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2011 Yılı İl Genel Meclis Toplantıları Başladı         

Vali Nurullah ÇAKIR’ın İlçe Ziyaretleri ve İncelemeleri 

İl Genel Başkanı Mustafa EKER Yenilikçi Tarımsal Projeler İstedi

Köydes Toplantısı Yapıldı

Karla Mücadele

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ,

2010 Yılı Faaliyet Raporu İle İlgili Olarak Meclis Üyelerine Bilgi Sundu

İl Genel Meclis Toplantı Salonu Yenileniyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Onaylanan,

Çorum İl Özel İdaresi’ne Ait 2 Adet Projenin Sözleşmesi Taraflarca İmzalandı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Çorum İl Özel İdaresi’ne Teşekkür Belgesi

Çorum İl Özel İdaresi’nde “Etkili İletişim Beden Dili” Konulu Seminer Düzenlendi

Çorum İl Özel İdaresi 2010 Yılı Ağaçlandırma Çalışmaları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Tarafından Yürütülen

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Çorum İli Önemli Destek Aldı

İl Özel İdaresi’nden Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun Destek

İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Başarılı Sporcuya Ödül

Çorum İl Özel İdaresi’nin Araç Parkı Yenileniyor

Hitit Yolu Berlin Turizm Fuarında Tanıtıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İdaremiz Çalışan Kadınların Katılımlarıyla Kutlandı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Nedeniyle Çorum Valiliği Tarafından

Şehit Ailelerine ve Gazilere Çorum İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde Yemek Verildi

İdaremizde Genel Sekreter Yardımcıları ve Bazı Müdürlerin Atamaları Yapıldı

Çorum’un Gururu Hasan TULUK

İl Genel Meclisi İnceleme ve Araştırma Gezisi (Mardin - Midyat - Harran - Şanlıurfa - Antakya - Halep)

İlçelerimizi Tanıyalım Boğazkale Kaymakamlığı

İlçelerimizi Tanıyalım Boğazkale Belediyesi

Çorum il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Göreve Hazır 
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2011 YILI
İL GENEL MECLİS TOPLANTILARI

BAŞLADI

2011 YILI
İL GENEL MECLİS TOPLANTILARI

BAŞLADI

 Yeni yılın ilk toplantısından önce, İl Genel Meclis Üyeleri, 
Vali Nurullah ÇAKIR’ ı 03.01.2011 pazartesi günü makamında 
ziyaret etti. Ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Mustafa EKER, İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, grup ve komisyon 
başkanları yer aldı. 

haber

6

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



 İl Genel Meclis Üyeleri, Vali Nurullah ÇAKIR’ ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Genel Meclis 
Başkanı Mustafa EKER, İl Özel İdaresi Sekreteri Yakup KELEŞ, grup ve komisyon başkanları yer aldı.

 Vali Nurullah ÇAKIR, devletin her geçen gün, daha çok bireyin ayağına gittiğini vurgulayarak, 
hayatın birçok alanında (sanayi, ekonomi, sosyal hizmet alanı, eğitim, turizm) bu faaliyetleri 
görebileceğimizi söyledi. İl Özel İdaresi’nin de 550 bin kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip 
olduğunu belirterek, geçen sene olduğu gibi, bu yıl da stratejik planlar çerçevesinde yeni bir vizyonla 
çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Her geçen gün İl Özel idaresi’ ni ilgilendiren yeni mevzuatların 
çıktığını söyleyen Vali ÇAKIR, giderek demokratikleşen ülkemizde, nüfusun %40’ nın kırsal kesimde yer 
almasından dolayı köylere hizmet götürme anlamında, özel idarelere olan ihtiyacın bitmeyeceğini ifade 
etti. İl Genel Meclisi’nin aylık toplantılarını, köylere hizmet götürme noktasında göstermiş oldukları 
faaliyetler olarak nitelendiren Vali ÇAKIR, İl Genel Meclisi’nin bundan sonraki süreçte de daha fazla 
bireyin yanında olması gerektiğini söyledi. İl Genel Meclisi Üyeleri’ne bu nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eden Vali ÇAKIR, çalışmaların başarılı geçmesi dileğinde bulundu. 

 Vali Nurullah ÇAKIR, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde, İl Genel Meclisi Üyeleri’ne bir yemek 
verdi. Yemeğe İl Garnizon Komutanı Hakan SARAÇ ve Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Vali 
Yardımcıları ve yatırımcı daire amirleri de katıldı. 

 Yemekte yaptığı konuşmasında sektörel bazda çalışmanın önemine değinen Vali ÇAKIR, İl Özel 
İdaresi’nin de kurumsal ve sektörel bazda halka hizmet veren önemli bir kurum olduğunu belirtti. 
Vali ÇAKIR, ayrıca kurumların çağın gereklerine uygun olarak bakış açısını genişletmesini ve öngörü 
kabiliyetini geliştirmesini istedi. Verimliliği arttırmak için İl Özel İdaresi tarafından Yılsonu Performans 
Değerlendirmesi’nin yapılacağını belirten Vali ÇAKIR, İl Özel İdaresi’nin işçisiyle, memuruyla, 
mühendisiyle…vs. bir aile olduğunu ifade ederek, yeni yılın başarı, sağlık ve huzur getirmesi dileğinde 
bulundu.

haber
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 Vali Nurullah ÇAKIR, 27.01.2011 tarihinde  bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mecitözü 
İlçesi’ne gitti. Ziyarete İl Garnizon Komutanı Hakan SARAÇ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup 
KELEŞ ve bazı kurum müdürleri de katıldı. 

 İncelemelerine ilk olarak Mecitözü Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek başlayan Vali Nurullah 
ÇAKIR, Restorasyon proje ihalesi Çorum İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  tarafından 
yapılan ve eskiden Hükümet Konağı olarak kullanılan  bina hakkında  Kaymakam Cüneyt EPCİM, İnşaat 
Mühendisi Feridun SONGUR ve Mimar Tuğba AĞBABA’ dan bilgi aldı. Ağustos ayı içinde çalışmaların 
bitirilerek, faaliyete geçirilmesi düşünülen tarihi 
bina hakkında Vali Nurullah ÇAKIR “Geçmişimizi 
bugüne bağlayan bu değerli mimari eserlerimize 
sahip çıkarak, kaynak ayırdığı için devletimize 
minnettarız. Ülkemiz her geçen gün güçleniyor 
ve daha farklı ödenek kaynakları bu milli 
varlıklarımız için ayrılıyor. OKA’ ya da 30’un 
üzerinde proje sunduk. Önemli olan kurum ve 
kuruluşlarımızın teknik anlamda güçlenmesi 
ve proje üretebilmesidir. Mecitözü’ndeki diğer 
değerlerimizi de (Elvan ÇELEBİ Türbesi, Beke 
Kaplıcası)  kaynak ayrıldıkça kademeli olarak 
restorasyonunu gerçekleştirmeye çalışacağız.” 
dedi. Daha önce Mecitözü’ne bağlı köylerin 

VALİ NURULLAH ÇAKIR’IN
İLÇE ZİYARETLERİ VE

İNCELEMELERİ

ilçe ziyaretleri ve incelemeler

MECİTÖZÜ İLÇESİ ZİYARET VE İNCELEMESİ
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sorunlarını tespit etmek için buraya geldiklerini 
belirten Vali Nurullah ÇAKIR; muhtarların 
ifade ettiği sorunları (su, yol, elektrik, 
altyapı, sulama) KÖYDES’ in de desteğiyle 
gidereceklerini söyledi.

 Ardından beraberindeki heyetle Beke 
Kaplıcası’na geçen Vali Nurullah ÇAKIR, 
Kaplıca İşletmecisi Muhsin ASLAN’ ndan bilgi 
aldı. Roma döneminde yapılan kaplıcanın son 
durumunu inceleyen Vali Nurullah ÇAKIR; 
kaplıcanın tescilli bir yapı olduğunu belirterek 
ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için 
ciddi bir projeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ilçe ziyaretleri ve incelemeler

 Vali Nurullah ÇAKIR, 28/01/2011 tarihinde 
Laçin’e giderek çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde 
bulundu ve okullarda karne dağıttı .Ziyarete İl 
Garnizon Komutanı Hakan SARAÇ, İl Milli Eğitim 
Müdürü Aytekin GİRGİN ve İl Özel İdare Genel 
Sekreteri Yakup KELEŞ katıldı.

 LAÇİN İLÇESİ ZİYARET VE İNCELEMESİ

 Programına ilk olarak kaymakamlık 
makamını ziyaret ederek başlayan Vali 
ÇAKIR, Laçin Kaymakamı Ömer ÇİMŞİT’ den 
ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından SBS’ de il 
bazında dereceye giren Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin karnelerini, İl Garnizon 
Komutanı Hakan SARAÇ ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Aytekin GİRGİN ile dağıtan Vali 
ÇAKIR,  çocuklara karne hediyesi de dağıttı.

 İlk olarak anasınıfını ziyaret eden Vali 
ÇAKIR, miniklerle bir süre sohbet etti ve 
oyuncak dağıttı. Ardından 6. 7. ve 8. sınıfları tek 
tek dolaşarak, öğrencilerin karnelerini verdi. 
7. Sınıf öğrencilerinin hepsinin ezberinde şiir 
olmasından dolayı memnuniyetini ifade eden 
Vali ÇAKIR, her şiir okuyana karne verdi ve 
sınıf öğretmeni Umut ŞENCAL’ ı da göstermiş 
olduğu duyarlı davranışından dolayı kutladı. 
Ayrıca 6. sınıf öğrencilerinden sınıf birincisi 
ikiz kardeşlere de, bu üstün başarılarından 
dolayı saat hediye etti.
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 Vali  Nurullah ÇAKIR  ve beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, Mecitözü 
Kaymakamı Cüneyt EPÇİM, İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve  İlçe Emniyet Amiri ile birlikte 
04.03.2011 tarihinde Mecitözü İlçesi eski Kaymakamlık binasının restorasyon çalışmalarını yerinde 
inceledi ve bir dizi değerlendirmelerde bulundu. 

ilçe ziyaretleri ve incelemeler

Vali ÇAKIR, burada yaptığı açıklamasında, 
“Bugün, Çorum genelinde 105 bine yakın 
öğrenci karnesini alacak. Biz de çocuklarımızın 
bu güzel heyecanını paylaşmak için buradayız. 
Ben bu vesileyle tüm çocuklarımızı yürekten 
kutluyorum, sağlıklı güzel bir tatil geçirmelerini 
diliyorum ve bu sıralarda bırakmış oldukları sıcak 
ortamı tekrar görebilmelerini diliyorum.”diyerek 
okulun hem fiziki durumları ile ilgilenen, hem de 
çocukları ruh ve beden olarak sağlıklı bir birey 
şeklinde yetiştiren öğretmenlere ve idarecilere 
teşekkür etti. Ayrıca öğrencilerin seçici bir 
öğrenme gayreti içinde olması gerektiğini ifade 
ederek, her geçen gün kendini yenileyen eğitim 
camiasının da çocukları geleceğe daha donanımlı 
bir biçimde hazırladığını vurguladı. Laçin Lisesi’ni 
de ziyaret eden Vali ÇAKIR, sınava hazırlanan 
öğrencilere “Hayat bütün zorluklara rağmen 
yaşanmaya değer, yeter ki siz moralinizi yüksek 

tutun. Hangi mesleği icra ederseniz edin severek 
yapın” dedi.
 Vali ÇAKIR, daha sonra 144 yatak 
kapasiteli Bakım Evi’ni ziyaret ederek, Dr. Enver 
GÜL’ den bilgi aldı. Bakım Evi’nde, şu an 21 
hastanın tedavi gördüğünü kaydeden Enver 
GÜL, geliri 378 liranın altında olan hastaların 
tedavi ücretini devletin karşıladığını söyledi. Vali 
ÇAKIR, hastaları ziyaret ederek, onlara çeşitli 
hediyeler verdi.
 Son olarak Belediye Başkanlığı’na geçen 
Vali ÇAKIR, Belediye Başkanı Erdal ALTINTAŞ’ 
tan, belediyenin işleyişi ve çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Vali ÇAKIR, Laçin’ in Kuzey Anadolu 
Fay Hattı’nda olması sebebiyle çıkan termal 
su için sondaj çalışmaları yapılması gerektiğini 
vurgulayarak, yapılacak proje ile sıcak su 
kaynağının işletme haline dönüştürüleceğini 
ifade etti.  

MECİTÖZÜ VE ORTAKÖY İLÇESİ ZİYARET VE İNCELEMESİ
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ilçe ziyaretleri ve incelemeler

 Mecitözü ilçe Emniyet Amirliğini de ziyaret 
eden Vali Sayın Nurullah ÇAKIR, ilçenin genel durumu 
hakkında bilgiler aldı. Oradan Mecitözü Kaymakamlığını 
ziyaret eden Vali Nurullah ÇAKIR Kaymakam Cüneyt 
EPÇİM’ den ilçe ile ilgili genel bilgiler alarak inceleme ve 
değerlendirmelerde bulundu. Buradan Mecitözü ilçesi 
Emirbağ köyü Jandarma Karakoluna ziyaret ederek asayiş 
ile ilgili bilgiler aldı. Emirbağ köyü ilköğretim okulunu 
ziyaret alan Vali Sayın Nurullah ÇAKIR okul yönetiminden 
bilgiler aldı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Mecitözü 
ilçesinden ayrılarak Ortaköy ilçesi Cevizli köyü ziyaret 
edilerek vatandaşlarla sohbet etti. Köy muhtarı köylerine  
kilit parke taşı yapılmasını talep etti ve yapılması ile 
ilgili talimatlarda bulundu. 2011 yılı içerisinde kilit 
parke taşı uygulamasının yapılacağı belirtildi Buradan 
Ortaköy ilçesi Aşdağul Yatılı Bölge İlköğretim Okulunu 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu, okul yönetiminde 
gerekli bilgileri aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali 
Sayın Nurullah ÇAKIR okul yönetiminin okul sahasın da 
bulunan alanda fileli futbol kalesi ihtiyaçlarının olduğunu, 
basket sahasının zeminin asfalt ve Aşdağul beldesi ile 
Cevizli arasında bulunan asfalt yoldan ayrılan halihazırda 
stabilize olan 1.0 km  yolun asfaltlanma talebinde 
bulundu. Belirtilen taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili 
gerekli talimatları vererek yapılmasını istedi. Ortaköy 
ilçesi Aşdağul Belediyesi ile Beldenin Şeker Pancarı 
Kooparatifinide ziyaret eden Vali Sayın Nurullah ÇAKIR 
yetkililerden bilgi aldı, vatandaşla bir süre sohbet etti.
Ortaköy ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek bilgi aldı ve 
incelemelerde bulundu. Oradan ilçe Belediye Başkanlığına 
ziyarette bulunuldu. İl Özel İdaresi makine parkı ile  
7.0 km lik yolda yapılan bakım onarım ve genişletme 
çalışmalarını yerinde inceledi.Çalışanlarla bir süre sohbet 
eden Vali Sayın Nurullah ÇAKIR ilgililerden çalışmalarla 
ilgili bilgiler aldı. Buradan Karahacip Belediyesini ziyaret 
ederek Belediyenin projeleri ile ilgili bilgiler aldı. Buradan 
Karahacip ilköğretim okulunu ziyaret eden Vali Sayın 
Nurullah ÇAKIR okulda incelemelerde bulundu ve 
öğrencilerle sohbet eden Vali Sayın Nurullah ÇAKIR İl 
Özel İdaresi programı ile yapılacak Karahacip Sulama 
Göletinde yerinde incelemelerde bulunarak ilgililerden 
bilgi aldı ve ilçeden ayrıldı.
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İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI
MUSTAFA EKER

TARIMSAL PROJELER İSTEDİ

YENİLİKÇİ

	 İl	Genel	Meclisinin	03	ŞUBAT	2011	tarihli	birleşiminde	
Meclis	Başkanı	Mustafa	EKER	Tarım	İl	Müdürlüğünden	

Yenilikci	Tarımsal	Projeler	üretilmesini	istedi.

haber
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 Mustafa EKER açılış konuşmasında İl Genel Meclisinin her zaman tarım ve 
hayvancılık alanındaki bütün sorunlara eğildiğini, ilimizdeki tarımsal üretim artışına 
yönelik çalışmalara desteğe hazır olduğunu ifade etti.

 Tarım İl Müdürlüğünün nitelikli ve yenilikçi projeler hazırlaması durumunda meclisin 
söz konusu projeleri dikkate alacağını ve katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

haber
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 Vali ÇAKIR, toplantıda yaptığı açıklamasında hizmet bekleyen köylere tahsis edilen ödeneklerle, insan 
ve makine kaynağını verimli bir şekilde kullanarak hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade etti. KÖYDES’ in 
yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali ÇAKIR, ülkemizde uzun yıllar altyapı faaliyetlerinin birkaç 
kurum tarafından yürütüldüğünü belirten Vali ÇAKIR, 2005 yılından itibaren kamuda birlikteliği sağlamak 
amacıyla illerde bu çalışmaların “Köylere Hizmet Götürme Birliği” çatısı altında birleştirildiğini kaydetti.

 Altyapı hizmetlerinin (Yol çalışmaları, kanalizasyon, su şebekeleri) dinamik bir olgu olduğunu, gelen 
kaynaklar dahilinde çağın gereklerine uygun olarak yenilendiğini, tamir ve bakımının yapıldığını vurgulayan 
Vali ÇAKIR, “Ülkemiz her geçen gün gelişmekte ve hükümetimiz halkımıza hizmet götürme noktasında 
gereken hassasiyeti ve samimiyeti göstermektedir. Yerel yöneticiler olarak bize düşen görev, yeni bir vizyon 
ve anlayışla çalışmak, proje üretmek ve ayrılan kaynağın düzenli ve sağlıklı dağılımını yapmaya çalışmaktır.” 
dedi. İmkan ve kabiliyetlerin gelişimine paralel olarak teknolojinin de değiştirildiğini kaydeden Vali ÇAKIR; İl 
Özel İdaresi’ne de yeni iş makinelerinin alınacağı ve yeni  alınan teknik personelin varlığı ile güçlenileceğini  
söyledi.

KÖYDES TOPLANTISI
 YAPILDI

KÖYDES

18 / 02 / 2011 Cuma günü
Vali Yardımcısı Hacı Osman EBİLOĞLU,

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ,
ilçe kaymakamları ve Özel İdare personelinin

hazır bulunduğu toplantıda, 2011 Köy-Des ödeneği hakkında açıklamada 
bulunan Vali Nurullah ÇAKIR, ödenekte aslan payının asfalta ayrıldığını bildirdi. 

haber
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KARLA
MÜCADELE

İl Özel İdaresince 2011 yılında Çorum Merkez ve İlçe köy yollarında 26.01.2011 ile 02.02.2011 
tarihleri arasında toplam 384 yerleşim yerinde yaklaşık 2688 km kar mücadelesi yapılmıştır.Yine 
08.03.2011 ile 11.03.2011 tarihleri arasında toplam 400 yerleşim yerinde 2800 km, toplamda 5488 

km kar mücadelesi çalışması yapılmıştır.

İl Özel İdaresi kar mücadelesini yürütürken acil olarak iletilen hasta, 
doğum ve cenaze gibi olaylara bunun yanı sıra taşımalı eğitim 
yollarına ve grup yollarına öncelik vererek çalışmalarda mesai 
gözetmeksizin o gün için programlar bitirilinceye kadar çalışmalarını 
titizlikle yürütmüştür.

Ayrıca kar mücadelesi çalışmalarında İl Özel İdaresinin yol ağında 
olmamasına rağmen TCK yollarında TCK’dan gelen talepler 
doğrultusunda kar mücadelesi çalışmaları yapılmıştır.
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İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ
YAKUP KELEŞ

2010 YILI FAALİYET RAPORU
İLE İLGİLİ OLARAK MECLİS ÜYELERİNE 

BİLGİ SUNDU
2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELİŞME İLE İLGİLİ 
STRATEJİK AMAÇLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA
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A-) KÖY YOLLARI İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programında  30 km’lik yol onarımı 
planlanmış, yılsonu itibariyle 25 km yolun onarımı tamamlanmış 
olup, 4 km yol onarımı devam etmektedir.

2-) 2010 Yılı Performans Programında 100 km stabilize yol 
yapımı planlanmış, KÖYDES imkanları ile 126,30 km stabilize 
yolun yapılmıştır. 

3-) 2010 Yılı Performans Programında 2 adet menfez yapımı 
planlanmış, KÖYDES imkanları ile 14 adet menfez yapılmıştır.

4-) 2010 Yılı Performans Programında  ihtiyaç duyulan köyde 
1 adet köprü yapımı planlanmış,  KÖYDES imkanları ile 1 adet 
yeni köprü ve 2 adet köprünün onarımı yapılmıştır. 

5-) 2010 Yılı Performans Programında  300 mt HDPE boru 
alımı planlanmış, 2010 yılı içerisinde 700 mt HDPE boru alımı 
yapılmıştır.

6-) 2010 Yılı Performans Programında  200 Km yolun 2. kat asfalt yapılması planlanmış, İl Özel İdaresi imkanları ile 3 km, 
KÖYDES imkanları ile 133,50 km olmak üzere toplam 136,50 km yolun 2. Kat asfalt çalışması yapılmıştır.

7-) 2010 Yılı Performans Programında  30 km yolun 1. kat asfalt yapılması planlanmış, İl Özel İdaresi imkanları ile 20 km, 
KÖYDES imkanları ile 129,50 km olmak üzere toplam 149,50 km yol 1. Kat asfalt yapılmıştır. 

8-) 2010 Yılı Performans Programında 150 adet köy için Trafik işaret ve ikaz levhaları alımı planlanmış, 2010 yılı içerisinde 
511 adet trafik işaret ve ikaz levhası alımı yapılmıştır.

9-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında ihtiyaç duyulan köylerde 10.000 km yolda kar mücadelesi yapılması 
planlanmış, yılsonu itibariyle 6916 km yolda kar mücadelesi yapılmıştır.

