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            Başbakan ERDOĞAN’ın da canlı bağlandığı Çorum-Alaca 
Koçhisar Barajı’nın açılış törenine Vali Nurullah ÇAKIR, Çorum 
Milletvekilleri Salim USLU, Dr. Cahit BAĞCI ve Murat YILDIRIM, 
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki GÜL, Çorum İl Özel İdaresi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ömer ARSLAN, yetkililer ve vatandaşlar 
katıldı.
        
 1980’li yılların ortalarında yapımına başlanılan, fakat 
son üç yılda yapım işlemleri hızlandırılıp halkımızın hizmetine 
sunulan Büyüköz Çayı üzerinde inşa edilmiş olan Çorum-Alaca 
Koçhisar Barajı’nın Ankara’dan açılışını gerçekleştiren Başbakan 
ERDOĞAN, baraj alanında gerçekleştirilen törene katılan başta 
Vali Nurullah ÇAKIR ve Millet vekilimize de tek tek seslendi.
        
 Toplam maliyeti 8.365.000.000,00 TL olan 111 dev eserin 
içinde yer alan Çorum-Alaca Koçhisar Barajı’yla ilgili bir açıklama 
yapan Vali ÇAKIR, çalışmanın toplam maliyetinin 33.650.000,00 
TL olarak belirlendiğini söyledi.  

KOÇHİSAR BARAJI
111 Dev Eserle Birlikte Açıldı

   Çorum-Alaca Koçhisar Barajı’nın da içlerinde bulunduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 
Türkiye genelinde yaptırılan 111 eserin açılışı 11 Kasım 2011 tarihinde Başbakan ERDOĞAN 
tarafından Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle yapıldı. 
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 Almanya’da bulunan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’ye getirilen Boğazköy Sfenksi’nin 
açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY tarafından gerçekleştirildi. Yine Sfenks’in açılış 
töreninde şehrimizde bir dizi açılış etkinliği gerçekleştirildi.

 Bakan GÜNAY, Çorum programına Sungurlu Mavi Ocak Tesisleri’nde başladı. Burada 
gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısında ülkemize getirilen Boğazköy Sfenksi’nin açılış töreninin 
Türkiye ve Çorum’un arkeoloji tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

 Bakan GÜNAY’ın Çorum programında Vali Nurullah ÇAKIR, TBMM İdari Amiri ve Çorum 
Milletvekili Salim USLU, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Hakan SARAÇ, Belediye Başkanı Muzaffer 
KÜLCÜ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Osman Murat SÜSLÜ, 
Almanya Büyükelçisi Eberhard POHL, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Başaran 
ULUSOY, İstanbul ve Ankara’dan gelen konuklar, Ankara’dan gelen yaygın basın mensupları ve Çorum 
basını ile Çorumlu yetkililer yer aldı. Programın devamına Çorum Milletvekili Av. Tufan KÖSE ve Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY
Açılış ve İncelemeler için Çorum’daydı

Bakan Günay Boğazköy Sfenksi’ni Açtı

3

Boğazköy Sfenksi Yurduna Döndü
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Boğazköy Sfenksi Toprağına Kavuştu

 Yaklaşık bir asırdır Almanya’da bulunan Boğazköy Sfenksi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 
gerçekleştirilen girişimler sonucunda geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemize getirilmişti. Bin yıllardır 
Anadolu topraklarında bulunan ve geçici bir süreliğine onarım çalışmaları için Almanya’ya gönderilen 
Boğazköy Sfenksi, bir daha yurda gönderilmeyerek Pergamon Müzesi’nde sergilenmişti. Nihayet 
yurdumuza getirilen Sfenks, ilk olarak İstanbul’da konserve ve rehabilite edilmişti.

Toprağımızdaki Tüm Medeniyetlerin İzleri Aranıyor

 Türkiye ve Almanya arasındaki yoğun görüşmeler neticesinde Sfenks’in yurdumuza getirildiğini 
ifade eden Bakan GÜNAY, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Ülkemizde gerçekleştirilen 
kazı çalışmalarına da değinen Bakan GÜNAY, yerli ve yabancı uzmanlarca yürütülen kazıların bundan 
sonra da artarak devam edeceğini, hangi tarihe ve inanç sistemine ait olursa olsun topraklarımızdaki 
tüm medeniyetlerin izlerinin aranmaya devam edeceğini kaydetti.

