmasýndaki öncelikli hedef 54 köyün
içmesuyunun karþýlanmasýyla birlikte yaklaþýk 3000
dekarlýk bir alanda da sulama yapýlmasýný saðlayacak

MERKEZ ÜLKENPINARI  DERÝVASYON
VE YAÐMURLAMA SULAMA TESÝSÝ YAPILMASI
Ýnþaat  çal ýþmalar ýndan bir  görünüm

Þendere Göleti Yapým Aþamasý Þendere Göleti Son Hali

KARGI  YEÞÝLKÖY DEREKÖY
POMPAJLA SULAMA TESÝSÝ
Terfi hattý sonu- Dengeleme havuzu

TARIMSAL HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ YATIRIMLARI
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içmesuyu olarak grup þeklinde çalýþan köylerin iþletme
birliklerinin kurulamamasý veya kurulan birliklerin
çalýþtýrýlmamasý nedeniyle bu tür sýkýntýlarýnda ortadan
kalkmasý saðlayacaktýr. Bu gruplarýn büyük çoðunluðu
da bu proje kapsamýnda deðerlendirilmiþtir.
Köylerimizin Ýçmesuyu ihtiyacýný karþýlamak amacýyla
ilimizde daha önce yapýlmýþ böyle bir tesis
bulunmamaktadýr.Bu,köylerimize yönelik yapýlacak ilk
içmesuyu göleti olmasýnýn dýþýnda Ülkemize de örnek
model olacak bir projedir.

KARGI YEÞÝLKÖY DEREKÖY
POMPAJLA SULAMA TESÝSÝ

Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan alýmý
yapýlan toplam 2082 mt Q630 mm dýþ çaplý PE boru
yerinde döþenmiþ ve döþeme iþinin yapýmý  kanal
dolgusuyla birlikte bitirilmiþtir. Yapýlan bu tesisle 3000
dekarlýk bir alanda ilave sulama yapýlacaktýr. Terfi
hattýnda kullanýlan PE borunun alým ihale bedeli
472.312,00 TL (KDV dahil) dir.

MERKEZ GÖCENOVACIÐI YAÐMURLAMA
SULAMA TESÝSÝ YAPILMASI

Toplam 1500 dekarlýk bir alanda sulama
yapacak olan tesisin yapýmý tamamlanmýþtýr. Ýnþaatýn
ihale bedeli ise 187.240,00 TL (KDV dahil) dir.

MERKEZ ÜLKENPINARI DERÝVASYON VE
YAÐMURLAMA SULAMA TESÝSÝ
YAPILMASI

Toplam 250 dekarlýk bir alanda sulama yapacak
olan tesisin yapýmý tamamlanmýþtýr. Ýnþaatýn Ýhale bedeli
87.058,00 TL (KDV dahil) dir. Ýnþaatýn bünyesinde; Su
alým yapýsý, Tahkimat duvarý, Derivasyon hattý ve
Yaðmurlama sulama tesisi yapýlmýþtýr.

MERKEZ ÜLKENPINARI KAZI GÖLETÝ
YAPILMASI

Toplam depolama hacmi 30.000 m3 olan Kazý
göletinin inþaatý bitirilmiþtir. Tesisin Ýhale bedeli
117.346,00 TL (KDV dahil) dir.

KARGI YEÞÝLKÖY DEREKÖY
POMPAJLA SULAMA TESÝSÝ

Motopomp binasý inþaatý

Hidrant rögarý ve Þebeke hattý
çalýþmalarýndan bir görünüm

Su Alým Yapýsý ve Tahkimat duvarý
Hidrant ve Rögarý

Kazý çalýþmalarýndan
bir görünüm

LAÇÝN ÝKÝZCE YAÐMURLAMA SULAMA TESÝSÝ YAPILMASI ALACA BY.CAMÝLÝ-KANLIKÖM MH.KÖS GÖLETÝ
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LAÇÝN ÝKÝZCE YAÐMURLAMA SULAMA
TESÝSÝ YAPILMASI

Toplam 560 dekarlýk bir alanda sulama yapacak
olan tesisin yapýmý tamamlanmýþtýr. Ýnþaatýn Ýhale bedeli
175.452,00 TL (KDV dahil) dir.