10-) 2010 Yılı Performans Programında 4868 km köy yolunun  greyderli bakımı planlanmış, yıl sonu itibariyle  tamamı 
yapılmıştır. 

11-) 2010 Yılı Performans Programında  1000 km köy yolunda yama çalışması yapılması planlanmış, yıl sonu itibariyle 
1.700 km asfalt bakımı (yama) çalışması yapılmıştır.

KIRSAL ALT YAPININ SAĞLANMASI

B-) İÇME ve SULAMA SULARI İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programında şebekesi olmayan 2 köye şebekeli içme suyu getirilmesi, tesis yenileme bakım ve 
onarım çalışması yapılarak şebekeli içmesuyu  köy oranını % 100’e  çıkartılması hedeflenmiş, yıl içerisinde  İl Özel İdaresi 
imkanları ile 103 adet köyde, İller Bankasından sağlanan ödenek ile 7 köy olmak üzere toplam 110 köy içme suyu tesisi 
yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması yapılarak, şebekeli içmesuyu köy oranı % 99.7 den % 100 çıkartılmıştır.

2-) 2010 Yılı Performans Programında  şebekesi olmayan  5 bağlının şebekeli içme suyuna kavuşturulması planlanmış,  yıl 
içerisinde 9 bağlıda, içmesuyu tesisi yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması yapılarak, şebekeli içme suyu bağlı 
oranı  % 74’den % 76.1’ e çıkartılmıştır. 

C-) KANALİZASYON İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programında  5 adet yerleşim yerinde  kanalizasyon tesisi yapılması planlanmış, yıl içerisinde 21 
köy 1 bağlıda olmak üzere toplam İl Özel İdaresi imkanları ile 22 adet, İller Bankası kanalı ile 13 adet olmak üzere toplam 
35 adet köyde kanalizasyon tesisi yapılarak,  % 49.2 oranına ulaşmıştır.
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TARIMSAL ALT YAPININ SAĞLANMASI

ÇEVRE VE İMAR DÜZENLEMESİ

A-) SULAMA SUYU İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programında sulanan arazinin 21.065 hektara çıkarılması planlanmış, İl Özel İdaresi imkanları 
ile 31 köyde sulama tesisi yapılarak 1.497 hektar, İller Bankasından sağlanan ödenek ile 3 köyde sulama tesisi yapılarak 
85 hektar, KÖYDES imkanları ile 3 köyde sulama tesisi yapılarak 169 hektar  olmak üzere toplam 2010 yılı içerisinde 
1.751 hektarlık bir alan sulamaya açılarak % 10, 3’lük bir artış sağlanmış ve  sulanabilir arazi oranı % 18.726 hektara 
çıkarılmıştır.
 
B-) BİTKİSEL ÜRETİM İLE İLGİLİ OLARAK 
1-) 2010 Yılı Performans Programında  bitkisel üretime zarar veren, orman köylülerini mağdur eden yaban domuz zararına 
karşı mücadele edilmek üzere 1500 adet av fişeği dağıtılması suretiyle çiftçiye verilen zararın azaltılması planlanmış, 2010 
yılı içerisinde 1300 adet av fişeği alınarak çiftçiye dağıtımı yapılmıştır.

A-) İMAR DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında Belediye mücavir alanları dışında yapılacak her türlü tesisin 3194 sayılı 
Kanun ve Yönetmelik gereğince planlı ve ruhsatlı yapılmasını sağlamak üzere  2010 yılı içerisinde köy yerleşik alanları 
içerisinde 279 binanın projesi incelenerek onaylanmış,   köy yerleşik alanı içerisinde ya da dışında ruhsata tabi yapılar için 
107 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

2-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında Belediye Mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan 30 adet köy ve 
mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması planlanmış,  2010 yılı içerisinde Merkez ve ilçe köylerimizde toplam 
52 adet köy yerleşik alan ve civar tespitleri yapılmıştır.

3-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan alanlarda her 
türlü haritacılık hizmetleri (ifraz-tevhit vs) sonucunda oluşacak yeni parselleri İmar Kanunu ve bu Yönetmelik esasına göre 
hazırlanması planlanmış, 2010 yılında İl Özel İdaresince Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan alanlarda 
5 adet İfraz, 27 Adet Tevhid ve 2 adet Tevhid-İfraz yapılmıştır.

4-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve 
eklerine aykırı olarak yapılan yapıları İmar Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmesi planlanmış, 2010 
Yılı içerisinde toplam 115 köyde ruhsatsız veya ruhsat eki projelerine aykırı olarak yapılan yapıların denetimi yapılmıştır. 
Yapılan denetimlerde toplam 142 adet ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan yapı tespit edilmiştir. Bunlardan 103 
adedi ruhsata uygun hale getirilmiş, 5 adedi yapı sahibi tarafından yıkılarak uygunsuzluk ortadan kaldırılmıştır. Ruhsata 
uygun hale getirilmeyen 34 adedi hakkında toplam 167.049,10 TL cezai işlem uygulanmıştır.

B-) ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere 10 
Hektarlık bir alanda 25.000 adet fidan dikilmesi planlanmış,  2010 yılında 50 köyde 108468 adet fidan dikimi yapılmış, 
fidan dikilen yerleri koruma amaçlı olarak 12 adet çit kapısı, 240 adet 250 metre’ lik ve 2 mm kalınlıkta tel ve 250 kg 2 
mm’lik galvenizli tel, 4000 adet L profil demir, 640 torba çimento alınmıştır.

2-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında Köy okullarına 25 adet çocuk oyun grubu yapılması planlanmış, 2010 yılı 
İl Özel İdare bütçesinden 40 adet çocuk oyun gurubu altyapı inşaatı tamamlanarak oyun gurubu alımı yapılmıştır,
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DOĞAL AFETLERE MÜDAHALE VE 
KRİZ YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI

A-) İL VE İLÇELERDE AFET ACİL DURUM, TEHLİKE VE RİSKLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK 
İLE İLGİLİ OLARAK
1-) Yangın ve afetlere karşı uygulamalı eğitim çalışmaları yapılması. planlanmış, 2010 Yılı içerisinde Genel İdareden 
sağlanan ödenek ile Merkez köylerinde 14 okulda 628 öğrenci, İlçeler ve köylerinde ise 236 okulda 10665 öğrenci ve 
kamu kurum ve kuruluşlarında 10 kurumda 971 kişiye eğitim verilmiştir.

2-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında afet ve acil durumlarda arama kurtarma için araç, malzeme alınması 
ve yenilenmesi planlanmış, 2010 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinden arama ve kurtarma teknisyenlerinin görev esnasında 
kullanabileceği giyecek ve diğer malzemeler için 16.975,35 TL ile olay anında kullanılacak filme alma, fotoğraflama ve 
gözlem cihazları için ayrıca 6.485,64 TL harcama yapılmıştır.

B) TOPLUMSAL GÜVENLİĞİMİZİ BOZACAK VE HER TÜRLÜ ŞİDDET VE SALDIRILARA KARŞI TEDBİR ALMAK İLE 
İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İlimizde güvenlik açısından Emniyet hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu makine 
ve teçhizatı temini ve araç alımı planlanmış, İl Özel İdare bütçesinden 48.828,00 TL karşılığında 2 adet Peugeot Origin 
marka araç alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 5.999,99 TL karşılığında İlimizde yapılan miting, toplantı vb canlı olarak görüntü 
aktarımı yapılabilmesi için 3G’li görüntülü aktarma sistemi satın alınmıştır.

A-) EĞİTİM HİZMETLERİNDE ALT YAPININ TAMAMLANMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ONARIM 

İLKÖĞRETİM
1-) 2010 Yılı Performans Programında  İlimiz Merkez ve ilçelerde İlköğretim için  48 yeni derslikler yapılarak donanımlarının 
tamamlanması, mevcut olanlarının da iyileştirilmesi planlanmış, 2010 Yılı içerisinde 39 derslikli 4 adet ilköğretim okulu 
binası tamamlanmıştır.

2-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında mevcut ilköğretim okullarının standardının artırılması için 30 İlköğretim 
okulunun onarımlarının yapılması planlanmış, 2010 yılı içerisinde 53 adet İlköğretim okulunun küçük ve büyük onarımı 
yapılmıştır.  

3-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İl genelinde talep edilen okullardan yerel imkânlarla onarımları için 
50.000,00 TL’lik inşaat malzemesi alımı yapılması planlanmış, 2010 Yılı içerisinde 69.203,00 TL’lik İlköğretim okullarına 
malzeme alımı yapılmıştır.

4-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İhtiyaç duyulabilecek bölgelerde 1 adet okul (6.000 mt2) alanın 
kamulaştırılması yapılması planlanmış, 2010 Yılı içerisinde 19.068 m2 alan oku yeri olarak kamulaştırması yapılmıştır.

5-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İlimizde 100 öğrencilik Anaokulu sayısını 13’ten 18’e çıkarılması için 1 
Anaokulu yapılması planlanmış, 2010 Yılı içerisinde 10 derslikli 2 Anaokulu binası yapımı tamamlanmış.

SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI İLE 
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 

DOĞRULTUSUNDA
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6-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında 1 adet yeni yapılacak Anaokulunun tefrişinin yapılması planlanmış,  2010 
yılında yapılan Merkez Vilayetler Hizmet Götürme Birliği Sevgi Anaokulu ile Osmancık İlçesi Gelincik Anaokulu olmak 
üzere toplam 2 adet Anaokulunun tefrişatı yapılmıştır.

7-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında ihtiyaç duyulan mevcut anaokullarının bakım ve onarımının yapılması 
planlanmış, 2010 Yılı içerisinde Merkez Mimar Sinan ve Karşıyaka Anaokulu olmak üzere 2 adet Anaokulunun bakım ve 
onarımları yapılmıştır.

ORTAÖĞRETİM
1-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında Ortaöğretimdeki mevcut alt yapının yükseltilmesi için 3 adet yeni okul 
yapılması planlanmış, 2010 Yılı içerisinde Merkez İkbal Lisesi ile İskilip Anadolu Lisesi olmak üzere 2 adet Lisenin yapımı 
tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.

2-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında 20 adet Ortaöğretim okulun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulması 
planlanmış, 2010 Yılı içerisinde 42 adet Ortaöğretim okulunun bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.

3-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İl genelindeki çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerinin 
tamamlanarak, gerekiyorsa güçlendirmelerinin yapılması planlanmış, 2010 Yılı içerisinde Mecitözü YİBO, İskilip YİBO ve 
Merkez İmam Hatip Lisesi olmak üzere 2 adet okulun deprem güçlendirilmesi yapılmıştır.

4-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında 5 adet okulun bahçe tanzimlerinin yapılması planlanmış, 2010 Yılı içerisinde 
İskilip Kuzköy İlköğretim Okulu, Merkez Düvenci İlköğretim Okulu, Karşıyaka Anadolu İlköğretim Okulu ve Merkez Yıldırım 
Beyazıt İlköğretim Okulu olmak üzere toplam 4 okulun çevre düzenlenmesi yapılmıştır.

5-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İl Genelinde 1adet okula kapalı spor salonu yapılması planlanmış, 2010 Yılı 
içerisinde Merkez 19 Mayıs İlköğretim Okulu Spor Salonu ile Alaca Cumhuriyet İlköğretim Okulu Spor Salonu olmak üzere 
toplam 2 adet spor salonu yapılmıştır.
 
B-) SAĞLIKTA KALİTENİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK
1-) İlimizde Sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık 
hizmeti sunulması planlanmış, İl Sağlık Müdürlüğünce Genel İdareden alınan kaynaklar ile Merkez ve İlçeler Sağlık Ocakları 
onarımları için 176.870,39 TL, Mecitözü Devlet Hastanesi onarımı için 96.550,50 TL,  Mamül Mal Alımı 46.129,14 TL, 
Çorum Devlet hastanesi tıbbi cihaz alımı için 33.821,70 TL, Gögüs Hastalıkları Hastanesi tıbbi cihaz alımları için 12.528,00 
TL ve 9.147,95 TL olmak üzere 434.041,60 TL harcama yapılmıştır.

C-) SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLARIN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK
1-) Özürlü ve muhtaç 130 aileye ayni ve nakti yardım yapılması planlanmış, 2010 yılında Genel İdareden alınan kredi ile 
nakti yardım yapılan aile sayısı 219’a çıkartılmıştır.

D-) İLİMİZDE SPORU GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK İLE İLGİLİ OLARAK
1-) 2010 Yılı Performans Programı kapsamında İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarla 
spor yapmasını sağlamak üzere malzeme yardımında bulunulması planlanmış, 2010 yılı içerisinde Amatör Spor Kulüplerinin 
daha iyi imkanlarla spor yapmaları için 10.000,00 TL’lik 550 çift krampon alımı yapılmıştır.

2-) İlimiz Merkez İlçe ve Köylerinde bulunan futbol sahalarına malzeme yardımında bulunulması planlanmış, 2010 yılında 
2 adet basketbol potası, 2 adet voleybol dikmesi, 2 adet masa tenisi müsabaka masası, 10 adet masa tenisi maç masası 
alınmıştır.

3-) İlimizde Spor Yöneticisi, Antrenör ve Hakem kursları açılması planlanmış,   2010 yılında yüzme aday hakem yetiştirme 
kursu, satranç hakem gelişim semineri, muay thai hakem yetiştirme kursu, masa tenisi aday hakem yetiştirme kursu, 
yüzme antrenör kursu, yüzme hakem gelişim semineri açılmıştır.
   
KÜLTÜR VE TRİZİM GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ STRATEJİK AMAÇLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA
A-) KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
1-) Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını 2010 yılı içerisinde %5 oranında artırılması planlanmış, 2010 Yılında 
kütüphanelerimize 9.839 adet satın alma yoluyla,  4.160 adet bağış yoluyla olmak üzere toplam 13.999 adet kitap 
kazandırılmıştır.
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2-) Okuma kampanyaları düzenleyerek kullanıcı ( okuyucu) sayısını 811.836’dan 1.000.000’a çıkartılarak okuyucu sayısını 
artırmak planlanmış, 2010 yılında 7.539’ ü çocuk, 5415’i yetişkin olmak üzere toplam 12.954 yeni üye kaydı yapılmıştır. 
2010 Yılında kütüphanelerimizden faydalanan okuyucu sayısı 333.489’u çocuk, 194.952’si yetişkin olmak üzere toplam 
528.441 olmuştur.

B-) TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
3-) Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük müzeleri içerisine sesli tanıtım sistemi kurularak ziyaretçilere bilgiye ulaşmada 
kolaylık sağlanması planlanmış, 2010 yılı içerisinde Çorum Müzesinde Sesli Tanıtım Sistemi kurulmuştur.

4-) Ortaköy Şapinova kazı alanındaki kazı noktalarının üst örtüleri yenilenmesi ve izleme platformları yapılarak örenyerlerine 
ziyarete açık örenyeri statüsü kazandırılmıştır.

5-) Boğazköy müzesi genişletilerek modern bir şekilde yeniden yapılanarak ve hattuşa örenyerlerinden çıkan eserlerin 
teşhir ve muhafazası sağlanması planlanmış,  2010 yılında Boğazköy Müze binasının genişletilerek teşhir, tanzim üniteleri 
güvenlik sistemi, depo ve atölyeleri bünyesinde barındıran modern bir müze binasına dönüştürülmesiyle ilgili yapım 
çalışmaları tamamlanmış olup; hizmete açılma aşamasına gelmiştir.

6-) Alacahöyük müzesinin teşhir yerlerinin yenilenmesi  ve müze binasına yakışır bir hale getirilmesi planlanmış, 2010 yılı 
içerisinde Müze binası yenilenmiş, teşhir ve tanzimi tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmiştir.

7-) Alacahöyük örenyerlerinin etrafındaki derenin  ıslah edilerek ören yerlerinin etrafı panel çitlerle kapatılması planlanmış, 
2010 yılı içerisinde Örenyeri çevresi 641 m.  tel örgü ile çevrilmiş ve  dere ıslah çalışmaları tamamlanmıştır.

8-) İlimiz Örenyerlerini birbirine bağlayan turizm yollarının (Ankara-Samsun karayolu /Alacahöyük bağlantı yolu, Ankara- 
Samsun karayolu/Boğazkale bağlantı yolu, Boğazkale/Alaca-Alacahöyük bağlantı yolu, Alaca/Ortaköy bağlantı yolu) 
genişleme ve bakım onarımları yapılarak stablize olan bölümlerin asfaltlanması planlanmış, 2010 yılı içerisinde Alacahöyük 
Belediyesine altyapı çalışmaları için 150.000  TL ödenek aktarılmıştır.

9-) Kırkdilim mevkiindeki Helenistlik döneme ait kaya mezarı bulunan kapalı kayanın çevre düzenlemesinin yapılarak 
bilgilendirme ve yön levhaları ile ziyarete elverişli hale getirilmesi planlanmış, 2010 yılı içerisinde Etüt çalışmaları için Laçin 
Kaymakamlığına  ödenek aktarılmıştır.

10-) Ulusal ve uluslar arası turizm fuarlarına her yıl katılarak ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımını ve pazarlamasını 
yapılması planlanmış, 11-14 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen EMİTT 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda İlimizin katılımı gerçekleştirilmiş ve tanıtım yapılmıştır.

11-) Çeşitli dillerde ilimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan broşür, kitaplık, afiş harita tanıtım ve yönlendirme 
levhaları vb materyallerin plan dönemi içerisinde her yıl yapımı ve bakımı gerçekleştirilecek, ilimiz turizminin gelişmesine 
katkı sağlayacak kişi ve kuruluşlara (acentalar, tur operatörleri, elçilikler, turizm ataşelikleri, medya kuruluşları vb) dağıtımı 
yapılarak bu faaliyetlerin sürekliliğin sağlanması planlanmış, 2010 yılı içerisinde Çorum Halk Kültürü” kitabı çalışmaları 
tamamlanarak 1.000 adet bastırılmıştır. Kültür-Sanat Dergisi iki sayı olmak üzere 1.500 adet bastırılmıştır.

12-) İnternet sitesinin (www.corumkulturturizm.gov.tr) Uluslar arası standartlara kavuşturulacak özellikle şu anda sadece 
Türkçe olarak hizmet veren sitemiz plan dönemi içerisinde İngilizce ve Almanca olarak hizmet vermesi sağlanması 
planlanmış, 2010 yılı içerisinde  İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğünün www.corumkulturturizm.gov.tr alan adlı Web sitesinin, 
İl Özel İdaresi bütçesinden tanıtım amaçlı ayrılan ödenekler kapsamında 2010 yılı içerisinde İngilizce olarak hazırlığı 
tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Çorum tanıtım filmi sponsor aracılığıyla çoğaltılmış ve ihtiyaca göre sponsorla 
çoğaltma işlemlerine devam edilecektir.

13-) İnternet sitesinin (www.corumkulturturizm.gov.tr) Uluslar arası standartlara kavuşturulacak özellikle şu anda sadece 
Türkçe olarak hizmet veren sitemiz plan dönemi içerisinde İngilizce ve Almanca olarak hizmet vermesi planlanmış, Ankara 
ve İstanbul’da 48,350,50 TL bedelle bilboard kiralanmıştır.2010 Yılında Konaklama yapan turist sayısı ise 86.888’ den 
94.940’a yükselmiştir. (Yıllık Artış % 10)  2010 yılında Resuloğlu Kazı çalışmaları için 43.196,75 TL, Çorum Çankırı İlleri 
yüzey araştırması için 3.997,84 TL, Eskiyapar kazı çalışmaları için 29.829,32 TL, ödenek kullanılmıştır.
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İL GENEL MECLİS 
TOPLANTI SALONU 

YENİLENİYOR

	 Çorum	 İl	 Özel	 İdaresi	 İl	 Genel	Meclisi	 toplantı	 salonunu	 tadilat	 işi	 ihalesi	 26/11/2010	
tarihinde	yapıldı.

	 İdaremiz	tarafından	26/11/2010	tarihinde	ihalesi	yapılan	İl	Genel	Meclisi	toplantı	salonunun	
tadilatı	işi	Hazar	İYİBİL	–	Doruk	İnşaat	firmasına	ihale	edilmiş	olup,	işin	sözleşmesi	14/12/2010	
tarihinde	yapılmış	ve	işe	16/12/2010	tarihinde	başlanılmıştır.

	 İşin	süresi	120	takvim	günü	olup,	tadilatın	bitirilmesi	ile	idaremiz	40	adet	sıralı	ve	30	adet	
sırasız	olmak	üzere	toplam	70	kişilik	toplantı	salonuna	kavuşmuş	olacaktır.
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ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI  
TARAFINDAN ONAYLANAN, ÇORUM İL 

ÖZEL İDARESİNE AİT 2 ADET PROJENİN 
SÖZLEŞMESİ TARAFLARCA İMZALANDI

	 Merkezi	Samsun’da	bulunan,	Orta	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	tarafından	yürütülen	“Küçük Ölçekli 
Alt Yapı Geliştirme, Kültürel,Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali 
Destek Prorgramı“	kapsamında	İdaremiz	tarafından	sunulan	ve	başarılı	bulunarak	kabul	edilen		Çorum	
İl	Özel	 İdaresi	“Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi”	 ile	“İncesu Kanyonu Turizmini 
Geliştirme Projesi”	 23/02/2011	 Çarşamba	 günü	 Samsun	 Orta	 Karadeniz	 Kalkınma	 Ajansı	 Genel	
Merkezinde,	Orta	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Genel	Sekreteri	Mevlüt	ÖZEN	ile	Çorum	İl	Özel	İdaresi	
Genel	Sekreteri	Yakup	KELEŞ	tarafından	imzalandı.