 Türkiye turizmini kıyı şehirlerinden içerilere çekmeye çalıştıklarını belirten Bakan GÜNAY, 
Çorum’da gerçekleştirilen tarihi, kültürel ve turistik çalışmaların da bu amaca hizmet ettiğine dikkat 
çekti.

4
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 Almanya’dan Türkiye’ye iade edilen ve 26 Kasım 2011 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul GÜNAY tarafından açılışı gerçekleştirilen Boğazköy Sfenksi ziyaretçilerini bekliyor.

 Bu kapsamda Boğazköy Müzesi’nde açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşma yapan 
Bakan GÜNAY, soğuk ama güneşli bir günde gerçekleştirilen ve kültür tarihimiz açısından önemli olan 
Sfenks açılışının yürekleri ısıttığını söyledi. Sfenks’in Türkiye’ye getirilişinde Almanya’nın gösterdiği 
olumlu tutuma değinen Bakan GÜNAY, 3 bin yıldan beri Anadolu topraklarında olan Sfenks’in bu 
topraklara olan yaklaşık bir asırlık hasretinin sona erdiğini kaydetti.

Toprağın Altına da Üstüne de Sahip Çıkılıyor

 Arkeolojik çalışmaların ve müzeciliğin önemine değinen Bakan GÜNAY, toprağın hem altına 
hem de üzerine sahip çıkma bilinciyle hareket ettiklerini, bu bağlamda yapılan çalışmaların ciddiyetle 
devam ettirilerek kültürel mirasa sahip çıkmak ve bu mirası yeni nesillere aktarmak anlamına geldiği 
gibi, yeni iş imkânları oluşması anlamına da geldiğini önemle vurguladı.

 Bakan GÜNAY; Çorum’da müzecilik ve arkeoloji adına yapılan çalışmalardan dolayı başta Vali 
ÇAKIR olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederken, şehrimizde artık bu alan bir atılım sürecinin 
başlatılmış olduğunu dile getirdi.

 Açılış töreninde Vali Nurullah ÇAKIR, Almanya Büyükelçisi Eberhard POHL, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Osman Murat SÜSLÜ de birer konuşma yaptı.

 Konuşmasında Vali ÇAKIR; 
başta Bakan GÜNAY  olmak üzere 
Türkiye hükümetinin çok özel 
girişimleriyle Boğazköy Sfenksi’nin 
ülkemize getirlidiğini belirtirken, 
bu süreçte emeği geçen herkese 
şükranlarını sunduğunu ifade etti.

 Sfenks’in Çorum turizmine çok 
büyük değer kattığını söyleyen Vali 
ÇAKIR, Sfenks’in buraya getirilişinin 
kültür ve turizm açısından bir 
hamle olduğunu ve bundan sonraki 
çalışmaların da devam edeceğini 
belirtti. Törenin ardından Bakan 
GÜNAY ve beraberindekiler Sfenks’in 
yer aldığı Boğazköy Müzesi’ni gezdi.

Boğazköy Sfenksi
Ziyaretçilerini Bekliyor
Boğazköy Sfenksi
Ziyaretçilerini Bekliyor
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Kadeş Anıtı Açıldı

 Yine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 
Boğazkale Kaymakamlığı tarafından İl Özel İdaresi eş finansman desteği ile yürütülen “Hattuşa’da İki 
Gün Projesi” dahilinde gerçekleştirilen Kadeş Anıtı’nın açılışı da yapıldı.

Tarihteki ilk yazılı antlaşma olan ve M.Ö. 1275’te Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan antlaşma Kadeş 
Anıtı ile yaşatılırken, bölgedeki tarihsel zenginlik bir kez daha yansıtılmış oldu. Antlaşmanın açılış 
töreninde Heykeltraş Sait RÜSTEM, başta Bakan GÜNAY olmak üzere katılımcılara eserle ilgili bilgi 
verdi.