MECÝTÖZÜ ÇAYKÖY YAÐMURLAMA
SULAMA TESÝSÝ YAPILMASI

Toplam 580 dekarlýk bir alanda sulama yapacak
olan tesisin yapýmý tamamlanmýþtýr. Ýnþaatýn Ýhale bedeli
117.758,00 TL (KDV dahil) dir

OSMANCIK GÜNEÞÖREN DERÝVASYON
MEMBRAN KAPLAMALI KAZI GÖLETÝ
 VE YAÐMURLAMA SULAMA TESÝSÝ
YAPILMASI

Toplam 250 dekarlýk bir alanda sulama
yapacak olan tesisin ihalesi yapýlmýþ.inþaata 2010 yýlý
içeresinde baþlanacak ve yýlý içerisinde de
bitirilecektir.Ýþin ihale bedeli 328.210,00 TL (KDV dahil)
dir. Ýnþaatýn bünyesinde derivasyon hattý , membran
kaplamalý kazý göleti ve yaðmurlama sulama þebeke
hattý bulunmaktadýr.
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MERKEZ ÜLKENPINARI KAZI GÖLETÝNE
MEMBRAN KAPLAMA YAPILMASI

Mevcut kazý göletine membran kaplama
yapýlmasý iþinin ihalesi yapýlmýþtýr. 319.930,00 TL ihale
bedeli olan bu çalýþmaya da 2010 yýlý içerisinde
baþlanarak yine yýl ý içerisinde bitiri lecektir.

KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ SULAMA
GÖLETLERÝ

1 ) ALACA BY.CAMÝLÝ-KANLIKÖM MH.KÖS
GÖLETÝ:

Gövde yüksekliði 10 m , depolama hacmi ise
22.000 m³ olan göletin yapýmý tamamlanmýþtýr.

2 ) BAYAT ÇUKURÖZ KÖYÜ KÖS GÖLETÝ:
Gövde yüksekliði 10 m , depolama hacmi ise

10.000 m³ olan göletin yapýmý tamamlanmýþtýr.

3 ) MECÝTÖZÜ ÇAYKÖY KÖS GÖLETÝ:
Yüksekliðinin biri 12 mt , diðeri 6,50 mt olan

2 adet gövde inþaatý bitirilen göletin depolama hacmi
ise 76.500 m³ tür.

4 ) LAÇÝN ÝKÝZCE KÖYÜ KÖS GÖLETÝ:
Gövde yüksekliði 9 mt , depolama hacmi ise

31.000 m³ olan göletin yapýmý tamamlanmýþtýr.
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Aðaçlandýrma Çalýþmalarý:

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü tarafýndan aðaçlandýrma çalýþmalarý
baþlatýlmýþtýr. Ýdare tarafýndan yaptýrýlan göletlerin
çevrelerine, köy okullarýnýn bahçelerine, köy tüzel
kiþiliðine tahsisi edilmiþ sahalara dikimi yapýlmak üzere
Çevre ve Orman Bakanlýðý Aðaçlandýrma ve Erozyon
Kontrolü Genel Müdürlüðü tarafýndan Çankýrý Kenbað
Orman Fidanlýðýndan alýnmak üzere 35.000 adet sedir
fidaný tahsis edilmiþtir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜÐÜ�NÜN YAPTIÐI ÇALIÞMALAR

Fidanlarýn dikim çalýþmalarýna Mecitözü Merkez
Göletinden baþlanýlmýþtýr. Mecitözü Merkez göletine
10.382 adet, Mecitözü Figani göletine 1.150 adet,
Sungurlu ilçesi A.Fýndýklý, Karaoðlu,Tatlý, Kemalli,
Hacýosman ve Balkaya  Köylerine 4.000 adet olmak
üzere toplam 15.532 adet  fidan dikimi tamamlanmýþtýr.
Çalýþmalar devam etmektedir.
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Çocuk Oyun Grubu Alým
Çalýþmalarý:

Ý l imiz Merkez ve Ýlçe Köy okullarýna
Müdürlüðümüz tarafýndan 31 adet çocuk oyun grubu
alýmý yapýlmýþ olup montajlarý ve altyapýlarý bitirilerek
çocuklarýmýzýn kullanýmýna sunulmuþtur.  Bir oyun
grubunda 1 adet kule, 2 adet ikili salýncak, 1 adet yatay
merdiven, 1 adet korkuluk, 1 adet merdiven ve 1 adet
düz kaydýrak bulunmaktadýr.
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3

4
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6
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8