	 Sözleşmesi	 imzalanan	Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesinde,	 Alacahöyük	 ile	
Çorum-Ankara	Karayolu	bağlantısı	arasındaki	6.900	m.	uzunluğundaki	yolun	10	m.	genişliğinde	kilit	taşı	
döşenmesi,	yolun	kenarlarının	ağaçlandırılması,	bisiklet	yollarının	yapılması	ve	yol	boyunca	bölgeyi	tanıtıcı	
ve	 yoldan	 geçen	 araçların	 dikkatini	 çekecek	 bölge	 turizmini	 artırmaya	 yönelik	 billboard	 ve	 tabelaların	
yapılması	sağlanacaktır.

 İncesu Kanyonu Turizmini Geliştirme Projesi	ile	de	Orman	ve	kanyon	içinde	780	m.	yaya	yolu	
kaplaması,	780	m.	bahçe	bordürü	yapılması,	orman	içi	ve	ırmak	kenarında	dinlenme	yerlerinin	artırılması	
amaçlı	20	adet	ilave	kamelya	yapılması,	kanyon	içerisine	Kybele	taş	kabartmasına	ulaşımı	kolaylaştırmak	
için	1500	m.	çelik	konstrüksiyon	yaya	parkuru	yapılması,	ırmak	kıyı	düzenlemesi	için	3250	m³	taş	ve	800	m³	
stabilize	malzeme	dolgusu,	1620	m²	parke	kaplama	ve	560	m.	yol	bordürü	yapılması	ve	mevcutta	bulunan	
ve	yıkılma	aşamasında	bulunan	su	alma	bendinin	daha	estetik	olarak	yeniden	yapılması	sağlanacaktır.
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DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET ALANLARI
• Makinelerin yedek parçalarını, bilumum lastiklerini ve parçalarını temin etmek.

• Göreve çıkan araçların (Treyler, Kasalı Kamyon, seyyar tamir araçları)taşıt görevlendirmelerini yapmak.

• Günlük arazideki arızalanan iş makinelerinin arızalarının giderilmesi için etütler yapılarak, yedek parçalarının temin 
edilmesi ve seyyar tamir ustalarının sevk edilmesi.

• Arazide çalışırken arızalanan ve mahallinde arızaları giderilemeyip merkez atölyeye getirilmesi  (komple motor yapımı, 
ana şase elemanlarının ve hidrolik ekipmanlarının tamiri v.s.)burada tamirlerinin ve bakımlarının yapılması.

• Merkez ve ilçelerde çalışan makinelerin mazot ihtiyaçlarını zamanında temin etmek içim ilçe bakımevlerinde bulunan 
mazot depolarına dağıtım yapmak.

• Kış gelmeden merkez ve ilçe köylerinde hizmet veren bütün araçların antifrizlerinin temin edilmesi ve zamanında 
motorlarına konulmasının sağlamak.

• Seyyar yağlama ekibinin tüm çalışan iş makinelerine bir program dâhilinde gönderilerek, yağlamalarını ve yağ 
değişimlerinin yapılmasını sağlamak.
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• Günlük taşıt izleme tablosunu hazırlamak.

•  Merkez idari bina, araç park girişi, Ovasaray da bulunan hurdalık ve Koparanda bulunan asfalt palent tesislerinin 
güvenliği sağlamak, buralara güvenlik personellerinin aylık nöbet çizelgelerini tanzim ederek sevk ve idarelerini kontrol 
etmek.

•  İhale ile yapılacak satın almalar dışındaki hizmetlerin doğrudan teminle piyasa araştırmasını yaparak alımını gerçekleştirmek.

• Hizmet alımında, ilgili fatura gelince muayene ve kabulünü yaptıktan sonra ödemek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
göndermek.

• Mal alımında gelen fatura içeriğinin muayene ve kabulünü yapıp, Taşınır İşlem Fişi düzenlemek üzere ayniyat ve ambar 
işlemlerinin yapıldığı birime faturayı iletmek.

• Telefon, elektrik, su, doğalgaz ve internet gibi hizmet bedellerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek,

• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek taşınır hesap yetkilisine 
(Mali Hizmetler Müdürlüğüne)göndermek (doğrudan temin 22/d)

• Harcama biriminde edinilen taşınırların cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan 
tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek,

• Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek.

• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak 
veya alınmasını sağlamak.

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları 
harcama yetkilisine bildirmek.

• Haberleşme hizmetlerinin yürütülmesini, santralin bakımını ve santral memurunun düzenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak.

• Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak.

• Birimi ilgilendiren ihaleleri yapmak.

• İdareye ait hizmet binalarının bakım ve onarımını yaptırmak çevre düzenini ve temizliğini sağlamak.

• Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için ‘’Birim Arşivi’’kurmak.

• Vali konutları ve kaymakamlık lojmanlarının demirbaşlarının satın alımı ile ilgili bunların bakım ve onarım işlerini yapmak.

• Avans ve kredi mutemetliği yapmak.

• Birim faaliyet ve raporunu hazırlamak.

• Amirlerinin ve mevzuatın verdiği diğer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

25

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



MAKİNE PARKI

İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM MAKİNE PARKI

SIRA NO MAKİNENİN CİNSİ  TOPLAM
1  Binek Taksi   12
2  Station Taksi   7
3  Arazi Binek Jeep  2
4  Çift Şoför Mahalli Pikap 12
5  Minibüs   8
6  Damperli Kamyon  43
7  Damperli Kamyon (Damtrak) 6
8  Ahşap Kasalı Kamyon  1
9  Kurtarıcı   1
10  Çekici    4
11  Akaryakıt Tankeri  3
12  Otobüs    2
13  Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri 1
14  Su Arazözü   4
15  Greyder   22
16  Dozer    10
17  Paletli Yükleyici   5
18  Lastik Tekerli Yükleyici  6
19  Lastik Tekerli Excavatör  2
20  Paletli Tekerli Excavatör  2
21  Kanal Kazıcılar   9
22  Kompresör   1
23  Kaya Delici-Vagon Drill  1
24  Distribütör   5
25  Roleytank Treyler  1
26  Asfalt Roleytank Treyler 1
27  Asfalt Süpürgesi  2
28  Kar Makinesi   2
29  Semi Treyler   3
30  Silindir    6
31  Lastik. Tekerlekli Kombine Silindir 1
32  Elle Kullanma Silindiri  2
33  Seyyar Yağlama Makinesi 1
34  Seyyar Kaynak Makinesi 1
35   Kaynak Makinesi  1
36   Kaynak Aracı   1
37  Jeneratör   5
38  Motopop   2
39  Mıcır Eleme Makinesi  1
40  Basınçlı Yıkama  2
41  Beton Karma Makinesi  1
42  Çim Biçme Makinesi  2
43  Yataklı Kamp Treyler  7
44  Yemekli Kamp Treyler  4
45  Yataklı Yemekli Kamp Treyler 11
46  Seyyar Depo Kamp Treyler 1
47  Çekilir Tip Su Tankı  4
48  Çekilir Tip Akaryakıt Tankı 14
  TOPLAM   245
49  Kurumlara Tahsis edilen Araçlar 8
  GENEL TOPLAM  253

PERSONEL DURUMU

 M/S PERSONEL TOPLAMI 

S.NO  POZİSYONU   ADEDİ
1  Şube Müdürü   1
2  Atölye Teknikeri  1
3  Şef    1
4  VHKİ    3
5  Ambar Görevlisi  2
  TOPLAM   8

 S/S PERSONEL TOPLAMI 
 
S.NO  POZİSYONU   ADEDİ
1  Seyyar Tamir Ustası  8
2  Arazi Kaynak Ustası  2
3  Seyyar İş Makine Yağcısı 1
4  Atölye Ustası   22
5  İnşaat Ustası   5
6  Şoför    20
7  Akaryakıtçı   1
8  Yıkama-Yağlamacı  1
9  Büro Görevlisi   3
10  Mak. ve Atöl. Mal. Hesapçısı 1
11  Santral Görevlisi  2
12  Ambar Görevlisi  2
13  Ambar Hizmetlisi  3
14  Temizlik İşçisi   8
15  Sıhhi Tesisat Ustası  1
16  Bahçıvan   1
17  Kaloriferci   1
18  Bina ve Mal Bakıcısı  13
  TOPLAM   95
  M/S TOPLAMI   8
  S/S TOPLAMI   95
  GENEL TOPLAMI  103

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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BAKIM VE ONARIM

YAPILAN BAKIMEVLERİ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• ALACA BAKIMEVİ           

• BAYAT BAKIMEVİ

• İSKİLİP BAKIMEVİ

• KARGI BAKIMEVİ

• MECİTÖZÜ BAKIMEVİ

• ORTAKÖY BAKIMEVİ

• OSMANCIK BAKIMEVİ

• SUNGURLU BAKIMEVİ

• UĞURLUDAĞ BAKIMEVİ

• Tüm iş makinesi ve araçların yedek parçalarının ve akaryakıtının temini.
• İş makinesi ve hizmet araçlarının tamirleri, bakım onarımları ile gerekli olan yıllık revizyonlarının yapılması.
• Vali Konağı, İl Özel İdaresi Lojmanları, Kültür Sitesi, İl ve İlçe Özel İdaresi Hizmet Binaları ve İlçe Bakımevlerinin 
demirbaşlarının satın alımı, mevcut demirbaşların tamiri, mevcut binaların bakım onarımları ile çevre düzenlemelerinin 
yapılması.
• İdaremiz hizmet araçlarının muayene ve idari işleri ile zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması ve poliçelerin takibi.
• İl Özel İdaresine ait hizmet alımlarının yapılması.
• Telefon, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmet bedellerinin takibi ve tahakkuklarının yapılması.
• İş sezonunun az olduğu dönemlerde kamu kurumlarına ve özel şahıslara sözleşme dâhilinde iş makinesi kiraya verilmesi.
• İl Özel İdaresinin demirbaş kayıtlarının tutulması, terkin işlerinin yapılması, ambar mevcutlarının sayılması ve ayniyat 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
• 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi gereği motorlu taşıt hurdası teslim alınması.
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 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi gereği motorlu taşıt 
hurdası teslim alınması devam etmektedir. Bu kapsamda teslim alınan 
araçlar Makine ve  Kimya Endüstrisi Kurumu ile yapılan yazışmalar 
sonucunda Ovasaray şantiyesinde yerinde teslimi yapılmıştır. Kanun 
gereği 1985 ve daha eski araçların bedelsiz olarak teslim alma işlemleri 
31.12.2011 tarihine kadar devam edecektir.

 Konaklı Beldesinde kolluk kuvvetleri  tarafından yapılan 
denetimler sonucu yakalanan kaçak akaryakıt 5015 Sayılı Kanun ve 
bu kanunun uygulanması için çıkarılan yönetmeliğin 18. Maddesine 
göre İdaremiz tarafından muhafaza altına alınmıştır. Yapılan 
denetimlerde 40.000 kg kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.Söz konusu 
kaçak akaryakıt Destek Hizmetleri Müdürlüğü makine parkında 
bulunan akaryakıt tankında muhafaza altına alınmıştır. 

 Makine parkında daha önceki dönemlerde yakalanan toplam 
70.000 kg kaçak akaryakıtla ilgili tasviye işlemleri devam etmektedir.

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak, İl Özel İdaresi idari 
binaları başta olmak üzere, atölyelerimizin, ambarlarımızın, 
lojman binalarımızın, İşçi dinlenme tesislerinin,  bakım onarım ve 
yenileme çalışmaları yapılmış olup ayrıca idari binaların birbiriyle 
olan bağlantısını sağlayacak olan tüp geçit tamamlanarak hizmete 
sunulmuştur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 Köy yollarında yapılan sanat yapıları ve köprülerin üzerine 
korkuluk yapılarak trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.

 İl Özel İdaresi İş makineleri ve araçlarının tamir bakım atölyesinde 
her türlü rutin bakımlar, yenileme çalışmaları, arıza tespiti ve 
arızaların giderilmesi sağlanmaktadır. Alanında uzun yıllar çalışmış 
ustalar sayesinde sınırlı sayıdaki personelle hizmet vermeye devam 
etmektedir.

 İl Özel İdaresi araç ve iş makinelerinin eski olması sebebiyle 
ekonomik ömrümü tamamlamış kamyon, dozer ve yükleyici gibi iş 
makinelerinin çalışma sırasında meydana gelen arıza ve buna bağlı 
olarak zaman ve iş kayıplarının en aza indirmek amacıyla iş makinaları 
hurdaya ayrılmıştır.

 Hizmetlerin devam edebilmesi amacıyla Sayın Valimizin de 
direktifleriyle yeni iş makineleri alınması çalışmaları başlatılmıştır. 
İller Bankası kredisiyle; firma ve Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri ile 
yapılan görüşmelerde 5 adet greyder, 14 adet damperli kamyon, 2 
adet silindir ve 1 adet beko–loder olmak üzere tamamı 22 adet iş 
makinalarının alımıyla ilgili çalışmalar yapılmış olup bu iş makinaların 
teslim edilmesiyle de makine parkımız yenilenmiş güçlenmiş bir 
şekilde hizmetlere hazır olacaktır.

 İl Özel İdaresi İş makineleri ve araçlarının çalışma sahasında 
arızalanması durumunda seyyar tamir ekiplerince aracın bulunduğu 
yerde tamir edilerek zaman kaybını en aza indirmektedir.
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 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü aracılığıyla Çorum İl Özel 
İdaresine 2010 yılı içerisinde kendi bünyesinde biriktirmiş olduğu 5.652,00 Kg atık yağ 
karşılığında Ankara-Atatürk Orman Çiftliğinde tesis edilen Ağaçlandırma Sahasına 27 adet 
fidan dikilmiştir. İdaremize ’’Bir Varil Bir Ağaç’’ kampanyasına katılımlarımızdan dolayı 
‘’Teşekkür Belgesi ‘’verilmiştir.
 
Çorum İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçların ömrünü tamamlamış motor 
yağlarının bir depoda biriktirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlara 
2010 yılı içerisinde toplam 5.652,00 Kg atık yağ teslim edilmiştir. Petrol Sanayi Derneği ile Çevre 

ve Orman Bakanlığı arasında 3 Eylül 
2010 tarihinde PETDER Atık Yağların 
Yönetimi çalışmaları kapsamında, 
toplanan atık yağlar için fidan dikimi 
amaçlayan Bir Varil Bir Ağaç Projesi 
başlatılmış ve imzalanan protokol 
çerçevesinde 2010 yılında tüm kamu 
kurumlarından alınan atık yağlar 
için 15.000 adet fidan dikilmiştir.

 Çorum İl Özel idaresi olarak yapmış 
olduğumuz katkılardan dolayı 
Ankara-Atatürk Orman Çiftliğinde 
Tesis  edilen Ağaçlandırma Sahasında 
adımıza 27 adet fidan dikilmiştir. 
Ayrıca projeye desteğimizden ötürü 
TEŞEKKÜR BELGESİ verilmiştir.

haber

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞIN’DAN, 
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİNE  

TEŞEKKÜR BELGESİ
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 Çorum İl Özel İdaresi  ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-
SEN) tarafından ortaklaşa, Çorum  İl Özel İdaresinde görev yapan personele, 30/03/2011 
Çarşamba günü “ETKİLİ İLETİŞİM BEDEN DİLİ” konulu seminer düzenlendi.

 Çorum İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri konferans salonunda gerçekleştirilen seminere 
Çorum  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ,Genel Sekreter Yardımcısı Bülent 
KANKURDAN, BEM-BİR-SEN Genel Eğitim Sekreteri  Recai KARSLI, BEM-BİR-SEN Şube 
Başkanı Burhan ŞAHİN , Çorum İl Özel İdaresi Birim Müdürleri ve personeli katıldı.
 
 Seminer İletişim Uzmanı Tarkan ZENGİN tarafından sunuldu.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ’NDE 
“ETKİLİ İLETİŞİM BEDEN DİLİ” 

KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
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 Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2010 yılı sonbahar 
döneminde ağaçlandırma çalışmaları devam ettirilmiştir. Bu dönemde toplam 10.000 adet karaçam, 
5000 adet kokarağaç, 5000 adet iğde ve 5000 adet akçaağaç fidanı dikimi tamamlanmıştır.
 Sonbahar dönemi de dahil olmak üzere 2010 yılında ise, Merkezde 12.958, Alaca’da 38.990 
adet, İskilip’de 2.680 adet, Laçin’de 2.200 adet, Mecitözü’nde 28.790 adet, Oğuzlar’da 1.500 adet, 
Ortaköy’de 1.965 adet, Sungurlu’da 19.385 adet, olmak üzere il genelinde 108.468 adet fidan dikimi 
10/12/2010 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Dikilen fidanların 1000 adedi badem, 3000 adedi dişbudak, 
10.000 adedi karaçam, 5000 adedi kokarağaç, 5000 adedi iğde, 5000 adedi akçaağaç ve 79.468 adedi 
ise sedir fidanlarından oluşmaktadır.
 2010 yılı içerisinde ağaçlandırma çalışması yapılan sahaların çitle kapatılması çalışmaları da 
tamamlanmıştır. Bu kapsamda toplam 8 adet sahada 9.775 m. Uzunluğunda, 6 sıra dikenli tel çekilmiştir. 
Bu çalışmalarda 3.272 adet L profil demir ve 58.650 m. dikenli tel kullanılmıştır.
 2010 yılı içerisinde Mecitözü Merkez Göleti, Alaca Çopraşık Göleti, Merkez Şendere Göleti, 
Mecitözü Figani Göleti ve Merkez Sıklık Mevkiinde dikilen fidanların yabancı ot temizlemesi ve sulama 
çalışmaları yapılmıştır.
 Ormanlık alanlardaki hava daha temiz olduğu bilinmektedir. Bir ağaç yılda 700 kilo toz 
emmektedir. Bir hektar çam ormanının ise yılda emdiği toz miktarı 30 – 40 ton arasındadır. Bu nedenle 
ormanların havası, kentlerin havasına göre yüzde 99 daha az toz içeriyor. Ayrıca ağacın yapraklarıyla 
toksik ve radyoaktif maddeleri emerek atmosferi temizlediği bilinmektedir. Bir ağaç yılda 50 metreküp 
temiz su üreterek, yeryüzünde kuraklığı engellemektedir. Erozyonun önlenmesinde ise ağaçlandırmanın 
önemi bilinmektedir. Bir ağaç kökleriyle yılda 30 bin litre su çekerek verimli toprağın akmasını engelliyor. 
Aşırı yağışlı ve kurak havalarda bir sünger gibi davranarak, fazla su emiyor ve gerektiğinde geri veriyor. 
Ağaçlar toprağı canlı ve verimli tutuyorlar. Organik atıkların parçalanıp dönüşmesine yardımcı oluyor, 
minerallerin çözülüp azot bağlantılarının kurulmasını sağlıyorlar. 100 yaşındaki bir kayın ağacı 60 insanın 
günlük ihtiyacına yetecek oksijen üretiyor, yılda bir ton toz süzüyor bakterileri de etkisizleştirmektedir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
2010 YILI 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 
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	 Orta	 Karadeniz	 Kalkınma	 Ajansı	 tarafından,	 14/09/2010	 tarihi	 itibariyle	 	 kamuoyuna	 duyurulan	
“Küçük	Ölçekli	Altyapı	Geliştirme,	Kültürel,	Turistik	Değerleri	ve	Ekolojik	Dengeleri	Koruma	ve	İyileştirme	
Mali	Destek	Programı”	kapsamında	başvurusu	yapılan	projelerin	değerlendirme	süreci	tamamlanmıştır.	

	 14.09.2010	tarihinde	Orta	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Yönetim	Kurulu	Başkanlığı	tarafından	yapılan	
basın	açıklaması	ile	ilan	edilen	Mali	Destek	Programına	ilişkin	Yönetim	Kurulumuzun	da	görüşleri	doğrultusunda	
hazırlanan	 “İletişim	 Planı”	 çerçevesinde	 ilk	 etapta	 Amasya,	 Çorum,	 Samsun	 ve	 Tokat	 il	 merkezleri	 ve	
ilçelerinde	 bütün	 yerel	 paydaşların	 da	 katılımıyla	 bilgilendirme	 ve	 eğitim	 toplantıları	 gerçekleştirilmiştir.	
Bilgilendirme	ve	eğitim	faaliyetlerinin	ardından,	mali	destek	programına	son	başvuru	tarihi	olan	13.12.2010	
Pazartesi	günü	saat	17.00	itibarıyla	157	proje	başvurusu	kabul	edilmiştir.	Son	başvuru	zamanından	sonra	
Ajansa	ulaşan	4	adet	proje	geç	teslim	olarak	alınmış	ve	değerlendirme	dışı	bırakılmıştır.	

	 Teslim	alınan	157	projede	toplam	232.329.796,32	TL	yatırım	öngörülmüş	ve	Ajans’tan	154.761.590,16	
TL	destek	talep	edilmiştir.	Projelerin	iller	bazında	dağılımlarına	bakıldığında	157	projenin	24	adeti	Amasya	
ilinde,	33	adeti	Çorum	ilinde,	54	adeti	Samsun	ilinde,	46	adeti	ise	Tokat	ilinden	sunulduğu	görülmektedir.	