ATATÜRK’ün Koruması Bekir ÇAVUŞ’un Hatırası Yaşayacak

 Akören Köyümüzde Aziz Atatürk’ümüze korumalık yapmış olan merhum bir hemşehrimizin 
anısına yapılan Alaca Akören Köyü Bekir Çavuş Büstü’nün açılışı yapıldı.

6

Kültür Yatırımları
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 Kazım KARABEKİR komutasında görev yaparken 
Erzurum Kongresi süreciyle birlikte Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün hizmetine girerek zamanla koruması olan 
Bekir Çavuş’un hatırasını yaşatmak adına gerçekleştirilen 
büst, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Alaca ilçemize 
göndermiş olduğu ödenekle ve Bakanlık heykeltıraşı 
tarafından yapıldı.

“Herkes Müzeye Projesi” Uygulanıyor

 Akabinde Çorum Müzemizin uzun zamandan beri 
devam eden Türkiye’de ilk defa müzede yatılı olarak kalınıp, 
özellikle ilk ve ortaöğretim seviyesindeki çocuklarınkültür, 
sanat ve müzecilik anlamındaki faaliyetlerini yürütebilecekleri 
uzun zamandan beri devam eden projenin yeni başlanan 
uygulama süreci  incelendi.
 OKA mali desteği ile “Herkes Müzeye” adıyla 
yürütülen proje kapsamında uygulama aşamasına gelindi. İlk 
kez Sevgi Evlerinden, YİBO’dan ve diğer okullarımızdan altı, 
yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinden yirmi kişilik bir öğrenci 
grubu;müzede atölye çalışması, alanda kazı çalışması ve 
çeşitli faaliyetlerde bulundular. Bu çalışma Ankara Üniversitesi 
Müzecilik Bölümü danışmanlığında yürütülüyor.

Yeni Nesiller Hatice GONNET BAĞANA 
Bilgi Merkezi ile Aydınlanacak

 Yine Çorum Müzesi Kütüphanesi Hatice GONNET 
BAĞANA Bilgi Merkezi’nin açılışı yapıldı. BAĞANA, Çorum 
Müzesi’ne yapmış olduğu kıymetli kitap ve belge bağışından 
dolayı UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği seçilmiş 
ve kendisine 10 Mayıs 2010 tarihinde bir şükran belgesi 
verilmişti.
 Elli yılı aşan meslek hayatı boyunca bilgi kaynaklarını 
Çorum Müzesi Kütüphanesi’ne peyderpey gönderen BAĞANA, 
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşamaktadır. Kendisi bir Anadolu 
tarihçisi ve Hititolog’tur.
 Bakan GÜNAY, programı dahilinde Boğazkale Şehir 
Giriş Anıtı’nı, restorasyon çalışmaları devam eden Boğazkale 
Dulkadiroğulları Konağı’nı ve Alacahöyük Müzesi’ni de gezdi. 

Kültür Yatırımları
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ÇORUM’DA 51 MİLYON TL’LİK YATIRIM 60 BİN DEKAR ARAZİYİ SUYLA BULUŞTURACAK
 
 Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katıldığı toplu tesis açılışı ve temel atma töreni, 
Osmancık Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.Temel atma töreninde bir konuşma yapan Bakan EROĞLU; 
“Temeli atılıp da yılan hikayesine dönen projeler artık geride kaldı. Bugün temeli atıyoruz, ne zaman 
açılışını yapacağımızın da sözünü veriyoruz.”dedi.
 Bakan EROĞLU, Çorum’da DSİ 54. Şube Müdürlüğü’ne bağlı 2 tesisin açılışı ve 4 yeni tesisin temel 
atma törenini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Sungurlu Yarımsöğüt Köyünün Çatalyolu Deresi Taşkın Koruma 
ve Sungurlu İmirli Köyü Taşkın Koruma’larının açılışı yapılırken; Obruk Dutludere Sulaması, Çorum İçme 
Suyu Projesi Yenihayat Barajı Derivasyonları, Merkez Gülabibey Mahallesi 1. Kısım, Alaca Merkezi Taşkın 
Koruma tesislerinin temeli atıldı.
 Törende Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na Vali Nurullah ÇAKIR, Çorum 
Milletvekillerinden TBMM İdare Amiri Salim USLU, Dr. Cahit BAĞCI, Murat YILDIRIM, Çorum Belediye 
Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI ve vatandaşlar katıldı.
 Osmancık Spor Salonu’nda gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Bakan EROĞLU, 
Türkiye’nin her yerinde şantiye çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, kendi Bakanlıkları bünyesinde şu 
anda 4 binden fazla şantiye olduğunu, ülkemizin her yerinin ilmek ilmek örüldüğünü ifade etti.