9

10

11

12

13

14

ÝLÇE

MERKEZ

BAYAT

BOÐAZKALE

DODURGA

ÝSKÝLÝP

KARGI

LAÇÝN

MECÝTÖZÜ

ALACA

OÐUZLAR

ORTAKÖY

OSMANCIK

SUNGURLU

UÐURLUDAÐ

TOPLAM

Oyun Grubu Yapýlan Okul Sayýsý

3

4

1

1

3

1

2

2

3

1

2

4

3

1
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Aðýrlýk ve Boyut Kontrolü
Çalýþmalarý:

Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde köy yollarýmýzý aðýr
tonajlý araçlarýn verdiði zararlardan korumak amacýyla
aðýrlýk ve boyut kontrolleri yapýlmaktadýr. Kontroller hali
hazýrda 3 ekip tarafýndan devam etmektedir. Kontrollere
idaremiz elemanlarý yanýnda kolluk kuvvetleri de
(Jandarma-Polis) katýlmaktadýr.
Tonajý fazla gelen araçlara kolluk kuvvetlerince 2918
sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu kapsamýnda idari para
cezasý uygulanmaktadýr.2009 yýlý içinde ekiplerimiz
tarafýndan 462 araç tartýlmýþtýr.110 araca aðýr tonaj
nedeniyle 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu
kapsamýnda 369.970,00 TL idari para cezasý
uygulanmýþtýr.5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu
kapsamýnda da 60.350,00 TL idari para cezasý
uygulanmýþtýr.



Ýmar Planlarý Yapým ve Onayý
Ýfraz(Ayýrma)/Tevhit(Birleþtirme)
Köy Yerleþik Alaný ve Civarý Tespiti
Köy Geliþme Alanlarý
Yapý Ruhsat ve Yapý Kullanma Ýzinleri
Halihazýr Harita Yapýmý ve Onayý
Kaçak Yapý Denetim
KUDEP
Kentsel Ýyileþtirme ve Rekreasyon Alanlarýn Düzenlenmesi
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ÝMAR VE KENTSEL
ÝYÝLEÞTÝRME MÜDÜRLÜÐÜ�nün

Yaptýðý Çalýþmalar

Geliþmiþ bir ülke ve toplum olmanýn bir göstergesi, insanlarýn topluca yaþadýklarý alanlarýn belli bir nizam içinde
olmasýdýr. Öyle ki, günümüzde önemi daha da arttýðý üzere, köylerdeki imar sorununun çözümü idaremizin en büyük
sorumluluðu haline gelmiþtir.

Mevzuatýmýza göre, belediye dahilinde olmayan alanlarda yani köylerde ve mezralarda imar iþlemlerini yapmaya
yetkili ve görevli birim Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðüdür.

BÝRÝMÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARI



Ýmar konusu, köylerde kadastro çalýþmasý
yapýlýp yapýlmadýðý hususuna göre ikiye ayrýlýr;

A) Köylerde kadastro çalýþmasý yapýlmýþ ve kesinleþmiþ
ise, 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu�nun 27.Maddesine göre
belediye ve mücavir alanlar dýþýnda ancak köy yerleþik
alanlarý ve civarýnda yaptýrýlacak konut vb. yapýlardan
ruhsat aranmayacaktýr. Plansýz alanlar Ýmar
Yönetmeliði�nin 57.Maddesi  gereðince köy ve
mezralarýn yerleþik alanlarýnda ve civarýnda sadece köy
nüfusuna kayýtlý ve köyde sürekli oturanlarca yapýlacak
konut, tarým ve hayvancýlýk amaçlý yapýlar ile müþtemilat
binalarý yapý ruhsatý ve yapý kullanma iznine tabi deðildir.
Ancak, yapý projelerinin fen ve saðlýk kurallarýna uygun
olduðuna dair valilik görüþü alýnmasýndan sonra,
muhtarlýkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak
yapýnýn yapýlmasý þarttýr.

Ýnþa edilen yapýnýn fen ve saðlýk kurallarýna
uygunluðu Ýmar Kanununun 30. maddesine göre
valiliklerce belirlenir.

B) Plansýz alanlar, Ýmar Yönetmeliði�nin 58.Maddesine
göre 57.Madde�de sayýlanlar dýþýnda kalan yapýlar ile
köy nüfusuna kayýtlý olmayan, köyde sürekli
oturmayanlar ve köy nüfusuna kayýtlý olmakla birlikte
köyde sürekli oturmayanlar tarafýndan yapýlacak tüm
yapýlar, yapý ruhsatý ve yapý kullanma iznine tabidir.
Yapý ruhsatý ve yapý kullanma izni valililerce düzenlenir.