	 27	Ocak	2011	tarihinde	Amasya	ilinde	gerçekleştirilen	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Değerlendirme	
Komitesi	raporu	ve	Genel	Sekreterlik	incelemesi	sonuçları	da	dikkate	alınarak	Yönetim	Kurulu	tarafından	asil	
liste	ile	yedek	ve	başarısız	projeler	listeleri	karara	bağlanmıştır.	Teklif	çağrısı	değerlendirme	süreçlerinden	
geçmiş	ve	sonuçta	finansman	desteğine	hak	kazanmış	olan	asil	listede	36,	yedek	listede	ise	5	adet	proje	
yer	almaktadır.	Asil	listede	yer	alan	projeler	kapsamında	bölgemizde	36.771.311,93	TL	lik	Turizm	ve	Çevre	
Altyapısı	yatırımı	gerçekleştirilecek	olup	bu	yatırımım	18.000.000	TL	lik	kısmı	Ajans	tarafından	hibe	şeklinde	
karşılanmaktadır.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 
(OKA) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK 
PROGRAMI KAPSAMINDA ÇORUM İLİ 

ÖNEMLİ DESTEK ALDI
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AMASYA	 	 24	 	 9
ÇORUM	 	 33	 	 8
SAMSUN	 	 54	 	 10
TOKAT	 	 46	 	 9
TOPLAM	 	 157	 	 36

TESLİM EDİLEN
PROJE SAYISI

ASİL LİSTEDEKİ 
PROJE SAYISI 

İLLER

BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI

Herkes	Müzeye

Alacahöyük	Turizm	Yolu	Rehabilitasyon	Projesi

İncesu	Kanyonu	Turizmini	Geliştirme	Projesi

Çorum	Sanat	Evi	ve	Sanat	Sokağı

Çorum	Çocuk	ve	Oyuncak	Müzesi

Eski	Askeri	Şubesi	Restorasyonu,
Kültür	Evi	Ve		Kent	Müzesi

Zamana	Direnen	Başkent	Hattuşa’da	2	Gün

Hattuşa’dan	Dulkadiroğulları	Konağına	Hitit	Esintisi

TC	Çorum	Valiliği

Çorum	İl	Özel	İdaresi

Çorum	İl	Özel	İdaresi

Çorum	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü

Çorum	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü

Mecitözü	Kaymakamlığı
Köylere	Hizmet	Götürme	Birliği	Başkanlığı

Boğazkale	İlçesi
Köylerine	Hizmet	Götürme	Birliği

Boğazkale	İlçesi
Köylerine	Hizmet	Götürme	Birliği

Çorum	İlinden	kabul	gören	8	proje	
karşılığında	alınan	hibe	miktarı	
4.261.337,95	TL	olup,	program	bütçesi	
olan	18	milyon	TL’	nin	%	24’üne	tekabül	
etmektedir.

Çorum İlinden Başarılı Bulunan Projeler

haber
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Küçük Ölçekli Altyapı Proje Özet Bilgileri
1-		Çorum	Valiliğinin	hazırladığı	Herkes	Müzeye	adlı	projede	Çorum	Müzesinin	varış	odaklı	merkez	olması	hedeflenmiştir.	
Çocukların	konaklamasına	imkan	sağlayacak	uygulama	ve	eğitim	merkezi	yapılması,	Roma	Dönemine	(MS	2.yy)	Ait	
Güneş	Saatinin	Sergilendiği	Yeni	Sergi	Alanı	(25	m²)	açılması,	Hitit	Dönemine	(MÖ	1.650)	ait	vazoların	sergilendiği	2	
yeni	sergi	alanı	(20	m²)	açılması,	Müzede	içerisinde	performans	sanatları,	drama	gösterileri	yapılması,	görsel-işitsel		
interaktif	etkinlikler	başlatılması,	hareketli-durgun	imajlarla	görsellik	geliştirilmesi	planlanmıştır.	Proje	ortağı	İl	Özel	
İdaresidir.

2-	 İl	 Özel	 İdaresinin	 hazırladığı	 Alacahöyük	 Turizm	 Yolu	 Rehabilitasyon	 Projesinde	 Alacahöyük	 ile	 Çorum-Ankara	
Karayolu	bağlantısı	arasındaki	6.900	m.	uzunluğundaki	yolun	10	m.	genişliğinde	kilit	taşı	döşenmesi,	yolun	kenarlarının	
ağaçlandırılması,	bisiklet	yollarının	yapılması	ve	yol	boyunca	bölgeyi	tanıtıcı	ve	yoldan	geçen	araçların	dikkatini	çekecek	
bölge	turizmini	artırmaya	yönelik	billboard	ve	tabelalar	yapılması	hedeflenmiştir.

3-	İl	Özel	İdaresinin	hazırladığı	İncesu	Kanyonu	Turizmini	Geliştirme	Projesinde	Orman	ve	kanyon	içinde	780	m.	yaya	
yolu	kaplaması,	780	m.	bahçe	bordürü	yapılması,	orman	içi	ve	ırmak	kenarında	dinlenme	yerlerinin	artırılması	amaçlı	
20	adet	ilave	kamelya	yapılması,	kanyon	içerisine	Kybele	taş	kabartmasına	ulaşımı	kolaylaştırmak	için	1500	m.	çelik	
konstrüksiyon	yaya	parkuru	yapılması,	ırmak	kıyı	düzenlemesi	için	3250	m³	taş	ve	800	m³	stabilize	malzeme	dolgusu,	
1620	m²	parke	kaplama	ve	560	m.	yol	bordürü	yapılması	ve	mevcutta	bulunan	ve	yıkılma	aşamasında	bulunan	su	
alma	bendinin	daha	estetik	olarak	yeniden	yapılması	hedeflenmiştir.

4-	 İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	hazırladığı	Çorum	Sanat	Evi	Ve	Sanat	Sokağı	Projesinde	 iki	 farklı	 sosyal	mekânda	
“Sanat	Evi”	ve	Sanat	Sokağı”	oluşturulması	planlanmıştır.	Proje	içerisinde	müzik,	resim,	heykel	ve	diğer	güzel	sanatlar	
alanında	 faaliyet	 gösteren	 sanatçıların	 buluştuğu,	 eserlerini	 halkın	 içinde	 sergileyebilecekleri	mekân	 oluşturulması	
planlanmıştır.

5-	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğünün	 hazırladığı	 Çorum	 Çocuk	 Ve	 Oyuncak	 Müzesi	 Projesinde	 restorasyon	 çalışmaları	
tamamlanmış	eski	İstiklal	İlköğretim	Okulunun	Çocuk	ve	Oyuncak	Müzesi	olarak	ilin	ve	bölgenin	hizmetine	açılması	
hedeflenmiştir.	Çocuklarımızın,	öğrenme	etkinliklerini	farklı	bir	müzecilik	konsepti	ile	gerçekleştirebilmelerine	olanak	
sağlamak	 amacıyla,	 çok	 çeşitli	 ve	 özellikli	 oyuncakların	 sergilenmesi	 amacıyla	 vitrin	 düzenlenmesi,	 bahçe-peyzaj	
çalışmaları	ve	elektrik-elektronik	sistemlerin	yapılması	planlanmıştır.

6-	Mecitözü	Kaymakamlığı		Köylere	Hizmet	Götürme	Birliği	Başkanlığının	hazırladığı	Eski	Askerlik	Şubesi	Restorasyonu,	
Kültür	Evi	Ve	Kent	Müzesi	Projesinde	Askerlik	Şubesine	ait	binanın	restorasyonunun	yapılarak,	ilçe	kültür	ve	turizm	
altyapısının	geliştirilmesine	katkıda	bulunan	bir	kültür	evi	ve	kent	müzesi	haline	getirilmesi	hedeflenmiştir.

7-	 Boğazkale	 İlçesi	 Köylerine	 Hizmet	 Götürme	 Birliğinin	 hazırladığı	 Zamana	 Direnen	 Başkent	 Hattuşa’da	 2	 Gün	
Projesinde	ilçe	girişi	imaj,	estetik	ve	ilk	izlenim	açısından	şehrin	kimliğini	yansıtacak	şekilde	iyileştirilerek,	düzenli	ve	
etkileyici	bir	hale	getirilmesi	hedeflenmiştir.	Bu	kapsamda	Şehir	Girişine	Turizm	Bilgilendirme	Kioskları	Yerleştirilmesi,	
Turizm	Amaçlı	Gezi	Bisikletleri	Alınması,	Yöresel	El	Sanatları	Üretim,	Sergi	ve	Satış	Noktası	Oluşturulması,	Hitit	Kent	
Surlarının	Işıklandırılması,	Atlı	Hitit	Arabaları	Yaptırılması	ve	İbikçam	Göleti	Mesire	Alanı	ve	Japon	Bahçesi	Düzenlenmesi	
yapılacaktır.

8-	Boğazkale	İlçesi	Köylerine	Hizmet	Götürme	Birliğinin	hazırladığı	Hattuşa’dan	Dulkadiroğulları	Konağına	Hitit	Esintisi	
Projesinde	Dulkadiroğullarına	ait	eski	bir	konağın	röleve	ve	uygulama	projeleri	çerçevesinde	restore	edilerek	turizme	
açılması	hedeflenmiştir.

haber
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 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent KANKURDAN, 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ARSLAN, İl Özel İdaresi 
Müdürleri ve çalışanlarının yoğun desteği ile  16/02 /2011 çarşamba  günü İl Özel İdaresi binasında 
kan bağışı kampanyası başlatıldı.

 İki gün süreceği düşünülen kampanyanın açılışında konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekteri Yakup 
KELEŞ, kan bağışının kutsal olduğunu ve hayat kurtarmanın bilincinde olduklarını, bu nedenle Kızılay’a 
kan bağışında bulunduklarını söyleyerek bağış için start verdi.

 Kampanya için İl Özel İdaresinde emeği geçen herkese teşekkür eden Şube Başkanı Sedat 
CANBOLAT, yapılan çalışmanın diğer kişi ve kuruluşlara örnek olması gerektiğini, Kan’ın şartları yerinde 
olan kişilerden alındığını, kan vermekle herhangi bir şeyin eksilmediğini, hatta insanların verdikleri kan 
ile kendilerine check-up yaptırdığını, 3 ayrı kişiye’de hayat verdiğini dile getiren CANBOLAT, Kan’ın 
üretimi fabrikası sadece insandır. İhtiyaç duyduğumuzda kan bulabilmemiz için düzenli olarak kan 
vermeliyiz dedi.

İL ÖZEL İDARESİNDEN
KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA

YOĞUN DESTEK

haber
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 İl Özel İdare Gençlikspor yönetimi, 
Tekvando’da milli takım seçmelerine katılacak olan 
İbrahim TUFAN’a malzeme hediye etti.  08.02.2011 
tarihinde Kulüp Başkanı Ayhan SULAR’ın odasında 
düzenlenen törene Yönetim Kurulu üyeleri Şaban 
ATEŞ, Ahmet ÖZDEMİR, Mustafa AKÇA  ile milli 
sporcu İbrahim TUFAN ve antrenörü İlhan AŞKIN 
katıldı.

 Tören öncesinde bir konuşma yapan İl 
Özel İdare Spor Başkanı Ayhan SULAR geçtiğimiz 
sezonlarda futbol ağırlıklı çalışma yaptıklarını, ancak 
geçen yıldan itibaren önceliği salon sporlarına 
verdiklerini söyledi. Bu sezon futbol braşında’da 
çeşitli kategorilerinde mücadele ettiklerini salon 
sporlarında ise daha aktif olmaya gayret ettiklerini 
,ayrıca bu yıl erkeler bölgesel voleybol liginde 
üst sıralar için mücadele edeceklerini söyledi.
Taekwondo,Judo ve yüzme gibi bireysel branşlarda 
başarılı sporcularımız var bunlar arasındaki İbrahim 
TUFAN kardeşimiz milli takım seçmelerine katılacak 
ve inşallah göstereceği performansla milli takımda 
mücadele edecek kendisine başarılar diliyorum dedi.
            
 Alanya’da yapılacak olan Büyükler Taekwondo 
Milli takım seçmelerine katılacak olan İbrahim 
TUFAN‘a spor ayakkabısı ve eşofman hediye edildi. 
Başkan Ayhan SULAR, İbrahim TUFAN ‘nın Korede 
yapılacak Dünya şampiyonasında milli formayı 
giymesi halinde bunun hem kendi kulüplerinin hem 
de Çorum için büyük bir gurur kaynağı olacağını 
söyledi.

İL ÖZEL İDARESİ
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ’NDEN

BAŞARILI SPORCUYA ÖDÜL

haber
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 İl Özel İdaresi araç ve iş makinalarının 
eski olması sebebiyle ekonomik ömrünü 
tamamlamış kamyon, dozer, yükleyici, greyder  
gibi  iş makinalarının çalışma sürecinde meydana 
gelebilecek arızaları neticesindeki iş kayıplarım en 
aza indirmek amacıyla bir kısım iş makinelerinin 
hurdaya ayrılması ve buna mukabil hizmetlerin 
aksamadan devam edebilmesi için iller Bankasından 
temin edilen 5.000.000 TL. lik bir kaynakla geçen 
sene başlatmış olduğumuz araç parkımızın yenileme 
çalışmalarına ilaveten  ( 3 adet Beko Loder, 1 Adet 
Excavatör, 1 Adet Otobüs, 1 Adet Mazot Tankeri) 
ek olarak 5 Adet Greyder, 2 Adet Silindir, 1 Adet 
Beko Loder ve 14 Adet Damperli Kamyon alınması 
planlanmış olup, Nisan ve Mayıs sonunda makine 
parkımıza katılacaktır.

 Bu sayede köylere ve köylümüze daha 
fazla hizmet yapma imkanı sağlanmış olup 
makinalarımızın arıza yapması durumunda yapmış 
olduğumuz harcamalarıda en aza indirmiş olacaktır.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ’NİN 
ARAÇ PARKI YENİLENİYOR

haber
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	 Almanya’nın	 Berlin	 şehrinde	 düzenlenen	 “ITB	 Berlin	 Turizm	
Fuarı”na	 Yeşilırmak	 Havzası	 Kalkınma	 Birliği(YHKB)	 Ajansı	 ile	 birlikte	
katılalan	Çorum,	Tematik	Kültür	yolu	olan	‘Hitit	Yolu’nun	tanıtımını	yaptı.

	 Berlin’de	 bu	 yıl	 45’incisi	 düzenlenmiş	 olan	 “ITB	 Berlin	 Turizm	
Fuarı”,	8-13	Mart	2011	tarihleri	arasında	gerçekleştirildi.	Fuara	yaklaşık	
150	ülkeden	katılım	oldu.

	 YHKB	Ajansına	tahsis	edilen	stant	da	Samsun,	Tokat,	Çorum	ve	
Amasya	 illerinin	 tanıtımı	 yapıldı.	 Kültür	 ve	 Turizm	Müşavirliği’nce	 ‘Hitit	
Yolu’nun	tanıtımı	için	ikinci	bir	stant	tahsis	edildi.	Tarihi	antik	yollarla	eski	
göç	yolları	esas	alınarak	projelendirilen	ve	2010	Mayıs	aynıda	başlatılarak	
Kasım	ayında	tamamlanan	ve	bir	tematik	kültür	yolu	olan		‘Hitit	Yolu’nun	
tanıtımı	 için	 sunumlar	yapıldı.	Fuarda	Almanca	olarak	hazırlanan	“Hitit	
Yolu”	kitabı	da	dağıtıldı.

	 Fuarda	 ayrıca	 Alman	 Madencilik	 Müzesi	 Öğretim	 Üyelerinden	
Hemşerimiz	Prof	Dr.	Ünsal	Yalçın		“Türkiye	de	Kültür	Turizmi”	konulu	bir	
konferans	verip	ve	‘Hitit	Yolu’	ile	ilgili	bir	sunum	yaptı.

	 Fuara,		İlimizi	temsilen	Vali	Nurullah	ÇAKIR,	İl	Kültür	ve	Turizm	
Müdürü	Ali	ÖZÜDOĞRU,	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreter	Yardımcısı	Ömer	
ARSLAN,	İl	Genel	Meclisi	Üyesi	Ramazan	KELEPİRCİOĞLU	ve	“Hitit	Yolu”	
Koordinatörü	Fotoğrafçı	Rehber	Ersin	DEMİREL	katıldı.	

HİTİT YOLU
BERLİN TURİZM FUARINDA TANITILDI
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	 8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü,	İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreterliği		ile	,Türkiye	Yol		iş	Sendikası	İş	yeri	Baş	
Temsilciliği	tarafından,	8	Mart	2011	Salı	günü	İl	Özel	İdaresi	Sosyal	Tesislerinde,Genel	Sekreterimiz	Yakup	KELEŞ	
ve	Sendika	Baş	Temsilcimiz	Dursun	YÜCEL	‘in	katılımları	ile	kutlandı.

	 Genel	Sekreterimiz	Yakup	KELEŞ,	Kadınlar	günü	nedeniyle	yaptığı	konuşmada;	“İnançlarımız	bize	 tüm	
bireylerin	 insan	 olmaktan	 dolayı	 doğdukları	 andan	 itibaren	 temel	 insan	 halklarına	 sahip	 olduklarını	 öğretmiştir.	
Ancak	daha	sonra	hayatın	içinde	çok	çeşitli	nedenlerden	dolayı	bu	hakların	yok	sayıldığını	bunun	sonucunda	özellikle	
kadınların	 daha	 çok	 hak	 kaybına	 uğradığını	 bu	 hakların	 geri	 alınması	 yönünde	 çalışmalar	 yapıldığını,	 kadınlar	
gününün	de	bu	 çalışmalar	 sonucu	kutlanır	 hale	 geldiğini	 ifade	 ettiği	 konuşmasında,	 bu	 tür	 günlerde	gelişi	 güzel	
kutlamalar	yerine	özelde	kadınlarımızın	ama	genelde	yok	sayılan	 tüm	insan	haklarının	sahiplerine	geri	verilmesi	
yönünde	çalışmalar	yapılarak	toplumun	bu	konudaki	bilinç	düzeyinin	yükseltilmesi	halinde	tüm	toplumun	haklarının	
korunmuş	olacağını	söyledi.	Feminist	yaklaşımların	bu	problemin	çözülmesini	asla	sağlamayacağını	var	olan	kavgayı	
daha	 da	 artıracağını	 ifade	 etti	 ve	 konuşmasını	 şu	 cümlelerle	 tamamladı.	Yok	 sayılan	 kadın	 hakları	 temelde	 yok	
sayılan	 insan	haklarıdır.	Biz	bu	hakların	sahiplerine	geri	verilmesi	 için	 tüm	gücümüzle	çalışmaktayız.	Çalışmaya	
devam	edeceğiz.	Bu	anlayışla	tüm	kadınlarımızın	kadınlar	gününü	kutluyorum.”	dedi.

	 Sosyal	 Tesislerimizde	 ‘de	 idaremizde	 çalışan	 kadınlarımıza	 ikram	 yapılarak,	 Sendika	 Başkanı	 Dursun	
YÜCEL	tarafından	katılımcılara	hediyeler	verildi.

8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ,

İDAREMİZ ÇALIŞAN KADINLARIN 
KATILIMLARIYLA KUTLANDI

haber
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8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ,

İDAREMİZ ÇALIŞAN KADINLARIN 
KATILIMLARIYLA KUTLANDI

	 Çorum	Valiliği	tarafından	Çanakkale	Zaferinin	96.	Yıl	dönümü	
ve	Şehitler	günü	nedeniyle,	ilimizdeki	şehit	ailelerine	ve	gazilere	Çorum	
İl	Özel	İdaresi	Sosyal	Tesislerinde	yemek	verildi.

	 Çorum	 Valiliği	 tarafından	 şehit	 ailelerine	 ve	 gazilere	 verilen	
yemekte,	Vali	Nurullah	ÇAKIR’ın	yanı	sıra	eşi	Cemile	ÇAKIR,	AK	Parti	
Çorum	Milletvekilleri	Agah	KAFKAS,	Cahit	BAĞCI,	Murat	YILDIRIM,	
Garnizon	Komutanı	Jandarma	Albay	Hakan	SARAÇ,	Belediye	Başkanı	
Muzaffer	 KÜLCÜ,	 Başsavcı	 Bayram	 ERAY,	 İl	 Emniyet	 Müdürü	
Necmettin	 EMRE,	 Vali	 Yardımcıları	 Hamdi	 BOLAT,	 Zülkarnin	
ÖZTÜRK,	Hüseyin	İÇTEN,	AK	Parti	İl	Başkanı	Ahmet	CEYLAN,Çorum	
İl	Özel	İdaresi	Genel	Sekreter	Yardımcısı	(Genel	Sekreter	Vekili)	Bülent	
KANKURDAN			Çorum	Şehit	Aileleri	ve	Gaziler	Derneği	Başkanı	Gazi	
Ömer	ÖNCÜL	ile	çok	sayıda	şehit	yakını	katıldı.		Aynı	masada	bir	arada	
oturmayı	tercih	etmeyen	protokol	mensuplarının	her	biri,	bir	şehit	ailesinin	
masasına	oturdu.

	 Vali	Nurullah	ÇAKIR,	yemeğe	katılan	şehit	aileleri	ile	yakından	
ilgilendi.	Vali	Nurullah	ÇAKIR	ayrıca	yemeğe	katılan	şehit	çocuklarına	
da	çeşitli	hediyeler	dağıttı.	

18 MART ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ 

NEDENİYLE ÇORUM 
VALİLİĞİ TARAFINDAN ŞEHİT 

AİLELERİNE VE GAZİLERE 
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 
SOSYAL TESİSLERİNDE 

YEMEK VERİLDİ
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İDAREMİZDE
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI VE

BAZI MÜDÜRLERİN ATAMALARI YAPILDI
 Valilik makamınca 12.01.2011 tarihinde İdaremize iki adet genel 
Sekreter Yardımcılarımızın ve bazı müdürlerimizin  atamaları yapılmıştır.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü olarak görev yapan 
Bülent KANKURDAN’ın Genel Sekreter  Yardımcısı olarak,

İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapan İl Turizm 
Müdürlüğü Personeli Ömer ARSLAN’ın  Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak,

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Osman 
DUMAN’ın Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü olarak,

haber

 1972 yılında Çorum da doğdu. 1994 yılında  On dokuz Mayıs 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2008-2010 yılları arasında 
Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü olarak görev 
yaptı. Valilik Makamınca 12.01.2011 tarihinde Çorum İl Özel İdaresinde 
Genel Sekreter Yardımcı görevine atandı.

 1964 yılında Çorum Mecitözü ilçesinde doğdu. 1987 yılında 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun 
oldu. 1990-1999 yıllları arasında Çorum PTT Başmüdürlüğü’nde Teftiş 
Kurulu Kontrolörü olarak, 1999-2006 yılları arasındada Çorum Telekom 
Başmüdürlüğü’nde Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra 
araştırmacı olarak Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görev yaptı. 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne kurucu müdür olarak görevde bulundu.  
Valilik Makamınca 12.01.2011 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi’nde Genel 
Sekreter Yardımcı görevine atandı.