Türkiye Dünyanın İlk 16 Ekonomisi Arasında

 Ülkemizin dünya ölçeğinde sözü dinlenen sayılı ülkelerden olduğunu söyleyen Bakan EROĞLU, 
“”Bütün dünyada kıymeti olan paramız, dünyanın ilk 16 ekonomisi arasında yer alan güçlü bir ekonomimiz 
var. Dünyada büyüme hızımızla ilk 3 ülke arasındayız. Orta Asya’ya, hatta Afrika’ya yardım eden güçlü 
bir devletiz. Bunu Başbakanımıza, onun ekibine ve sizin ona gösterdiğiniz teveccühe borçluyuz.” diye 
konuştu.

60 Bin Dekar Arazi Suyla Buluşacak

Gelişen, Güçlenen Çorum
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Başbakan ERDOĞAN Çorum İçin Talimat Verdi

 Diğer kentler gibi Çorum’un da hizmetlerden payını aldığını ifade eden Bakan EROĞLU; 
“Çorum,Çorum olalı böyle yatırımlar görmemişti.Temeli atılıp da yılan hikayesine dönen projeler artık 
geride kaldı. Bugün temeli atıyoruz, ne zaman açılışını yapacağımızın da sözünü veriyoruz. Başbakanımızın 
özel talimatı var. ‘Çorumlular girişimci, müteşebbis insanlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın.’ dedi. Bizler 
de Çorum için yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Çünkü siz Çorumlular her şeyin en iyisine layıksınız.” 
açıklamasında bulundu.

Orman İşletme Müdürlüğü’nün Yeni Binasında İnceleme

 DSİ 54. Şube Müdürlüğü bünyesinde temel atma töreni ve açılış yapmak için Çorum’a gelen 
Bakan EROĞLU, Orman İşletme Müdürlüğü’nün yeni binasında da incelemelerde bulundu.
 Bakan EROĞLU’nu Orman İşletme Müdürlüğü binasının önünde Vali Nurullah ÇAKIR, Çorum 
Milletvekillerinden TBMM İdare Amiri Salim USLU, Dr. Cahit BAĞCI, Murat YILDIRIM, Çorum Belediye 
Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI ile kurum müdürleri karşıladı.

Bakan EROĞLU, İnönü Caddesi’nde takas yöntemiyle yapımına karar verilen ve temeli 2009 yılında 
atılan Orman İşletme Müdürlüğü binasını gezerken, 5 katlı binada incelemelerde bulunan Bakan 
EROĞLU, hizmet verecek binanın modern bir çalışma ortamı olduğunu söyledi.

Bakan EROĞLU, bina incelemesinin ardından Anitta Otel’deki akşam yemeğine geçti ve yemeğin 
ardından Vali ÇAKIR,  Milletvekillerive kurum müdürleriyle Anitta Oteli’nin Konferans Salonu’nda 
toplantıya katıldı.

Gelişen, Güçlenen Çorum
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60 Bin Dekar Arazi Suyla Buluşacak

 Temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Nurullah ÇAKIR ise; Dutludere Projesi’nin 60 
bin dekar araziyi suya kavuşturacağını belirtirken, “Bu projenin temel atma törenini gerçekleştiriyor 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.”dedi.
 Vali ÇAKIR, burada yaptığı konuşmada, Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı’nın uzun yıllar süren 
yapım çalışmalarının tamamlandığını, barajın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 11.11.2011 
tarihinde açılışını yaptığı 111 tesisten biri olduğunu kaydetti.