Bu kapsamda kalan yapýlarda ruhsat, proje, fenni
mesuliyet ve sürveyanlýk hizmetleri hakkýnda 3030
Sayýlý Kanun kapsamýnda kalan, Belediyeler Tip Ýmar
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin
ilgili hükümlerine uyulur.

Yapý Þartlarý
Üst ölçek planý bulunmayan iskan dýþý alanlarda

bulunan parsellerde; inþaat alaný katsayýsý %5�den fazla
olmamak, yapý inþaat alanlarý toplamý hiçbir koþulda
250m²�yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabi zeminden
yüksekliði 6.50m�yi aþmamak, yola ve parsel sýnýrlarýna
5.00m.�den fazla yaklaþmamak þartý ile bir ailenin
oturmasýna mahsus bað ve sayfiye evleri, kýr kahvesi,
lokanta ve bu tesislerin müþtemilat binalarý yapýlabilir.

Köy ve mezralýklarýn yerleþik alanlarý içinde
yapýlacak ifraz iþlemlerinde, parsel geniþlikleri
15.00m�den parsel derinlikleri de 20.00m.�den az
olamaz.

Ýfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark,
yeþil alan gibi yerle düzenleme ortaklýk payý köy tüzel
kiþiliði adýna bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin
%40�ýndan fazla olamaz.

Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut
teþekkülü esas alýnarak tayin ve tespitine Köy Ýhtiyar
Heyeti yetkilidir.

Ýfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu
müþtemilat binalarý dýþýnda birden fazla yapý yapýlamaz.
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KANUNÝ OLARAK ÝMAR KONUSUNUN ÝÞLEYÝÞÝ

Ruhsatsýz Yapýlan Yapýlarýn ve Yapý Yapýlacak Arsanýn Köy Ýçinde veya Dýþýnda Olmasýnýn Uydu Fotoðrafý Yardýmýyla Tespit
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Halihazýr Harita

Köy Yerleþim Alaný

Köy Yerleþik Alaný ve Civarý Tespiti

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme
Müdürlüðü tarafýndan 2009 yýlý ilk 6 aylýk dönemde 16
adet yapý ruhsatý, 11 adet yapý kullanma izin belgesi
düzenlenmiþtir. 211 adet köy içi inþaatlara ait proje
onaylanmýþtýr. Köy içi proje onaylarýndan alýnan toplam
harç miktarý 15.403,00 TL�dir.

3194 Sayýlý Ýmar Kanununun 32.Maddesi
gereðince 2009 yýlý ilk 6 aylýk dönemde 10 adet inþaat
durdurulup, 8�i ruhsata uygun hale getirilmiþtir. 2 adet
inþaat için yýkým kararý ve 42.Madde gereði toplam
5.360,00 TL. para cezasý verilmiþtir.

RUHSAT ÝÞLEMLERÝ

Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanan tip köy evi projeleri (80m², 100m², 120m²
seçeneklerle) ücretsiz olarak vatandaþlarýmýzýn hizmetine
sunulmuþtur.

TÝP KÖY EVÝ PROJELERÝ
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Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü�nün sürekli
denetimleri ile ruhsatsýz yapýlar tespit edilerek çarpýk
yapýlaþma engellenmiþ yapýlar fen ve saðlýk kurallarýna
uygun hale getirilmiþtir.

RUHSATSIZ YAPI DENETÝMLERÝ

ÝNCESU KANYONUNDA
KIR KONAÐI ÇEVRE

DÜZENLEMESÝ
Ortaköy Ýncesu Kanyonu�nda bulunan kýr konaðý ve
çevresinde yapýlan çalýþma ile yerli ve yabancý turistler
ile bölge halkýnýn faydalanabileceði rekreasyon alanlarý
planlanarak Ýncesu Kanyonu daha cazip bir konuma
getirilmeye çalýþýlmýþtýr.

ALACAHÖYÜK MÜZE BÝNASI
GÝRÝÞÝNDE DÜZENLEME

Alacahöyük Müze Binasý giriþinde planlama yapýlarak
bölgeyi ziyaret edenlerin ihtiyaçlarýna daha iyi bir þekilde
karþýlayacak hale getirilmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
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Yaklaþýk üç asýrlýk bir geçmiþi olan ve adeta
þehrimizle özdeþleþmiþ olan leblebi, yurdumuzun her
yerinde Çorum�umuzun bir sembolü sayýlmýþtýr.