 1970 yılında Ordu ili Akkuş İlçesinde doğdu. 1995 yılında Samsun 
Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun 
oldu. 2008-2011 tarihleri arasında Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde 
kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev yaptı.  
Valilik Makamınca  12.01.2011 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde 
kurulan  Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne atandı.
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Destek Hizmetleri Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan 
Veli SİNGER’in İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak  
atamaları yapılmıştır.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak hizmet yapan Fatih 
Hürgün KUŞÇU’nun Tarımsal Hizmetler Müdürü olarak,

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde Tekniker kadrosunda 
görev yapan Hüsnü YALÇINKAYA’nın Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürü olarak,

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde Mühendis olarak 
görev yapan Fatih Mehmet ŞAHBAZ’ın Plan Proje Yatırım ve 
İnşaat Müdürü olarak,

haber

 1960 yılında Çorum’da  doğdu. Hacettepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği bölümünden 
1984 yılında mezun oldu.  2008-2011 tarihleri arasında Çorum İl Özel 
İdaresi bünyesinde kurulan Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürü olarak 
görev yaptı. Valilik Makamınca 12.01.2011 tarihinde Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü görevine atandı. 

 1962 yılında Çorum Alaca İlçesinde doğdu.1983 yılında  Erciyes 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makina Bölümünden mezun oldu.       
Valilik Makamınca 12.01.2011 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürü olarak atandı.

 1973 yılında Çorumda doğdu. 1997 Yılında 9 Eylül Üniversitesi 
Denizli Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Valilik Makamınca 12.01.2011 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi Plan 
Proje yatırım ve İnşaat Müdürü olarak atandı. 

 1966 yılında İskilip’te doğdu. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi 
Turizm ve Otelcilik bölümü ve 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.  Valilik Makamınca 12.01.2011 
tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atandı.
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 Sayın Hocam siz yurt içinde ve yurt dışında 
tanınıyorsunuz, Sizi birde kendinizden dinlesek?
 
 1943 yılında Çorumda doğdum, İlk ve Orta öğrenimimi 
aynı ilde tamamladım. 1963 yılında Ankara Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu Metal işleri bölümüne girdim, 1967 yılında 
mezun oldum. Uzun süre yurdun değişik yerlerinde görev yaptım. 
1979 yılında Çorum Endüstri Meslek Lisesine atandım. Öğretmenlik 
göreviyle birlikte sanat çalışmalarını da sürdürdüm. Yurt içinde 
bir çok karma ve kişisel sergilere katıldım.1983 yılında Mimar 

Sinan Üniversitesinde misafir sanatçı olarak çalışmaları 
izledim.1991 yılında Paris’te düzenlenen uluslararası  “Les 

mains D’or (Altın Eller)” sergisine şeref konuğu olarak davet 
edildim.

3-13 Mayıs 1996 tarihleri arasında Lyon - Fontaines Sur 
Saone beldesinde düzenlenen “3. Altın Eller Bienali”nde;

Halk oylamasında birincilik,

Sanat otoritelerinden oluşan jüri tarafından en büyük ödül 
olan birincilik madalyası ile iki dalda ödül aldım.

18-24 Mayıs 1998 tarihinde Köln’de Cumhuriyetimizin 
75. yılı nedeniyle düzenlenen “Türk Haftası”na Köln 
Başkonsolosluğumuzun davetlisi olarak katıldım.

1998 yılında emekli oldum.

16 yıl Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Makine 
ve Seramik Bölümü’nde “Güzel Sanatlar, Atölye ve iş 

Güvenliği, Kalıpçılık, Teknik Resim ve Çini Süsleme” dersleri 
verdim.2008 yılında Çorum Müzesi Etnografya Salonu, “Bakırcı” 

ve “Kahvehane” seksiyonlarının düzenlemesini gerçekleştirdim.

Çorum’un
          Gururu

H A S A N
T U L U K

(Metal İşleri Öğretmeni)

haber
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“Anadolu konut mimarisinde metal aksesuarlar ve 
yöresel el sanatlarımız” ile ilgili araştırma çalışmalarım 
devam etmekte olup bir de Endüstri Meslek liseleri 
Metal İşleri Bölümü için hazırladığım “Meslek Resim” 
isimli basılmış ders kitabım bulunmaktadır.

 Halen “Les mains D’or (Altın Eller)” üyesiyim Yurt 
içi ve yurt dışı sergileriyle sanat yaşamına devam 
etmekteyim.

 Türk Süsleme Sanatları içinde Metal Sanatı “İsimli 
kitabım 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve 
Kültür yayınları içinde yer aldı..

 Sayın Hocam siz yapmış olduğunuz eserlerinizle bir marka haline geldiniz, el emeği 
ve göz nuru ile yapmış olduğunuz eserleriniz yurt içi ve yurt dışında çok sergilendi ve de 
sergileniyor bu eserlerinizden ve yaratıcılığınızdan bahseder misiniz?

 Böyle bir düşünceyle anılmam çok onur verici teşekkür ederim. Marka olma sözcüğü insanın gururunu okşuyor 
ancak sorumluluğu daha çok büyük .Sadece yaptığınız işinizle değil ;yaşamınızla da o hizmete layık olmak,o hizmetin 
sorumluluklarını yerine getirmek zorundasınız. Bu sorumluluk hizmetinizle birlikte ölünceye kadar da devam etmelidir. 
Aksi halde gözden düşerseniz . Özetle: marka olmak kadar o değeri korumakta çok zor. İnşallah.bana lütfedilen o yüce 
değerle  birlikte veda etmek nasip olur.Ben gerek öğretmenlik mesleğimde, gerekse sanat çalışmalarında en iyi hizmeti 
yapmaya çalıştım. Çocuklarımı ve öğrencilerimi de aynı duygularla beslemenin çabası içinde oldum. ‘’ İşini en iyi yapan 
ibadet etmiş gibi olur.” Sözünü bir rehber kabul ettim. 55 yıllık sanat yaşamında 80 parçadan oluşan eserlerimle de “ 
Anadolu Kültürü “ nü sadece ülkemde değil dünya ülkelerinde de tanıtmaya çalıştım. Bu çabaların bugünde; Üniversite 
öğrencilerinin dönem ödevi hazırlaması ,yüksek lisans tezi ,el sanatlarımızın dünü bugünü adı altında belgelenmesiyle 
de devam etmektedir. .Ayrıca,Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu “Geleneksel Türk el sanatları “ dersinde de görev 
alıyorum. Tarihi kentler Birliğinin “ Kentini tanı ,kendini tanı “ sloganıyla ;görsel eserlerimin yanında ;kent kültürüyle de 
gençlerimizi bilgilendirmeye çalışıyorum.

 Sanat insana verilen bir lütufdur. Sanatkarında o lütfa layık olma sorumluluğu vardır. Ben demir,bakır ve pirinç 
gibi metal çalışmalarımda; unutulmuş ve unutulmaya yüz tutmuş kültür değerlerimizi yaşatmaya ,geçmişten geleceğe 
köprü kurmaya çalışıyorum. Önce duvar süsü ve beğendiğim objeleri kopya ederek başladım. Sonrasında da duygularımı 
gönül süzgecinden geçirerek kendi tasarımlarımı hizmete sundum. Her eserin bir öyküsünün olduğunu , onu da şiir 
formunda anlatmaya çalıştığımı söyleyebilirim. 45
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Ben sadece ,bana lütfedilen güzellikleri en mükemmel biçimde 
ortaya koymak çabasında oldum ve olmaya çalışıyorum. Yani 
sanat felsefemi şöyle özetleyebilirim. 
“Örsüm,çekicim ve metallerim,
Şekillendi bu alemde gönlü didarım,
Meftunum ,olmaz ki başka bir mekanım,
Bu ben değil; lütfurdur bana ,lütfu Kerim ‘in”

 Sayın Hocam çekiç sesleri ile bakırı santim santim işleyerek hayat veriyorsunuz, 
Çorum’da bakırcılık işi bitti bitecek gibi sizin çalışmalarınızla bakır madeni elinizde ayrı 
bir hayat buluyor. Sizden başka bu çalışmaları devam ettirecek, ayakta tutacak ustalar, 
öğrenciler, yeni kuşaklar var mı?

 Benim çalışmalarımla Çorum ‘da yapılan dövme bakır sanatının çok az benzerliği 
var. O benzerlik de bakır objelerin formlandırılmasıdır. Onun dışında; yüzey süsleme ,rölyef 
(kabartma),üç boyutlu (heykel) ve maket yapımı bakırcılık sanatından tümüyle farklıdır. 
Ferforje ,dediğimiz ,demir gibi metallerin sıcak dövme yöntemiyle şekillendirilmesi ve 
süslenmesi de çalışmalarımın ayrı bir boyutudur.

 Çorum’da bakır zanaatı ile uğraşan 15 dükkan sayabiliriz. Bunlardan 5 tanesi 
yine, eskiden olduğu gibi kazan,leğen ,banma gibi eşyalar yapıyor.İki tanesi süs 
eşyası ile hizmet verirken ;bir kısmı da seri olarak semaver üretiyor, Bakır malzemeye 
günümüz teknolojisinden yararlanarak en güzel hizmeti veren iş yeri olarak da “Öziş” 
çalışanlarını söyleyebilirim.

 Sayın Hocam Öğretmenlik yıllarından beri sayısız eserler 
meydana getirdiniz, bu eserleriniz Yurt içi ve yurt dışında sergilendi. 
Bu eserleri bir araya getirdiğiniz kitabınızın olduğunu biliyoruz biraz 
bahseder misiniz.?

 Görsel çalışmalarımla ilgili hazırladığım kaynakları iki bölümde açıklamam daha doğru olur .74 
eserimde, yapım tekniği ve kültürel özelliklerin Türkçe ve İngilizce açıklandığı görsel ağırlıklı bir albüm 
hazırladım. Endüstri Meslek liseleri Metal işleri bölümü “Meslek Resim” kitabım 1994 yılından bu güne 
kaynak kitap olarak okutulmakta.

 “Türk süsleme sanatları içinde Metal Sanatı “ isimli ;500 çizimden oluşan ve metal sanatının pek 
çok bilinmeyen yanlarının da anlatıldığı kitabım 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı  ,bilim ve kültür yayınları 
içinde yer aldı. Üç dalda araştırma çalışmalarımda devam ediyor. Onları da kitaplaştırılarak kent kültürüne 
kazındırmaya çalışacağım inşallah…

 Sayın hocam biz sizi alçak gönüllü, her zaman herkese tebessümlü 
yaklaşan sevgi dolu kişiliğinizle tanıyoruz, bu sanat 
işi ile uğraşan ya da bu sanata gönül verecek olan 
gençlere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir?

 Kişiliğimle ilgili güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
Tevazu ,Yardımseverlik ve güler yüzlü olmak sanatı ve sanatçıyı daima yüceltir.
Bu ülke bizlere ,binlerce şehit ve gazilerimizin acı,kan ve göz yaşıyla emanet edildi. 
Cumhuriyet’imizin kurucusu M. Kemal ATATÜRK ‘ün ifade ettiği gibi; Ülkemizin muasır 



medeniyetler seviyesine ulaşması ,ancak gençlerimizle mümkün 
olacaktır. O nedenle, Milli ve manevi değerlerle beslenmiş; Çağdaş 
bilim, kültür, sanat ve ekonomiyle donanımlı,çalışan ve üreten bir 
gençlik yetiştirmeliyiz.Türk gençliğinin hedefi de bu olmalı.

 Sayın Hocam yurt içinde ve yurt dışında çeşitli ödüller kazandınız.
Bu ödüller içinde sizi en çok sevindiren ve duygulandıran ödül hangisidir.?

 Ödül almak çok güzel bir duygu Bu ödül Uluslar arası olur ve Türk Bayrağı’nı yabancı bir ülkede dalgalandırma 
onuru yaşattıysa daha da muhteşem…

 1996 yılında ben bu mutluluğu yaşadım. Hem de kendi imkanlarımla katıldığım bir yarışmada Türkiye ‘ye iki 
dalda birincilik kazanarak döndüm. Beş ülkeden 41 sanatçının 120 eserle katıldığı yarışmaya ben de 8 eserimle katıldım. 
Juri tarafından 1. cilik madalyası ve halk oylamasında da 1.seçilerek iki dalda Türkiye birincisi oldum. Yani 1996 yılı Mayıs 
ayında Fransa-Lyon’dan “ Anadolu kültürü’nün Zaferi ile döndüm. Ödüller verildi. Bayrağımızın gölgesinde fotoğraflar 
çekildi. Konuşmalar yapıldı. Fransız ve Türk gazetelerinde haberlerimiz çıktı Lyon Başkonsolusu’muz ve Paris Büyükelçiliği 
kanalıyla ülkemize kutlama mesajları gönderildi. Gürbetçilerimiz de Türk olmanın onur ve mutluluğunu benimle paylaştılar. 
Bu, yarım yüzyıllık sanat yaşamımda hafızamdan silinmeyecek ve belgeleriyle yaşayacak bir anıdır.

 Sayın Hocam bunca yıllık çalışma hayatınızda sizi üzen veya 
derinden etkileyen bir anınız var mıdır?

 İnsancı, emeğin fark edilmemesi acı verir ; Sanatçı çağın tanığıdır, o yaşadığı çağı 
belgelemek zorundadır artı ve eksileriyle, duygu sanatçının gıdasıdır. Duygusuz sanat 
olmaz. Sanatçı çok duyarlı, kırılgan ve çok hassas dır o yaptıklarında duygularıyla 
vardır, o duygular bir yerde yaşadığı kent ve toplum için ise, ilgi ve alaka beklemeye 
hakkı vardır, ama bunu istemez. Sanatçı üretir ama istemez. Onu takdir etmek 
yönetime ve halkına düşer, bütün bunlarda sözle değil belgelerle kaimdir. Çünkü 
söz uçar gider, ama belgeler kalıcıdır, bir sanat dostu ; “Ancak gelişmiş kişi ve 
toplumlar sanat eserlerinin ve sanatçıların değerlerini bilir “ diyor. Bir başkası da “ 
Sanat eserleri ne kadar tevazu gösterirse göstersin ; büyük sancılarla doğar “ der. “ Taşra da 
sanatçı olmak “ adı sanat öykümü yazıyorum. Umarım, o yazımla hizmetimdeki duyarlılığım 
daha da iyi anlaşılır da ; yaşarken layık olduğu değer verilir.

 Sayın hocam Hasan TULUK Çorum’un gurur kaynağı, markası 
oldunuz. Yapmış olduğunuz eserlerinizle İlimizi Türkiye ve 
Dünyaya tanıttınız, Ellerinize sağlık.

 Bize Kıymetli vaktinizden ayırarak bu satırları 
yazmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür eder, Sağlık, 
Sıhhat ve mutluluk dolu bir yaşam dileriz. Daha nice yeni 
eserlere…. 
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İL GENEL MECLİSİ İNCELEME VE 
ARAŞTIRMA GEZİSİ

MARDİN–MİDYAT–HARRAN-ŞANLIURFA–ANTAKYA–HALEP
 16 Aralık 2010’ da saat 21.00’de hareket edildi. Amasya, Turhal, 
Tokat, Sivas , Kangal, Malatya, Elazığ (Sivrice, Maden) Diyarbakır, Mardin’e 
varıldı.Sabah kahvaltısı Hazar Gölü’nün kenarında Elazığ (Sivrice’de) yapıldı. 
Mardin (Merda) kaya demek. Mardin için gündüz seyranlık , gece gerdanlık 
denir. Güvercin ve gübre önemli. Güvercin kutsal sayılır. Taşa işlenir. 5000 yıllık 
geçmişi ile dillerin, dinlerin  kesiştiği noktada . Artuk’lu Beylerinden Şeyh 
Kasım’ın yaptırdığı Kasimiye  Medresesini gezdik. Venedik – Kudüs  - Mardin’in 
Kentsel mimarisi çok güzeldir. Yamaçtan bakıldığında birbirinin önünü kesmez. 
Mezepotamya’yı görür. Artuklu Üniversitesi ‘nin önünden geçtik. Güneş ve su 
çok önemli. Bütün eserlerinde su ve güvercinler görülüyor. Güzel bir saat kulesi 
var. Sağ altında Kufi yazı ile  “Lailahe  İllallah“  yazılı. Şehrin Şekerli Leblebi , 
Mahlep, baharatlar ve sabun, turistik ürünlerinin satıldığı yerler bulunmaktadır.  

 Atatürk Albay (Miralay) rütbesine yükseldiğini Mardin’de öğrenmiş. 
Kasimiye Medresesinin içinde havuz var. Yaşam, ölüm, sonsuzluğu simgeliyor. 
Şeyh Kasım’ı burada şehit etmişler. Duvarlarda kan izleri var. Silinse de 
gitmiyormuş. Kasımiye Medresesi 15. Yüz yılda Akkoyunlu Hükümdarı Kasım 
Bey tarafından yaptırılmış. 15-16 Yüzyıl Türk devridir. Mardin’in taş işçiliği ile 
ünlü evleri: Cumhuriyet Caddesi, Çarşı Caddesi, Latifiye Cami, Kırklar Kilisesi 
Sivas ta Çermik havuzunda 40 genç Allah’a inanan dondurularak şehit edilmiş. 
Bu gençlerin Kırklar Kilisesinden canlı olarak çıktıkları söylenir. Antik Sur’da 
öğle yemeği yedik. Mardin tabağı ve leblene (Yoğurtlu yarma, soğuk süt) 
bostana (Sulu Turşu) yedik. 1936 yılına kadar Suryani Patriği Mardin’de imiş. 
Sonra Şam’a taşınmış. Sakıp Sabancı Müzesi, Radiviya Hanım Medresesi , 

Artuklu Kervansarayı , Sıtkı Radiye Medresesi gördük.Yol Üzerindeki Abbara (Geçit) den geçtik. Zinciriye Medresesi ve Ulu 
Cami arasına zincir çekilirmiş. Bu zincirle o bölge Akrepten   korunulduğuna inanılırmış. Babusar Çeşmesi (Bu çeşmeden  
su içenin Mardin’de aşık olacağına inanılırmış.)

 Deycul Zafaran Manastırı (Midyat) Deycul Zafaran (Zaferin kapısı demek) Sarı renginden dolayı, Safran rengine 
benzediğinden ismini aldığı söyleniyor. Manastırın odalarının birisi ölen din adamlarına ayrılmış. Oturur şekilde 
gömülüyorlarmış. Her bir mezara 50 – 60  kişiyi gömebiliyorlarmış. Şu andaki mezar gömülecek şekildeymiş. Manastırın 
diğer odasında uzun ince bir pencere var. Bu pencereden güneşin doğuşu ile (ilk ışıklarda) ayine başlıyorlarmış. Odanın 
bir bölümünde kurban ediyorlarmış. Gece Midyat’ta kaldık. (Estel Grand Otel’de) Kahvaltıdan sonra Devlet Konuk Evini 
gezdik. (Sılanın evi) Daha sonra Harran’a hareket ettik.Dünyanın en eski Üniversitesi olan Abbasi Halifesi Harun Reşit 
zamanında yaptırılan Harran Üniversitesi ‘ni gezdik. Midyat–Kızıltepe-Viranşehir’den sonra Urfa’ya geldik. Kop ve Savur 
geçidinden geçtik. Karacadağ volkanik püskürtmelerinden oluşan taşlı tarlalar temizlenerek tarım alanları oluşturulmuş. 
Bu tarlalar Atatürk Barajının sularıyla sulanıyor. Her türlü tarım yapılıyor. Pamuk, Ayçiçeği, Mısır başta olmak üzere .

 Urfa 1934’te bağımsızlığına kavuşmuş. Urfa’nın en büyük ilçesi Siverek.Urfa dünyada insan eliyle yapılmış en 
eski şehir olarak kabul ediliyor.Kubik Evleriyle ünlü Harran’a hareket edildi. Konik Evler 1 odalık odalar birbirine açılıyor. 
Tavandan havalandırılıyor. Toprak yapılar yazın serin, kışın sıcak oluyor. 1800 taştan yapılıyor. Gördüğümüz evler 200 
yıllık. Dünyanın ilk İslami Üniversitesi olan Ulu Cami Külliyesi, Harran Kalesi, Antik Şehir görülmeye değer. Küllüye içinde 
Camiinin minaresi aynı zamanda astronomi Kulesi olarak kullanılmış. Harran‘da ana okulundan Üniversiteye kadar tüm 
okullar mevcut. Terör görülmemiş. 8.800 Nüfuslu İlçe İpek yolu üzerinde kurulmuş. Ayrıca alışverişin Merkezi Harran 
Ovasında yılda 3 kez hasat yapılır. Harran’dan Urfa’ya hareket ettik. Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu mağara ve 

haber

48

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



Halil-ür Rahman Camii ziyaret ettik. Hz. 
Eyüp’ün 7 yıl çile çektiği çilehaneyi ziyaret 
ettik. (Cüzzam hastalığından 7 yıl çile 
çekmiş Allah’a yalvarmış. Allah ona şifalı 
su (Caminin avlusunda bulunan) suyu 
vermiş. Yıkandıktan sonra hastalığından 
kurtulmuş. Balıklı Gölü ziyaret ettik. Hz. 
İbrahim in  atıldığı mancınıkları gördük. Bu 
direkleri daha sonra Hıristiyanlar dikmiş. 
Gölün bulunduğu yere öyle bir odun 
toplamışlar ki Urfa’da odun kalmamış. 

İbrahim Peygamber Mancınıkla fırlatılmış fırlatıldığı yerde gül bahçesi oluşmuş. Daha sonra odunlar balık olmuş. Orada bir 
göl oluşmuş.