Dededen toruna geçen leblebi kültürü ustalarýn
ellerinde geleneksel tecrübe ve teknolojik geliþmeler

sayesinde nohudun iþlenmesiyle ve kavurma
becerileriyle özel bir tat, lezzet ve yapý özelliði
göstermekte ve Çorum Leblebisi�nin ününe ün
katmaktadýr.

Nohut halinden leblebi olarak satýþa sunulana

Leblebi; nohut halinden satýþa sunulana kadar uzun ve zahmetli
bir çok aþamadan geçmektedir. Bu aþamalardaki ustalýk,
sabýr ve tecrübe sayesinde kalitesi artmakta,  �Çorum
Leblebisi� unvanýný veren lezzet kazandýrýlmaktadýr.

ÇORUM�UN SARI ALTINI

L E B L E B i
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kadar uzun ve zahmetli bir çok aþamadan geçen
leblebi bu aþamalardaki ustalýk sayesinde kalitesi
artmakta ve leblebiye �Çorum Leblebisi� unvanýný
veren lezzeti kazanmaktadýr.

Ýlimizde nohut üretiminin çok olmasýna
raðmen leblebi üretimine yetmemekte, tüketiciye
daha çeþitli ve gösteriþli leblebiler sunmak amacýyla
il dýþýndan, özellikle Balýkesir, Manisa, Uþak ve Kütahya
gibi illerden nohut getirilerek ilimizdeki leblebi imalatý
artýrýlabilmektedir.

Usta ellerin marifetleriyle, tuzlu, þekerli,
biberli, çikolatalý ve daha birçok çeþnili türeviyle
üretilen leblebi, ülkemizin her yerine farklý lezzetler
sunmakta, þehrimize gelen yerli veya yabancý turistler
için alternatif bir hediyelik olarak da deðer görmektedir.
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Bakýrcýlýk, 1910 yýlýndan beri Çorum Merkez
ve Ýskilip Ýlçemizde yapýlmaktadýr. Bakýr eþyalarýn yaygýn
olarak kullanýldýðý dönemlerde, bakýrcýlýk Çorum ilinde
önemli bir meslek konumundaydý. Önceleri kütle halinde
alýnan bakýr madeni, ýsýtýlarak ve dövülerek büyük bir
sabýr ve marifetle levha haline getiriliyordu. Bir çok
mutfak eþyasý dövme yöntemi ile tek parça olarak
üretilebiliyordu. Bakýr eþyalarýn üzerine iþlenen desen
yazý ve motifler bakýrýn deðerini daha da artýrmaktaydý.

ÇORUM�DA YAÞATILAN
GELENEKSEL EL SANATLARIMIZ

BAKIRCILIK
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Bakýr ustalarýnýn bu mahareti Çorum bakýrcýlýðýný
tüm Dünya�ya duyurmuþtur. Günümüzde bakýr levhalar
halinde alýnarak yapýlacak eþyanýn ölçülere göre kesilerek
bakýr ustalarý tarafýndan tokmakla, çekiçle istenilen
þekle göre iþlenerek her çeþit ve boyutta tencere, kazan,
tepsi, semaver gibi halen kullanýlan eþyalarýn yanýsýra
ibrik alem, tepsi, þark köþeleri için ideal dekorasyon
malzemeleri gibi çeþit çeþit sanat eserleri or taya
çýkarýlmaktadýr.

Teknolojinin ve fabrikasyon üretimlerin çýð gibi
büyüdüðü günümüz þartlarýnda, el emeði göz nuru ile
iþlenen bakýrcýlýk mesleði de benzerleri gibi azalmýþ ve
üretimler oldukça düþmüþtür. Buna raðmen ilimizde
Bakýrcýlar Sitesi�nde sancaðý devralýp baba mesleðini
sürdüren esnaflarýmýz, geleneksel bakýrcýlýk sanatýmýzý
canlý tutmaya devam etmektedirler.

KALAYCILIK
Yüzyýllardýr gözde meslekler arasýnda yer alan

kalaycýlýk, birkaç ustanýn çabasýyla yok olmaya karþý
direniyor. Yeni nesiller bakýr tencereye raðbet etmeseler
de, bakýr tencerede yapýlan yemeklerin lezzetini bilenler,
halen bu kaplarý kullanmaya devam ediyor.
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