 Hz. İbrahim’e inanan Zeliha’da kendini ateşe atmış.Orada da Ayn- ül Zeliha gölü oluşmuş. Urfa Ulu Cami 1170 
yılında yapılmış. Eski Katetralden camiye çevrilmiş. Urfa kalesi ve Urfa çarşısı gezildi. Akşam yemeğimizi otelimizde yedik. 
Sıra gecesini izledik.  (Hotel Harran) Sabah 7 ‘de otelden hareket ettik. Birecik ve Fırat Köprüsünden geçtikten sonra 
Gaziantep’ten Kilis’e geçtik. Gaziantep’in karayılan Beldesi Kurtuluş Savaşın ‘da çok büyük bir direniş göstermişler. Ökkeş 
ismi Maraş ve Gaziantep ‘te çok var. Gaziantep’in sanayisi çok gelişmiş. Ayıntap (Göz kadar değerli) Antep’in ismi oradan 
geliyor. Zeugma – Bilecik antik kenti sular altında kaldı. Mozaikler Müzede sergileniyor. Öncüpınar sınır kapısından Suriye’ye 
giriş yaptık. Suriye’nin Esselam kapısından 1918’de Osmanlı toprağı idi. 1945’de Fıransızlar Esat ailesine devretmiş. Halep 
eski Hitit Kenti. Hz. Zekeriya Aleyhisselam’ın oğlu Yahya Aleyhisselam Malula da konaklamış . Hz. Muhammed Şam’a 
Kervanlarla giderken Halep’te konaklarmış. Şam Emeviler zamanında başkent olmuş. Halep’in 5 milyon nüfusu var. 

 Nesiminin mezarı burada. Halep Kalesi Mimar Sinan’ın ilk eseri. Halep Kalesi 50- 60 bin kişiyi alabilecek kadar 
büyük. Etrafı geniş  bir hendekle çevrili . Savaş zamanında hendek su ile dolduruluyormuş. Mollahasan Camii en eski 
camilerden. Şehirdeki anıt üç dini temsil ediyor. Cami Müslümanların - Çan Hıristiyanların – Hazzan Yahudilerin ibadet yeri. 
Halep çarşısı iç içe geçmiş hanlardan oluşmuş içinde baharattan , yiyecek , giyecek her şeyi bulmak mümkün. Mollahasan 
Camii içinde Zekeriya Peygamberin türbesi var. Akşam 7.30’da Suriye’nin Cilve gözü sınır kapısından Antakya’ya geçtik. 
Akşam yemeğimizi Yaman otelde yedik. Gece konaklamamızı otelde yaptıktan sonra sabah saat 9.00 ‘da yola çıktık. 
Hıristiyanlığın ilk Kilisesi St. Pierre Kilisesi gezildi. Aziz Paulus, Aziz Petrus Antakya’yı Hıristiyanlığın merkezi durumuna 
getirmişler. Antakya Ortadoks Kilisesi gezildi. Tarihi uzun çarşıyı gezdik. Alışveriş yaptık. Peynir, Zeytin, Zeytinyağı, Sabun, 
Çeşitli Baharatlar ve süs eşyaları, Hediyelik eşyalarla dolu bir çarşı. Habüb-ül Neccar Camiyi gezdik. 

 Antakya İl Genel Meclis Başkanı ile görüştük. Restore ettikleri tarihi evde çay ikram ettiler. Sohbet ettik. Habüb–ül 
Neccar camii imamı bizi bilgilendirdi. Habibi- Neccar bir Allah dostu olur. Marangozluk yapar. (Neccar Marangoz demek) 
şehrin yakınında bulunan dağdaki mağarada Allah’a ibadet eder. Puta tapanlardan ayrı yaşar. Dağda iki elçiye rastlar kim 
olduklarını sorar. Onlar da biz “ Hz İsa’nın elçileriyiz, insanların putları terk edip Allah’a ibadet etmeleri için ve gelecek 
son Peygamber Hz. Muhammed’i Müjdelemek üzere geldik “ derler. Habib-i Neccar iki yıldan beri hasta olan çocuğunu 
onlara gösterir. Ve iyileştirmelerini ister. Elçiler Allah’a dua ederler ve çocuk iyileşir. Bunun üzerine elçilerin davetini kabul 
etmeyen halkın onları öldüreceğini duyar koşarak gelir halka nasihat ederek onlara inanmamalarını ister. Halk Habib-i 
Neccar-ı taşlayarak öldürür. Allah’ın Meleği Cebrail’in güçlü haykırışı ile Romalı’lar yok olur. Kabrin bulunduğu yere cami 
yaptırılmış. En son Memluklu Sultanı Baybars Kiliseyi Camiye çevirmiş . Caminin içinde Hz. İsa’nın elçileri Yahya ve Yunus 
havarilerin kabirleri bulunmakta.

 Antakya’dan geçen Asi Nehri’nin üzerinden geçtik. Saman dağa gittik. Türkiye’nin en uzun plajı. Saman dağda 
Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselamın buluştuğu yeri ziyaret ettik. Yöre Halkı yolculuğa çıkmadan önce gelir orayı üç kez 
dönerlermiş. Ayrıca Saman dağın İpek kumaşları ünlü. Harbi’ye Antakya’da Apollon (Mitoloji Kahramanı) Defne’ye aşık 
olur. Defne aşkına inanmaz . Apollon’un kendisini yakalayacağı yerde Allah’a yalvarır. Ve Defne ağaç olur. Apollon’da 
Defne’yi alarak başına taç yapar. O bölge çay bahçeleri şeklinde restore edilmiş. Antakya’da eski sabun fabrikası restora 
edilerek (Savon Otel) olarak hizmet veriyor. Defne sabunu yörenin aranan ürünlerinden. Daha sonra Çorum’ a dönmek 
üzere yola çıktık. Saat 04-00’de Çorum’ a geldik.  

           Yurdanur ÖZZEHİNLİ
              Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi
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Kaymakam Bey kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1977 yılında Osmaniye’de doğdum, İlk ve Orta Öğrenimimi burada 
tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler 
Bölümünden 1999 yılında mezun oldum. 2007 yılında Osmaniye 
Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap 
ettim. Mülkiye Teftiş Stajı çerçevesinde Bitlis, Adilcevaz, Hizan ve 
Tatvan’da bulundum, Samandağı ilçesinde Kaymakam Refikliği 
stajının ardından sırasıyla Altınözü ve Günyüzü ilçelerinde Kaymakam 
Vekili olarak görev yaptım. Yurt Dışı Staj Programı çerçevesinde 
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kamu Yönetimi yapısını incelemek 
ve yabancı dil bilgisini artırmak üzere bir yıl süre ile yurt dışında 
bulunduktan sonra TODAİE’de Kamu Diplomasisi Kursunun ardından 
katılmış olduğum 94. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı 
ile bitirerek Boğazkale İlçesine atandım.  5 Nisan 2010 tarihinden 
buyana görevime Boğazkale’de devam etmekteyim.

 
Boğazkale  ilçesini kısaca anlatabilir misiniz?
* İLÇENİN, DERİN BİR TARİHE SAHİP olduğunu biliyoruz.
Bu doğrultuda ilçenin tarihi ve turistik yapısından bahsedebilir misiniz?

 Boğazkale İlçesi Çorum İlinin Güney doğusunda; doğuda Alaca, kuzey ve batıda Sungurlu, güneyde ise Yozgat 
ile sınırları mevcut olup, İl Merkezine 86 km uzaklıkta yer almaktadır. 2 Belde, 11 Köy ve Merkeze bağlı 1 Küme evlerden 
oluşmaktadır. Boğazkale 1987 yılına kadar Sungurlu ilçesine bağlı bir belde durumunda iken, 04.07.1987 gün ve 3392 
sayılı “ 103 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun “ ile ilçe haline dönüştürülmüştür. .

 İlçemizin bulunduğu coğrafya insanlık tarihi ile eşdeğer bir geçmişe sahiptir. Hattuşa ve Yazılıkaya’nın keşfi 1834 
yılında olmuştur. 1835-1894 yılları arasında çeşitli yabancı arkeologlar tarafından ferdi çalışmalar yapılmış, 1904 yılından 
itibaren ise Alman Doğu Kültürleri Araştırma Merkezi tarafından kazı çalışmaları başlatılmış olup, Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları sırasında verilen aralar dışında kazılar aralıksız olarak devam etmektedir. 
 
 Hattuşa ve Yazılıkaya ören yerleri BM’in UNESCO teşkilatınca 1986 yılında Korunması Gerekli Dünya Kültür 
Mirası listesinde 377. Sırada tescillenmiştir.  Ülkemiz genelinde bu şekilde tescilli sadece 9 yer mevcuttur.

 İlçemizde bulunan Hattuşa Anadolu medeniyetleri içerisinde önemli bir yer tutan Hitit medeniyetinin M.Ö. 1650-
1200 yılları arasında başkentliğini yapmıştır.  Hattuşa çevresinde ilk yerleşim Kalkolitik Çağ’da ( M.Ö. 6000 ) ortaya çıkar. 

 Hattuşa’da İlk Tunç Çağı’nın geç dönemlerinde Hatti yerleşmesi ortaya çıkmış olup, bu Hatti yerleşmesini izleyen 
Orta Tunç Çağı’nda MÖ 19-18. yy’larda Asurlu tüccarların bir kolonisi kurulmuştur. MÖ 1700 yıllarında Hattuş şehrinin 

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM
BOĞAZKALE
KAYMAKAMLIĞI

Murtaza DAYANÇ
Boğazkale Kaymakamı
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yandığı anlaşılmaktadır. MÖ 17. yy’ın ikinci yarısında Hitit Kralı 1. Hattuşili burayı başkent olarak seçmiş böylece Hattilerin 
Hattuş’undan Hititlilerin Hattuşa’sı doğmuştur. Tarihin ilk barış anlaşması Kadeş bu dönemde Hitit Kralı 2. Muvattali ile 
Mısır Kralı Ramses arasında MÖ 1274 yılında imzalanır. Taht kavgaları ve düşman saldırıları devleti zayıflatmış olup, Hitit 
uygarlığına kim tarafından son verildiği bilinmemektedir. 

 MÖ 1180-334 yılları arası bölge Frig ve Pers hakimiyetinde kalır. Bölge MÖ 334 - MS 1071 yılları arası Hellenistik/
Galat ve Roma/Bizans egemenliğinde kalmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail ile yapmış olduğu Çaldıran savaşının 
ardından Maraş diyarlarındaki Dulkadiroğulları Beyliği’ni de Osmanlı topraklarına katmasıyla Dulkadiroğullarından bir 
kısmı göç ederek Hattuşa’nın eteklerine yerleşmişlerdir.

 Turizm anlamında ilçemiz yukarda bahsetmiş olduğumuz üzere son derece önemli bir potansiyele sahiptir. 
İlçemizi her yıl yerli ve yabancı olmak üzere ortalama 50.000 civarında turist ziyaret etmektedir. Turizm profili daha çok 
kültürel nitelik taşısa da yapmış olduğumuz çalışmalar ile doğa turizmini de işin içine katmayı planlamaktayız. Hattuşa 
dünya çapında bilinen önemli bir kültür turizmi destinasyonu niteliğinde olup, gelen ziyaretçiler 4000 yıllık tarihin izleriyle 
karşılaşmış olmanın, o atmosferi yaşıyor olmanın mutluluğunu duymaktadırlar. Gerek Hitit Surları, gerek Arslanlı Kapı, Yer 
Kapı, Kral Kapı gibi şehir kapıları, gerek Büyük Mabed, gerekse Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ve burada sayamadığımız 
birçok eser gelen ziyaretçileri Hitit Uygarlığına alıp götürmektedir. Ayrıca burada antik kent ile günümüz yerleşim alanları 
iç içe geçmiş durumda olup, ilçemizi ziyaret edenlerin bu bütünsel kompozisyonu bir arada görme imkanı mevcuttur. 
Kayalıboğaz Kanyonu, Yıldız Tepesi ( gün batımı), Hoşur Şelalesi ve Tarihi Höke Bağları mutlaka görülmesi gereken önemli 
doğal güzellikler olarak durmaktadır.

Genel olarak Boğazkale ilçesinde ne tür sorunlar var ve en önemli sorun nedir?  Ne tür çözümler ve yatırımlar 
yapılıyor bahseder misiniz?

 Boğazkale İlçesinin en önemli sorunu mevcut potansiyelin yeterince değerlendirilmemesidir.. Bu potansiyelin 
değerlendirilememesi nedeniyle işsizlik ve köyden kente göç olgusu ortaya çıkıyor. Boğazkale’nin nüfusu maalesef her 
yıl azalıyor. 2000 yılında 9800 olan nüfus 2010 yılında 5000 civarına düşmüş durumda. Göç olgusunun en temel sebebi 
de işsizlik. İlçenin mevcut turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi, mevcut tarım alanlarının miras paylaşımı 
nedeniyle küçük parçalar halinde kalması, sulu tarım imkânının çok az bir arazide bulunması, hayvan yetiştiriciliğinin 
azalması büyük şehirlere göçü hızlandırmıştır.  Buna karşılık mevcut tarım alanlarında işgücü gereksinimi ise özellikle 
güneydoğu illerinden gelen geçici tarım işçileri ile karşılanmakta, bu durum ise işsizlik ve işgücü gereksinimi karşısında 
tezat teşkil etmektedir.
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 İlçemiz önemli bir turizm potansiyeline 
sahip olmasına karşın gerek turizm anlamındaki 
alt yapı eksikliği, gerek yöre halkının turizme 
yaklaşımı ve müteşebbis ruhunun yetersizliği, 
gerek turizm piyasasının kendi iç dinamiklerine 
bağlı pazarlama stratejilerinin olumsuz yansıması, 
alternatif olanakların iyi sunulamaması, ulaşım 
sorunu ve tanıtım eksikliği gibi hususların yanı sıra 
planlama konusu dikkat çekici unsurlardır. Neticede 
beklentilerin gerisinde kalan turist sayılarındaki 
istikrarsız durum ve günübirlik turların yoğunlukta 
olması, İlçemizi ziyaret eden turist guruplarının 
ilçemizde ancak birkaç saat vakit geçirmesi turizm 
gelirlerinin ilçemiz ekonomisine yüksek düzeyde 
yansımasına engel teşkil etmektedir.

 Tüm bu sorunların çözümü ve potansiyelin 
verimli değerlendirilmesi tek bir kişinin ya da 
kurumun yapabileceği şeyler değildir. Bunun için 
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve halk olarak uyum içerisinde bir sinerji ortaya konmalı ve herkes kendine 
düşeni fazlasıyla yerine getirmelidir. Özellikle yöre halkının toprağına bağlı kalması, girişimci olması ve turizme-turiste 
yaklaşımını üst düzeye taşıması bu anlamda olmazsa olmaz hususlardır. Bizler kamu kesimi olarak devletimizin sunmuş 
olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bahsetmiş olduğumuz eksiklikleri giderme yolunda çaba sarf etmekteyiz. 
Bu bağlamda merkezi yönetim bütçesi, İl Özel İdaresi desteği, KÖYDES projesi, AB fonları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
hibeleri ve diğer argümanlar yatırımlar için değerlendirilmektedir.

 Kaymakamlık olarak “ Varış Odaklı Marka Kent” misyonunu üstlenmiş durumdayız. Bu bağlamda turizm alt 
yapısını iyileştirme ve kapasitesini arttırmaya dönük OKA’ya sunmuş olduğumuz iki büyük projemiz onaylanmış olup, 
kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Boğazkale İlçesinin sahip olduğu Hattuşa ve Yazılıkaya gibi tarihi 
değerlerin yanı sıra, mevcut doğal güzellikleri, tarihi evleri, kültürü ve sosyal dokusunu turizmin hizmetine sunarak turizmi 
geniş bir yelpazeye yaymak hedeflenmektedir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygun bulunan ve İl Özel İdaresinin de ortak olduğu projelerimiz şu şekildedir:

PROJE A- HATTUŞA’DAN DULKADİROĞULLARI KONAĞI’NA HİTİT ESİNTİSİ: 

Söz konusu proje kapsamında; ilçe merkezinde yer alan 350 yıllık tarihi geçmişe sahip Dulkadiroğulları Konağı’nın (Haremlik 
– Selamlık şeklinde 2 adet) restorasyonu yapılıp “Müze Ev, Restaurant, Kafeterya” şeklinde turizme kazandırılması 
sağlanacaktır. Proje tamamlandığında sadece ilçemizin değil, tüm Çorum ilinin sembollerinden biri olarak yerini alacaktır. 

PROJE B- ZAMANA DİRENEN BAŞKENT HATTUŞA’DA İKİ GÜN: 

 Proje 7 üniteden oluşmakta olup, Boğazkale ilçe merkezi ve çevresini kapsamakta ve her ünite diğerlerinin ayrılmaz 
bir parçası niteliğinde bütünün bir parçasıdır. Proje mantığı ilçemizi ziyarete gelen turistlerin en az bir gece konaklaması 
ve iki gün boyunca burada zaman geçirmesini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda;

1) İlçe Girişinin Görsel Algıya Dayalı İmaj Niteliğinde Düzenlenmesi: 6 metre yüksekliğinde 2 adet anıt yaptırılacak olup, 
bunlardan bir tanesi Hitit Uygarlığı’na ait figürleri içeren dört boyutlu bir çalışma, diğeri ise tarihin ilk antlaşması KADEŞ’i 
tasvir eden rölyef içerikli bir yapıttır.

2) İlçe girişine 2 adet çok fonksiyonlu Turizm İnformasyon Kioskunun yerleştirilmesi olup, söz konusu çalışma kabinli 
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bankamatik tarzında, internet bağlantılı LCD ekran, 4 dil seçeneği ve ses fonksiyonlarını içermektedir.
 
3) Müze Bahçesine 10 adet gezi bisikleti alınması: İlçe merkezi ve yeni açılan Hitit Yolları’nda turistlere hizmet verecektir. 

4) Yöresel El Sanatları Üretim, Sergi Ve Satış Noktası: iki katlı ahşap konak tarzında inşa edilecek yapı ilçemiz bayanlarına 
meslek edindirmeye yönelik olup, Hitit kıyafetleri Koleksiyonu üretimi ve Hitit motifli halı-kilim atölyesi şeklinde turizme 
de katkı sağlayacaktır. 

5) Hitit Surlarının Çok Fonksiyonlu ışıklandırması: Hattuşa girişindeki Hitit surlarının Led armatürlerle ışıklandırmasının yanı 
sıra, Hitit tarihi ile alakalı önemli birkaç sahnenin yansıtılması suretiyle gece de ilgi odağı haline getirilmesi. 

6) Üç Adet Atlı Hitit Savaş Arabası Yaptırılması: Hattuşa girişinde yer alacak arabalar Hititlere ait canlı görseller niteliğinde 
turizme hizmet edecektir. Turistler bunlarla resim çektirebileceği gibi, kısa süreli turlar da yapabilecektir.

7) İbikçam Göleti Çevresi Mesire Alanı Düzenlemesi ve Japon Bahçesi Oluşturulması: yapılacak çalışma ile doğanın 
büyüleyici güzelliği turizme kazandırılacak, başta ilçemiz olmak üzere Sungurlu, Alaca ve Yozgat halkının hafta sonları 
güzel vakit geçirecekleri bir mesire alanı olarak hizmet verecektir. Ayrıca oluşturulacak Japon Bahçesi ile yabancı turistlerin 
de ilgi odağı olacaktır. 

HİTİT MEDENİYETİ ULUSLAR ARASI KÜLTÜR TANITIM VE TİCARET MERKEZİ PROJESİ: 

 Kalkınma Ajansları Güdümlü Proje Desteği Kapsamında Çorum İl Özel İdaresinin liderliğinde; Hitit Üniversitesi, 
TSO ve Boğazkale KHGB ortaklığında yürütülen çalışma projelendirme safhasındadır. İçerisinde kongre merkezi, kültür 
tanıtım merkezi ve panoramik gösterim alanı yer alacak olan proje son derce özgün bir nitelik taşımakta olup, uluslararası 
standartlarda üst düzey bir turizm yatırımı olarak yerini alacaktır. Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR’ın himayesinde yürütülen 
Projenin hayata geçmesi durumunda, çarpan etkisiyle TR83 Bölgesinin turizm odaklı ekonomik gelişimine de ivme 
kazandıracaktır. 
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TARİHİ KENTSEL DOKUYU ÖN PLANA ÇIKARMA VE YAŞATMA PROJESİ:

 Proje; halen kazı çalışmaları devam eden antik kent ile mevcut yerleşim alanı tarihi kentsel dokusunun bütünsel bir 
kompozisyon şeklinde uyumlaştırılması,  ayağa kaldırılması ve yaşatılması amacını taşımaktadır. Kent merkezinde yer alan 
tarihi yapıların iyileştirilmesi, cephe giydirmeler ve sokak sağlıklaştırması projenin ana unsurlarıdır. Ancak gerek yüksek 
ihtisas gerektirmesi, gerekse maliyet açısından yerel imkanlarla projenin hayata geçirilmesi çok zor gözükmektedir. Bu 
bağlamda ÇEKÜL Vakfı, Tarihi Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne işbirliği ve yardım talebimizi içeren yazılar 
Boğazkale Belediyesi aracılığı ile gönderilmiştir. Buralardan gelecek olumlu yanıtlara göre projenin geleceği şekillenecektir.

BOĞAZKÖY MÜZESİ:

 Gururla söyleyebiliriz ki, Boğazköy Müzesi adına yakışır şekilde tamamlanmış ve hizmete hazır hale getirilmiştir. 
Son derece modern dizaynı ve fonksiyonel yapısı ile ilçemize gelen turistlere en iyi şekilde hitap edecektir. Müzenin inşası 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Fonundan aktarılan ödenekle tamamlanmıştır. İçerisinde yer alan eserlerin büyük 
bir çoğunluğu Hattuşa’dan çıkan eserlerden oluşmaktadır.

TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 İlçemizin diğer önemli bir ekonomik değeri olan Tarım ve Hayvancılık sektöründe de çalışmalar hızla devam 
etmekte olup, İlçemiz genelindeki sulanabilir tarım arazilerinin miktarının artırılması amacıyla il özel idaresi desteğinde 
açık ve kapalı sistem sulama tesisleri kurulması çalışmaları devam etmektedir. Sulanabilir tarım arazilerinin artırılması 
ile ekonomik değeri yüksek olan tarım ürünleri yetiştirilmesi teşvik edilerek, Seracılık ve sebze yetiştiriciliği faaliyetleri 
desteklenecektir. Ayrıca son yıllarda hızlı bir şekilde artış gösteren ekonomik değeri olan modern meyve bahçelerinin 
kurulması teşvik edilerek halkımızın bu konudaki çalışmaları desteklenmektedir. Tarihi öneme sahip Höke bağlarının 
rehabilitasyon çalışmaları İl Özel İdaresinin katkılarıyla devam etmekte olup, 3000 dönümlük bir alanda üzüm yetiştiriciliği 
desteklenerek ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanacaktır. 

 Hayvancılık alanında önemli atılımlar yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 
bünyesinde hazırlanarak onaylanan Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği projesi kapsamında 10 vatandaşımız desteklenmiş, 
Ziraat Bankası tarafından düzenlenen faizsiz hayvancılık kredileri kapsamında çok sayıda çiftçimiz başvurularına yaparak 
hayvan yetiştiriciliği konusunda önemli adımlar atmışlardır. Ayrıca modern besi ahırlarının kurulması amacıyla Avrupa 
birliği fonları ile diğer destek kuruluşlarına Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Proje Etüt Kurulu rehberliğinde projeler 
hazırlatılarak başvurular yapılmıştır.

Genel olarak yaptığınız ve yapmayı planladığınız hizmetlerden bahsedebilir misiniz?  Sadece ilçe merkezi 
değil bütün köyler ve bağlılarla birlikte genel bir hizmet panoraması verebilir misiniz?

 Kaymakamlığımızın misyon olarak üstlendiği “Varış Odaklı Marka Kent” hedefine ulaşmak için çalışmalarımız her 
alanda devam etmektedir.  Eğitimden, Turizme, Tarım ve Hayvancılıktan El sanatlarına, İlçe merkezine bağlı kalınmadan 
belde ve tüm köylerimizde top yekûn bir kalkınma hedeflemekteyiz. 
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Başlıklar halinde sıralayacak olursak;
 
EĞİTİM: Eğitim tüm dünyada da kabul gördüğü üzere bir toplumun yarınlarına yapmış olduğu en önemli yatırımdır. 
Kaymakamlık olarak bizler de bu değer çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öncelikli hedefimiz Eğitimde fırsat 
eşitliğini tüm vatandaşlarımıza sunabilmektir. Bu amaçla İlçe Merkezinden Beldelerimize ve Köylerimizi kapsayan geniş bir 
alan taraması ile eğitimdeki eksikliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı belirleyen bir çalışma yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile öncelikle okur-yazar olmayan bir tek kişi bile bırakmamak adına geniş bir okuma-
yazma kursu serisi başlattık. Bu kurslar vasıtası ile hem ilçe merkezinde hem de belde ve köylerde yüzlerce insanımız 
okur-yazar duruma getirildi. Okullarımızın fiziki ve araç gereç ihtiyaçlarında bulunan eksiklikler hızla tamamlandı. Eğitim 
altyapısının her geçen gün daha iyi koşullara getirildiğini belirtebiliriz. İlçemizde dershane imkanı bulunmadığından tüm 
öğrencilerimize yönelik çeşitli alanlarda ücretsiz kurslar açarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar 
yapıldı. Motivasyonu arttırıcı sosyal-kültürel-spor faaliyetleri organize edilmektedir.

TURİZM: Turizm altyapısının iyileştirilmesi konusunda yukarda bahsetmiş olduğumuz projelerimiz hayata geçirilerek, 
mevcut potansiyelin en verimli şekilde kullanılması yönünde çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

TARIM VE HAYVANCILIK: Tarım ve Hayvancılık sektöründe hedefimiz modern teknikler kullanılarak, bu sektörün daha 
verimli hale getirilmesini sağlamaktır.  Tarım ve hayvancılık sektörü ilçemizin önemli ekonomik değerlerinden birisidir. Bu 
sektör konusunda da yukarıda bahsetmiş olduğumuz projeleri hayata geçirerek önemli katkılar sağladık ve yeni projeler 
üreterek desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda il özel idaresi desteği devam etmektedir.

ALTYAPI HİZMETLERİ:  İlçemize bağlı köylerimizde KÖYDES kapsamında önemli alt yapı çalışmaları tamamlanarak 
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. KÖYDES projesi kapsamında tüm köylerimize yol, içme suyu, kanalizasyon 
gibi hizmetler götürülmüş olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtası ile çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İçme 
suyu olmayan köyümüz olmadığı gibi, asfalt yol ağı bakımından da iyi bir noktadayız. Üç köyümüz hariç tamamında 
kanalizasyon mevcuttur.

Son olarak ilçenin geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz. Boğazkale’nin ileriki dönemde nerede ve nasıl 
olacağını düşünüyorsunuz?

 Ben Boğazkale’nin geleceği konusunda son derce iyimser olduğumu ifade etmek istiyorum. Boğazkale küçük bir ilçe 
olmasına rağmen UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına alınan ve ülkemizde 9 noktadan birisi olan Hattuşa ve Yazılıkaya 
gibi önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Hattuşa ve Yazılıkaya Tarihin en görkemli medeniyetlerinden birisi 
olan Hitit İmparatorluğunun başkenti ve onun mimari harikası eserleridir. Bu arkeolojik alanda kazı çalışmaları yüz yıldır 
devam etmekte olup, yüzyıldan daha fazla bir süre de devam edecektir. İlçemizin sahip olduğu bu dünya mirası elbette ki 
ilçemizin geleceği için de önemli bir faktör olacaktır. Doğru bir strateji ve planlama sayesinde Boğazkale hem ülkemiz hem 
de tüm dünyanın yakından tanıdığı ve ziyaret etmek istediği bir merkez olacaktır. Yani İlçemizin en önemli itici gücü turizm 
olacaktır. Turizmin yanı sıra doğal güzellikleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleri de harmanlanarak çok daha farklı bir noktaya 
geleceği kaçınılmazdır. En büyük sorun olan göç ve nüfus kaybının bu çalışmalar ile tersine çevrilmesi mümkündür. Önemli 
olan burada kamu, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve tüm halkın bir sinerji oluşturması, güç birliği yapmasıdır. Stratejik 
planlamaların ışığında Devletimizin imkanları ile yapılan yatırımlar her kesim tarafından desteklenmeli, tamamlayıcı unsur 
olarak müteşebbis ruh açığa çıkarılmalıdır. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Boğazkale ilçesi Varış Odaklı Marka Kent 
olma yolunda sayın Valimizin desteğinde emin adımlarla ilerlemektedir.
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İLÇELERİMİZİ
TANIYALIM
BOĞAZKALE BELEDİYESİ
Başkanım kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

 01.01.1957 yılında Boğazkale’de doğdum.İlk ve Orta eğitimimi Boğazkale’de Lise eğitimimi de  Sungurlu’da 
tamamladım.1980 yılında Kütahya Eğitim Ensitüsünden mezun oldum.23 yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra  2004 
Mahalli seçimlerde Ak Parti den Belediye Başkanı oldum.2009 yılı Mahalli seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanı oldum.
Boğazkale  Beledi Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Boğazkale ilçesini kısaca anlatabilir misiniz?
* İLÇENİN, DERİN BİR TARİHE SAHİP olduğunu biliyoruz.
Bu doğrultuda ilçenin tarihi ve turistik yapısından bahsedebilir misiniz?

 İlçemiz Dünyaca ünlü Hitit Medeniyeti’nin merkezinde kurulmuş olup,Tarihi Hitit Devletinin Başkenti HATTUŞA’dır.
Hattuşa denilince de Boğazkale akla gelmektedir.Hattuşa Türkiye’de 1. derecede sit alanında olup,Dünyada ise UNESCO’ 
nun “DÜNYA KÜLTÜR MİRASI” listesine aldığı dokuz yerden birisidir.Anadolu’ya Kafkaslar veya Boğazlar yoluyla geldiği 
düşünülen Hititler,Anadolu’da M.Ö.2000-1190 tarihleri arasında kurulmuş olup,Yakındoğu’nun Mitanni,Babil,Mısır gibi 
birkaç gücünün içinde en az onlar kadar zengin bir uygarlıktır.Hitit İmparatorluğu,denizin kıyısındaki güneş bahçesi ve 
burada yaşayan insanların da denizin yüreğindeki yaşayan insanlar olarak tanımlandığı,Anadolu’da kurulmuş en önemli 
İmparatorluklardan birisidir.Hitit tabletleri dünya belleğinde yer almaktadır.Bu değerleri bünyesinde barındıran İlçemiz 
tarihi ve turistik yönü ile dünyaca ünlü Hititlerin başkenti Hattuşa’nın merkezinde kurulmuş turistik bir İlçedir.İlçemiz yıl 
içinde 100-120 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir.Ayrıca İlçemiz UNESCO’nun kültür mirası listesinde 
olmuş olup;Hitit tabletleri dünya belleğinde  yer almıştır

 Boğazkale 1987 yılına kadar Sungurlu ilçesine bağlı bir bucak merkezi durumunda iken 04/07/1987 gün ve 3392 
sayılı “ 103 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun “ ile ilçe haline dönüştürülmüştür. 

 İdari teşkilat kuruluş çalışmalarından sonra 21/11/1988 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir. Köy iken ismi 
Boğazköy olan bu ilçe coğrafi açıdan boğaz addedilen bir yerde olması ve HATTUŞA Örenyeri içerisinde bulunan Büyük 
Kale’den esinlenerek Boğazkale olarak isimlendirilmiştir.  

Ali Rıza SOYSAT
Boğazkale Belediye Başkanı
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İlçemizin doğuda Alaca, kuzey ve batıda Sungurlu, güneyde ise Yozgat ile sınırları mevcut olup, Çorum il merkezine 
uzaklığı 86 km’dir. 

Ankara – Samsun karayolunun 28 km güneyinde yer almaktadır.

255 km2 yüzölçüme sahip ilçemizde 1,515 ilçe merkezinde, 3,514 köy ve kasabalarda olmak üzere toplam 5,029 nüfus 
yaşamakta olup, km2’ye 19,7 nüfus düşmektedir. 

İlçemiz genelinde belde ve köylerimizde yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi ciddi sorunumuz bulunmamaktadır. 
İlçemizin bulunduğu coğrafya insanlık tarihi ile eşdeğer bir geçmişe sahiptir. 

Hattuşa ve Yazılıkaya’nın keşfi 1834 yılında olmuştur. 

1835-1894 yılları arasında çeşitli yabancı arkeologlar tarafından ferdi çalışmalar yapılmış, 

1904 yılından itibaren ise Alman Doğu Kültürleri Araştırma Merkezi tarafından kazı çalışmaları başlatılmış olup, Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşları sırasında verilen aralar dışında kazılar aralıksız olarak devam etmektedir. 

Hattuşa ve Yazılıkaya örenyerleri BM’in UNESCO teşkilatınca 1986 yılında Korunması Gerekli Dünya Kültür Mirası listesinde 
377. sırada tescillenmiştir.  

İlçemizde bulunan Hattuşa Anadolu medeniyetleri içerisinde önemli bir yer tutan Hitit medeniyetinin M.Ö. 1650-1200 
yılları arasında başkentliğini yapmıştır. 

Hattuşa çevresinde ilk yerleşim Kalkolitik Çağ’da ( M.Ö. 6000 ) ortaya çıkar. 

Hattuşa’da İlk Tunç Çağı’nın geç dönemlerinde Hatti yerleşmesi ortaya çıkmış olup, bu Hatti yerleşmesini izleyen Orta Tunç 
Çağı’nda MÖ 19-18. yy’larda Asurlu tüccarların bir kolonisi kurulmuştur. 

MÖ 1700 yıllarında Hattuş şehrinin yandığı anlaşılmaktadır. MÖ 17. yy’ın ikinci yarısında Hitit Kralı 1. Hattuşili burayı 
başkent olarak seçmiş böylece Hattilerin Hattuş’undan Hititlilerin Hattuşa’sı doğmuştur. 

Tarihin ilk barış anlaşması Kadeş bu dönemde Hitit Kralı 2. Muvattali ile Mısır Kralı Ramses arasında MÖ 1274 yılında 
imzalanır. 

Taht kavgaları ve düşman saldırıları devleti zayıflatmış olup, Hitit devletine kim tarafından son verildiği bilinmemektedir. 

MÖ 1180-334 yılları arası bölge Frig ve Pers hakimiyetinde kalır. Bölge MÖ 334 - MS 1071 yılları arası Hellenistik /Galat ve 
Roma/Bizans egemenliğinde kalmıştır. 

Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail ile yapmış olduğu Çaldıran savaşının ardından Maraş diyarlarındaki Dulkadiroğulları Beyliği’ni 
de Osmanlı topraklarına katmasıyla Dulkadiroğullarından bir kısmı göç ederek Hattuşa’nın eteklerine yerleşmişlerdir.
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Genel olarak Boğazkale  ilçesinde ne tür sorunlar var ve en önemli sorun nedir?
Ne tür çözümler ve yatırımlar yapılıyor bahseder misiniz?

 İlçemizin hem yurt içinde hem yurt dışında gerekli tanıtım ve reklamlarının yapılarak İlçemize gerekli önem 
verilmelidir. İlçemizde yapılan tarım, hayvancılık ve  meyvecilik sektörlerinin yapılacak yardım ve destekler ile desteklenmesi 
sonucu çok daha iyi yerlere getirilerek bunun yaygın hale gelmesi ile birlikte İlçemiz açısından çok daha iyi sonuçlar elde 
edileceğini düşünmekteyim.

Genel olarak yaptığınız ve yapmayı planladığınız hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

1- İlçemiz Hisar Mahallesi bikçam Mezramızın 8 Km yolu bakım,onarım ve kumlama çalışmaları yapıldı.

2- İlçemiz Hisar ve Hattusas Mahalleleri 40.000-M2 civarıda sokak ve cadde yolları bakım,onarım ve kilitli parke taşı 
döşeme işi yapıldı.

3- İlçemiz Hisar ve Hattusas Mahalleleri içme suyu alamıyordu.Depoların ve hatların bakım ve onarımı yapıldı,dinamo ve 
pompalar yenilendi ve içme suyu alamayan Hisar ve Hattusas Mahallelerinin su alması sağlandı.

4- Belediyemizin Fen işleri çalışma odası demirbaş malzemeleri alınarak,düzenli çalışma haline getirildi.

5- Belediye Hizmet Binası WC ,lavabolar,koridor ve merdiven boşluğunun bakım ve onarımı yapıldı.

6- Belediye Hizmet Binamızın ve Belediyemize ait Lojmanlarımızın iç ve dış bakım ve onarımları yapıldı.

7- Belediyemizin yaptığı Kamulaştırmalar:
 a) 14 dönümlük spor alanı,
 b) 900 M2 arsalı ,üzerinde iki katlı ahşap ev ve 4 adet dükkan olarak kullanılan yer,
 c) 100 M2 üzerinde ahşap ev bulunan yer,
 d) 2 dönümlük su deposu yeri ve 500 M2 lik yol,
 e) 500 M2 lik yeşil alan yeri,
 f) 350 M2 yol olarak kamulaştırmaları yapıldı,Belediyemize kazandırıldı.

8- Belediyemize:
 a) 1996 model Fatih marka Çöp Kamyonu,
 b) 1998 model Ford Mondeo
 c) 2007 model Hyundai marka Cenaze aracı,
 d) 1986 model 100 lük doç Fen İşleri aracı,
 e) 2000 model Hyundai Otobüs alınarak belediyemizin ve halkımızın hizmetine sunuldu.

9- İlçemiz Hitit caddesi 1 Km lik ,7 metreden 20 metreye çıkarılarak Refüjlü ve Çift yol olarak düzenlemesi ve aydınlatması 
yapılarak hizmete sunuldu.

10- İlçemiz Şehir Parkı (Feyzullah KIYIKLI) düzenlemesi,Çocuk parkı,WC yapımı, yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu.
Ayrıca Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesinde Çorum Belediye Başkanı Sayın Muzaffer KÜLCÜ Parkının yapımına başlandı 
çalışmaları devam etmekte olup en kısa zamanda halkımızın hizmetine açılacaktır.

11- İlçemiz Cumhuriyet Meydanı Çiftyol,göbek ve aydınlatma işi yapıldı halkımızın hizmetine sunuldu.
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12- İlçemiz Cumhuriyet Meydanında 1200 M2 lik Açık Otopark Kilitli parke taşı döşenerek ücretsiz olarah halkımızın 
hizmetine sunuldu.

13- İlçemiz Şehir içinde bulunan 2 ayrı köprünün yaya yolu ve korkulukları yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu.

14- Belediyemiz Su işlerinde kullanılmak üzere uzun süre yetecek su borusu alınarak depolandı.

15- 2004 yılından bu tarafa İlçemizin tanıtımı ile ilgili olarak düzenli olarak düzenlemiş olduğumuz Hattuşa Kültür ve 
Turizm Etkinliklerinin 7.cısı yapıldı.

16- Mahallelerimizin bir bölümüne çöp bidonu,konteyner kondu ve çöp yerleri tanzim edildi.

17- 4000 M2 lik alanda sokak ve cadde asfalt çalışması yapıldı.

18- İlçemizin 7,5 Km lik Kanalizasyon Şebekesi çalışmaları başlatıldı.Bu çalışmaların tamamı  tamamlanarak hizmete 
sunuldu.

19- İlçemiz ören yerleri ve muhtelif cadde ve sokaklarına 40.500 m2 kilitli parke taşı ve 9000 m beton bordür döşenerek 
cadde ve sokak düzenlemeleri yapılmıştır.

22- Hattuşa içinde ki 6 km lik yola Valiliğimizin işbirliği ile beton bordür yapılarak kilitli parke taşı döşemesi işi yapılmıştır.

23- Yaklaşık olarak 13 km lik kanalizasyon çalışması yapılarak fosseptik çukuruna bağlandı.

24- Gökyokuş deresinin temizliği yapıldı.

25- Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiine Çorum Belediye Başkanı Sayın Muzaffer KÜLCÜ Parkı yapımı devam 
etmektedir.

26- Cazibeli su getirme projesi çalışmaları halen devam etmektedir.

27- İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde İlçemizin 1/1000 lik hali hazır harita yapım işlemleri tamamlanarak 
bitirilmiştir.

28- İlçemiz İmar Planı yapımı işi için İller Bankası nezninde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.Önümüzde ki günlerde çalışmalar 
başlayacaktır.

İlçelerimizi Tanıyalım
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29- Sit Alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planları tamamlanarak bitirilmiştir.

30- Gök yokuş Deresi Islah Çalışmaları işi için gerekli olan tüm malzemeler alınmış olup,yaklaşık olarak 1000 m lik döşeme 
işi yapılmıştır.Çalışmalar devam etmektedir.

31- İlçemize arıtma tesisi kurulması çalışmaları devam etmektedir.

32- İlçemiz Atatürk Caddesi,Lise Caddesi ve Hitit Caddelerine yaklaşık olarak 4000 ton  sıcak asfalt yapılmıştır.

33- İlçemize doğal arıtma tesisi yapım çalışmalarına başlanılmış olup,önümüzde ki günlerde doğal arıtma tesisinin yapımına 
başlanacaktır.

34- Milli Piyango 30 Ağustos 2010 Zafer Bayramı Özel Çekilişi İlçemizde gerçekleştirildi.

35- Belediyemiz Kurulduğundan bu yana ödenmeyen sendika aidatları ve diğer borçlar 200.000 TL ödendi.

Bir Boğazkaleli ve Başkan olarak Boğazkale İlçesinde yapmayı istediğiniz veya 
uygulamaya koyacağınız bir planınız, projeniz var mı?

İlçelerimizi Tanıyalım
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 İlçemizin en büyük sorunu Sit Alanında bulunan 198 evin kamulaştırılması ve cazibeli suyun İlçemize getirilmesidir.  

Dünya Kültür Miras listesine alınan Boğazkale İlçesinde yapılan kazı çalışmaları yeterli mi?
Bu konuda yeterli destek bulabiliyor musunuz?

 İlçemizde yapılan kazı çalışmaları elde ki imkanlar dahilinde yapılmaktadır.Bu imkanlar daha yeterli hale getirilirse 
gün yüzüne çıkmamış yerin altında bulunan tarihi kalıntı ve eserler bu sayede gün yüzüne çıkarılarak çalışmalar daha geniş 
kapsamda yapılarak çok daha iyi sonuçlar elde edileceğini düşünmekteyim.

Son olarak ilçenin geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz.
Boğazkale’nin  ileriki dönemde nerede ve nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

 Dünya miras listesinde yer alan ve kabul gören İlçemizin tabi ve kültürel özelliklerini daha fazla yerli ve yabancı 
turist ve misafirlerimize tanıtarak,Hattuşa’nın hak ettiği yere gelmesi düşüncemizdir.Bunun içinde biz Belediye ve Belediye 
personelimiz olarak,bu yere gelmesi ve devamı için her türlü insan üstü çaba ve gayreti göstermekteyiz.

 Son olarak Hattuşa’mızın bugünkü duruma gelmesinde yardım ve desteği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız  
Abdullah GÜL Beye,Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beye, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul GÜNAY 
Beye, Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanımız Mustafa DEMİR Beye, Sayın  Çevre ve Orman Bakanımız Veysel EROĞLU Beye, 
Sayın Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarımız Lütfi AKÇA Beye, Çorum Valimiz Sayın Nurullah ÇAKIR Beye, Çorum Ak 
Parti Milletvekillerimiz Sayın Agah KAFKAS Beye, Sayın Cahit BAĞCI Beye, Sayın Murat YILDIRIM Beye, Sayın Ahmet 
AYDOĞMUŞ Beye, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer KÜLCÜ Beye, Sungurlu Belediye Başkanımız Selahattin 
UZUNKAYA Beye ve Boğazkale’ye emek ve hizmetleri geçen herkese Boğazkale halkı ve şahsım adına sonsuz saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum.

İlçelerimizi Tanıyalım
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ÇORUM İL AFET VE ACİL 
DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVE HAZIR
	 5902	Sayılı	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetim	Başkanlığının	Teşkilat	ve	Görevleri	Hakkındaki	Kanunla	İl	Özel	
İdaresi	 bünyesinde	 kurulan	 ve	 17.12.2009	 tarihinde	 faaliyete	 başlayan	Afet	 ve	Acil	 Durum	Müdürlüğü	 kuruluş	
çalışmalarını	 tamamladı.	 Bilindiği	 üzere	 5902	 sayılı	 yasa	 ile	 Başbakanlık	 Türkiye	Acil	Durum	Yönetimi	Genel	
Müdürlüğü,	Sivil	Savunma	Genel	Müdürlülüğü	ve	Bayındırlık	ve	İskân	Bakanlığı	Afet	İşleri	Genel	Müdürlüğü	ile	
bu	Genel	Müdürlüklere	bağlı	merkez	ve	taşra	teşkilatları	kapatılmıştı.	Bu	hizmetlerin	tek	çatı	altında	yürütülmesi	ve	
böylece	afetler,	depremler,	toplu	iltica	ve	büyük	nüfus	hareketleri,	tehlikeli	salgın	hastalıkları	gibi	normal	durumdan,	
seferberlik	ve	savaş	hali	durumuna	kadar	her	türlü	olağan	dışı	olaylarla	ilgili	acil	durum	yönetimini	ülke	düzeyinde	
etkin	bir	şekilde	gerçekleştirmek	amacıyla	merkezde	Başbakanlığa	bağlı	‘’Afet	ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığı’’	
illerde	ise	’’	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlükleri	‘’	kurulmuştu.

	 Bu	çerçevede		ilimizde	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğümüz	17.12.2009	tarihinde			faaliyete	geçerek	mülkiyeti	
İl	Özel	İdaremize	ait	olup	Mimar	Sinan	Mahallesi	İnönü	Caddesi	Akıncılar	Kışlası	Altı	No:153	adresindeki	hizmet	
binasında	hizmet	vermeye	başlamıştı.

	 Faaliyete	başladığı	günden	bu	güne	kadar	yapılan	kuruluş	çalışmalar	sonucu	personel	ve	malzeme	eksiklikleri	
önemli	 ölçüde	 giderilmiş	 ilimizde	 meydana	 gelecek	 olan	 her	 türlü	 afet	 olaylarına	 daha	 etkin	 müdahale	 edecek	
kabiliyete	ulaşmıştır.	

	 Afet	ve	Acil	durum	il	Müdürlüğü	5902	sayılı	Yasa	ile	kendisine	verilen	görevleri	yürütmek	üzere	il	müdürü	
ve	buna	bağlı	olarak	Planlama	Zarar	Azaltma	ve	İyileştirme	Şube	Müdürlüğü,	Müdahale	ve	Deprem	Şube	Müdürlüğü,	
Sivil	Savunma	Şube	Müdürlüğü	ve	Yönetim	Hizmetleri	Şube	Müdürlüğü	olmak	üzere	dört	şube	müdürlüğü	olarak	
yapılanmıştır.

AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

	 5902	Sayılı	Kanunla	kurulan	ve	17.12.2009	 tarihinde	faaliyete	geçen	Müdürlüğümüz	aşağıdaki	görevleri	
yapmakla	yükümlüdür.

1)	İlin	afet	ve	acil	durum	tehlike	ve	risklerini	belirlemek.
2)	Afet	ve	acil	durum	önleme	ve	müdahale	il	planlarını	mahalli	idareler	ile	kamu	kurum	ve	kuruluşlarıyla	işbirliği	ve	
koordinasyon	içinde	yapmak.
3)	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetim	Merkezini	Yönetmek

Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü

Planlama Zarar
Azaltma ve İyileştirme 

Şube Müdürlüğü

Müdahele ve Deprem
Şube Müdürlüğü

Sivil Savunma
Şube Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri
Şube Müdürlüğü



	 1964	 Mecitözü	 doğumlu	 olan	 Ömer	 ARSLAN	 1987	 yılında	 Uludağ	
Üniversitesi	 İktisadi	 ve	 İdari	Bilimler	Fakültesini	 bitirdikten	 sonra	1990	yılında	
Çorum	 PTT	 Başmüdürlüğünde	 memuriyete	 başladı.	 Bu	 kurumda	 Muhasebe	
Kontrolörü	olarak	görev	yaparken	1994	yılında	PTT	Teftiş	Kurulu	Başkanlığınca	
yapılan	Teftiş	Kurulu	Kontrolörlüğü	 sınavını	kazandı.	Teftiş	Kurulu	Kontrolörü	
olarak	 1999	 yılına	 kadar	 görev	 yapan	 Ömer	 ARSLAN	 1999-2006	 yıllarında	
Çorum	Telekom	Başmüdürlüğünde	Muhasebe	Müdürü	olarak	görev	yaptı.	Türk	
Telekom’un	Özelleştirilmesi	sonrasında	bu	kurumdan	ayrılarak	Araştırmacı	olarak	
Çorum	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğünde	göreve	başladı.	Bu	görevde	memuriyete	
devam	 ederken	 İl	Makamının	 03.12.2010	 tarih	 12	 sayılı	 onayı	 ile	 kurulan	Afet	
ve	Acil	Durum	Müdürlüğüne	kurucu	müdür	olarak	ve	12.01.2011	tarihli	makam	
olurlarıyla,	İl	Özel	İdare	Genel	Sekreter	Yardımcısı	olarak	görevlendirilmiştir.

4)	Afet	ve	acil	durumlarda	meydana	gelen	kayıp	ve	hasarı	tespit	etmek
5)	Afet	ve	acil	durumlarda,	gerekli	arama	kurtarma	malzemeleri	ile	halkın	barınma,	beslenme,	sağlık	ihtiyaçlarının	
karşılanmasında	kullanılacak	gıda,	araç	gereç	ve	malzemeler	için	depolar	kurmak	ve	yönetmek
6)	Afet	ve	acil	durumlara	ilişkin	eğitim	faaliyetlerini	yapmak	ve	yaptırmak
7)	 Sivil	 toplum	 kuruluşları	 ile	 gönüllü	 kişilerin	 afet	 ve	 acil	 durum	 yönetimi	 ile	 ilgili	 akreditasyonu	 yapmak	 ve	
belgelendirmek
8)	İl	ve	ilçe	düzeyinde	sivil	savunma	planlarını	hazırlamak	ve	uygulamak
9)	İlgili	mevzuatta	yer	alan	seferberlik	ve	savaş	hazırlıkları	ile	sivil	savunma	hizmetlerine	ilişkin	hizmetleri	yerine	
getirmek
10)	Kimyasal,	biyolojik,	radyolojik	ve	nükleer	maddelerin	tespiti,	teşhisi	arındırması	ile	ilgili	hizmetleri	yürütmek,	
ilgili	kurum	ve	kuruluşlar	arasında	işbirliği	ve	koordinasyonu	sağlamak.
                      
	 5902	Sayılı	bu	kanun	ile	verilen	yeni	görevlerin	yanında	7126	Sayılı	Sivil	Savunma	Kanunu,	2941	Sayılı	
Seferberlik	ve	Savaş	Hali	Kanunu,	3634	Sayılı	Milli	Müdafaa	Mükellefiyeti	Kanunu	ile	sivil	savunma,	seferberlik	ve	
savaş	haliyle	ilgili	tüm	hazırlıkları	yapma	görevi	ve	sorumluluğu	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğüne	verilmiştir.		
      
	 Ayrıca	7269	Sayılı	Umumi	Hayata	Müessir	Afetler	Dolayısıyla	Alınacak	Tedbirlerle	Yapılacak	Yardımlara	
Dair	Kanun	(Afet	Kanunu),	4123	Sayılı	Tabii	Afet	Nedeniyle	Meydana	Gelen	Hasar	ve	Tahribata	İlişkin	Hizmetlerin	
Yürütülmesine	Dair	Kanun	ile	verilen	görev	ve	sorumluluklar	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğüne	verilmiştir.	

	 Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğümüzün	norm	kadro	adedi	53	
tür.	1	 İl	Müdürü,	3	şube	Müdürü,1	sivil	 savunma	uzmanı,	1	 jeoloji	
mühendisi,	 2	 jeofizik	 mühendisi,1	 endüstri	 mühendisi,	 1	 harita	
mühendisi,2	inşaat	mühendisi,	1	şehir	planlamacısı,	1	mimar,1	inşaat	
teknikeri,1	şef,	1	muhasebeci,1	satın	alma	memuru,1	santral	memuru,	
1	ambar	memuru,1	şoför,1	sağlık	memuru,	2	veri	hazırlama	kontrol	
işletmeni,8	adet	arama	kurtarma	teknisyeni	ve	1	hizmetli	olmak	üzere	
33	kadro	dolu	olup	geçici	görevli	personel	ile	birlikte	toplam	çalışan	
personel	sayısı	34	tür.

Müdürlüğümüz	hizmetlerinde	kullanılan	araç	sayısı	4	adettir.	

1	adet	Land	Rover	4×4	kurtarma	aracı,
1	adet	Ford	Ranger	keşif	aracı,
1	adet	İsuzu	2×2	kurtarma	aracı,
1	adet	Reno	Toros	binek	otomobil
Ayrıca	250	kişiye	sıcak	yemek	hazırlayabilecek	1	adet	seyyar	mutfak	hizmete	hazır	bekletilmektedir.

Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğü	Personelleri
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PLANLAMA - ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

	 Planlama	Çalışmaları	kapsamında;
	 Afet	ve	Acil	durumlarda	etkin	bir	müdahale	için		“İl	Afet	ve	Acil	Yardım	Planı“	hazırlanmış	olup	planı	bu	plan	çerçevesinde	9	
kurumun	1.düzeyde	temsilcilerinden	oluşan	“İl	Kurtarma	ve	Yardım	Komitesi”	oluşturulmuştur.	İlimiz	için	hazırlanmış	olup	yaşanabilecek	
afet	 ve	 acil	 durumlarda	uygulamaya	konulacak	olan	 “İl	Afet	 ve	Acil	Yardım	Planı”	oluşturulan	bu	komite	 tarafından	uygulanacak	ve	
yönetilecektir.	

	 Zarar	azaltma	çalışmaları	kapsamında;
	 İmar	Planı	yapılmak	suretiyle	 inşa	edilecek	her	 türlü	yapılaşma	öncesi	hazırlanan	 jeolojik	ve	 jeoteknik	raporlar	bu	fen	kurulu	
marifetiyle	incelenmekte	ve	müdürlüğümüzce	onaylanmaktadır.	Böylece	planlanan	alanın	yerleşime	uygun	olup	olmadığı	belirlenmekte	ve	
yapılaşmanın	belirlenen	standartlara	uygun	olarak	yapılması	sağlanmaktadır.	Bu	çerçevede	Kasım/2010	tarihi	itibariyle	imar	planına	esas	
olarak	hazırlanmış	18	adet	jeolojik	ve	jeoteknik	etüd	raporu	arazi	ve	büro	çalışması	yapılarak	onaylanmıştır.	Hazırlanan	jeolojik	ve	jeoteknik	
etüd	raporunda	uygun	olmayan	alanların	bulunması	veya	tarafımızca	inceleme	alanında	uygun	olmayan	alanların	tespit	edilmesi	halinde	
raporlar	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetim	Başkanlığımıza	gönderilmektedir.	Bu	tür	raporların	incelenme	ve	onay	yetkisi	Başkanlığımıza	aittir.	
	 Muhtemel	 heyelanlardan	 kaynaklanabilecek	 zararları	 önlemek	 üzere	 heyelan	 potansiyeli	 taşıyan	 43	 adet	 yerleşim	 yeri	 afet	 etütleri	
programında	izlenmektedir.	Mevcut	heyelanın	aktivite	kazanması	durumunda	gerekli	tedbirler	alınacak	ve	etkilenen	konutların	taşınması	
için	gerekli	çalışmalar	yapılacaktır.	Düzenli	periyotlarla	yerinde	kontroller	yapılmaktadır.

	 İyileştirme	çalışmaları	kapsamında;	
	 Heyelan	nedeniyle;	Dokuz	köyümüzde	(Merkez/Ahmet	Oğlan,	H.Ahmet	Deresi,	Sazak,	Sungurlu/Akdere,	Çingiller,	İkizli(E.Elma	
mah.),	İskilip/Aluç,	Mecitözü/Boyacı,	Alaca/Yeniköy)	toplam	102	adet	konutun	yeni	yerleşim	alanlarında	Evini	Yapana	Yardım	yöntemi	
ile	yeniden	yapımı	devam	etmekte	olup	proje	 tutarı	 toplam	maliyeti	2.968.500,00	TLdir.	Bu	konutlardan	Mecitözü/Boyacı	Köyündeki	
afet	konutlarının	 tamamlanma	oranı	%95	seviyesindedir,	diğer	8	köyümüzün	 ise	yer	seçim	çalışmaları,	 imar	ve	parselasyonları	devam	
etmektedir.

	 Kaya	düşmesi	nedeniyle;	Kargı/Köprübaşı	Köyünde	 toplam	9	adet	afet	konutu	yapımı	 tamamlanmış	olup,	proje	 tutarı	 toplam	
maliyeti	240.600,00	TLdir.	

	 Kaya	 düşmesi	 afetine	 maruz	 kalabilecek	 olan	 İskilip	 ilçesi	 Hacıpiri	 ve	 Tabakhane	Mahalleleri	 için	 proje	 çalışmaları	 devam	
etmektedir.	Bayat	ilçesi	Pancarlık	Mahallesi,	Uğurludağ	ilçesi	Küçük	Erikli	ve	Karaevliya	Köyü	için	projelendirme	ve	yaklaşık	maliyet	
çalışmalarımız	tamamlanmış	olup,		Başkanlığımızdan	ödenek	talebinde	bulunulmuştur.

	 Yangın	nedeniyle;	Üç	köyümüzde	 (İskilip/Kutluözü,	Bayat/Karakaya,	Ahacık)	yapımı	devam	eden	 toplam	24	afet	konutunun	
proje	tutarı	toplam	maliyeti	831.700,00	TLdir.	%20	oranında	konutlar	tamamlanmıştır.

	 Su	baskını,	yangın	ve	heyelan	nedeni	ile	önceki	yıllarda	ihaleli	veya	evini	yapana	yardım	metodu	ile	Ortaköy	ilçesi	İncesu	Köyünde	
yeni	yerleşim	alanında	yapımı	tamamlanan	afet	konutunun	kanalizasyon	altyapısı,	Mecitözü	ilçesi	Boyacı	köyünde	yapımı	tamamlanan	
afet	konutlarının	kanalizasyon	altyapısı,	Sungurlu	ilçesine	Arıcı,	Çingiller	ve	Yarımsöğüt	köylerinden	taşınan	ve	yapımı	tamamlanan	afet	
konutların	kanalizasyon	ve	içme	suyu	altyapısı	ve	Bayat	ilçesi	Ahacık	köyü	Naspınar	mahallesinde	yapımı	tamamlanan	afet	konutlarının	
istinat	duvarı	altyapısı	projelendirilmiş	olup,	ödenek	talebinde	bulunulmuştur.	İhalesi	2011	yılında	yapılacaktır.

	 Ayrıca	7269	Sayılı	Umumi	Hayata	Müessir	Afetler	Dolayısıyla	Alınacak	Tedbirlerle	Yapılacak	Yardımlara	Dair	Kanun	(Afet	
Kanunu),	4123	Sayılı	Tabii	Afet	Nedeniyle	Meydana	Gelen	Hasar	ve	Tahribata	İlişkin	Hizmetlerin	Yürütülmesine	Dair	Kanun	ile	verilen	
görev	ve	sorumluluklar	de	İl	Afet	ve	Acil	Durum	Müdürlüğüne	verilmiştir.	Bu	kapsamda	7269	sayılı	Kanun	kapsamında	2010	yılında	23	
belediyemize	toplam	500.000,00	TL	afet	yardımı	ödeneği	sağlanmıştır.

Kaya	Düşmesi	Önleme	Etüt	Çalışmaları	-	Küçükerikli	/	Uğurludağ	/	ÇORUM



MÜDAHALE - DEPREM VE SİVİL SAVUNMA
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

	 Afete	yönelik	tüm	malzemeler	hizmet	binamız	yanında	bulunan	207	m2	lik	bir	depoda	muhafaza	edilmekte	olup	Arama	ve	
Kurtarma	Teknisyenlerince	periyodik	bakımlar	yapılarak	faal	halde	bulundurulması	sağlanmaktadır.	Binaların	güvenliği	kapalı	devre	
kamera	sistemi	ile	sağlanmaktadır.

	 Müdahale	 ve	 Deprem	 Şube	 Müdürlüğümüz	 bünyesinde	 8	 adet	 arama	 kurtarma	 teknisyeni	 görev	 yapmakta	 olup	 İtfaiye	
Müdürlüğü	personelleriyle	koordinasyon	halinde	yangın,	boğulma,	trafik	kazası	gibi	küçük	çaplı	afetlere	müdahale	etmektedirler.

	 Bu	ekibimiz	Aksaray,	Kayseri,	Nevşehir,	Çankırı,	Kırıkkale,	Niğde,	Kırşehir	ve	Yozgat	illerinin	arama	kurtarma	ekipleri	ile	
birlikte	120	kişilik	ANKARA	Arama	Kurtarma	Birliğine	bağlıdır.	Büyük	afetlerde	Ankara	Birliği	emrinde	görev	yapmaktadır

	 Ayrıca	İl	merkezinde	ilçelerde	ve	komşu	illerde	meydana	gelebilecek	doğal	afetlere	müdahale	için	ilimizdeki	kamu	kurum	ve	
kuruluş	personelinden	oluşan	157	kişilik	“ACİL	KURTARMA	YARDIM	EKİBİ”		mevcut	olup	her	an	müdahale	edebilecek	durumda	
bulunmalarını	sağlamak	üzere	çalışmalara	başlanılmıştır.

	 157	kişilik	arama	kurtarma	ekibinde:
	 80	kişi	kurtarma,	40	kişi	ilk	yardım,	16	kişi	sosyal	yardım,	5	kişi	itfaiye,	16	kişi	NBC	ekibinde	görev	yapmaktadır.
	 İl	Müdürlüğümüzün	4	adedi	kuvvetli	yer	hareketlerini,	2	adedi	zayıf	yer	hareketlerini	izleyebilecek	6	adet	deprem	istasyonu	
mevcuttur.	 Bu	 istasyonların	 1	 adedi	Alaca	 ilçe	merkezinde(Kuvvetli	 yer	 hareketi)1	 adedi	Osmancık	 İlçe	merkezinde(Kuvvetli	 yer	
hareketi)1	adedi	Kargı	ilçe	merkezinde(Kuvvetli	yer	hareketi)	1	adedi	Çatak	RL	istasyonunda,	2	adedi	İl	Merkezinde	Meteoroloji	Müd.	
(Kuvvetli	yer	hareketi)	ve	Çomar	Barajı	çıkışında(Zayıf	yer	hareketi)	yer	almaktadır.

	 Bu	istasyonların	dışında	Kandilli	Rasathanesinin	de	uydu	bağlantılı	bir	adet	istasyonu	Alaca-	Çatak	Telekom	R/L	istasyonunda	
hizmet	vermektedir.

	 İnsan	kaynaklı	veya	doğa	kaynaklı	tüm	afetlere	karşı	eğitimin	önemi	dikkate	alınarak	diğer	kurum	ve	kuruluşlara	hazırlanan	
yıllık	 eğitim	programı	 ile	 eğitim	verilmektedir.	Bu	 çerçevede	Ocak-Kasım	 	 /2010	 aylarında	250	Okulda	10993	öğrenciye,	 6	 resmi	
kurumda	351	kişiye	2	özel	kuruluşta	100	kişiye	1	sivil	toplum	kuruluşunda	40	kişiye	deprem	ve	yangın	tatbikatı	yapılmıştır.	
 
	 7126	Sayılı	Sivil	Savunma	Kanunu,	2941	Sayılı	Seferberlik	ve	Savaş	Hali	Kanunu,	3634	Sayılı	Milli	Müdafaa	Mükellefiyeti	
Kanunu	 ile	 sivil	 savunma,	 seferberlik	ve	 savaş	haliyle	 ilgili	 tüm	hazırlıkları	yapma	görevi	ve	 sorumluluğu	da	Afet	ve	Acil	Durum	
Müdürlüğüne	verilmiştir.	Bu	çerçevede;		
  
	 A)sivil	savunma	hizmetleri	ile	ilgili	olarak,
	 a-İkaz	alarm	işlerini
	 b-Sivil	savunma	teşkillerini
	 c-Eğitim	ve	tatbikatları
	 d-Sığınak	hizmetlerini

	 B)	Seferberlik	hizmetleri	ile	ilgili	olarak
	 a)Seferberlik	Planlama
	 1-Milli	alarm	planlama
	 2-Top	yekun	savunma	sivil	hizmetleri
	 3-Savaş	hasarı	onarım	planları

	 b)Lojistik	seferberlik
	 1-Mal	ve	hizmet	seferberliği
	 2-Milli	müdafaa	mükellefiyeti	uygulaması
	 3-Koruyucu	güvenlik	ve	sabotaj	
 
	 c)Erteleme	Hizmetleri
	 -Personel	erteleme
	 -Araç	erteleme
	 İşlemleri	güncellenerek	ve	görevliler	bilgilendirilerek	yürütülmektedir.	

Müdürümüz	Ömer	ARSLAN’ın	Liderliğinde	ve
Arama	Kurtarma	Ekibimiz
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