 Şehrimiz için yapılması gereken ne varsa yapacaklarını ifade eden Vali ÇAKIR, Çorum’un içme 
suyu problemi olan hiçbir ilçesinin kalmaması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
 Vali ÇAKIR: “Böyle heyecanlı bir günü yaşamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Bizim Çorumlular 
olarak göğsümüzü 11.11.2011’de Koçhisar Barajı’nın sularıyla birlikte kabartmıştınız. Bunun arkasından 
bir ay sonra böyle güzel tesislerimizin de açılışını yapıyoruz.
 Obruk Dutludere Sulama Tesisi ve beraberindeki projeler şehrimize çok şey katacak. Eskiden 
halkımız kendi imkânlarıyla arazilerini sulamaya çalışıyordu. Tarım ekonomisiyle gündemde olan bir 
iliz. Böylece tarım sektörü sulama problemi yaşamayacak. Çorum’a gösterdikleri bu ilgiden dolayı 
Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.”diye konuştu.
 Konuşmaların ardından Osmancık Belediye Başkanı Bekir YAZICI ise Bakan EROĞLU’na bir 
Osmancık tablosu ile ünü Çorum sınırlarını aşan ve TBMM’ye kadar ulaşan Osmancık 97 pirincinden 
hediye etti. Daha sonra telekonferans sistemiyle Dutludere Barajı şantiyesinde bulunan Vali Yardımcısı 
Hacı Osman EBİLOĞLU’na bağlanıldı. Barajın temel atma töreni bu şekilde gerçekleştirildi.

2 Açılış, 4 Temel Atma

 Şehrimizdeki 2 adet tesis açılışı ve 4 adet tesisin temel atma töreni gerçekleştirilen tesislerden 
Sungurlu Yarımsöğüt Köyü Çatalyolu Deresi Taşkın Koruma Tesisi ile Sungurlu İmirli Köyü Taşkın 

Gelişen, Güçlenen Çorum
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Koruma Tesislerinin  açılışının yapıldığını ve tesislerin toplam 357.250 TL’ye mal oldu ve bu tesisler 
sayesinde 2 adet köy taşkından koruyacak.
 Sungurlu İlçesi Yarımsöğüt Köyü’nün Çatalyolu Deresi Taşkın Koruma işinin maliyeti 133.250 
TL., Sungurlu İlçesi İmirli Köyü Özün Deresi Taşkın Koruma işinin toplam maliyeti ise 224.000 TL. 
olarak açıklandı.  
 Obruk Dutludere Sulaması, Çorum İçmesuyu Projesi Yenihayat Barajı Derivasyonları, Çorum 
Merkez Gülabibey Mahallesi 1. Kısım Taşkın Koruma, Alaca İlçe Merkezi Taşkın Korumasının temelinin 
atıldı. Toplam 51.098.772 TL’ye mal olacak bu tesisler tamamlandığında 69.950 dekar tarım arazisi 
sulanacaktır. Çorum il merkezinin 2020 yılına kadar olan ilave su ihtiyacı karşılanacak, bir ilçe ve iki 
mahalle ise taşkından korunacaktır. 
 Çorum Obruk Dutludere Projesi’nin amacı Osmancık ve Dodurga’nın Kızılırmak boyunca sağlı 
sollu uzanan 69.950 dekar tarım arazisinin sulanmasıdır. Proje kapsamında Kızılırmak buyunca yer 
alan 58.890 dekar arazi cazibe ile sulanacaktır. Toplam ihale bedeli 39.851.120 TL. olan iş, 2013 
yılında tamamlanacaktır.
 Çorum İçmesuyu Projesi Yenihayat Barajı Derivasyonları Projesi’nin amacı, yapılacak olan 
Koparan, Gökdere, Ertuğrul ve Ovacık derivasyonları ile Çorum merkezinin 2020 yılına kadar olan ilave 
su ihtiyacını karşılamaktır. Toplam ihale bedeli 7.871.628 TL olan iş, 2012 yılında tamamlanacaktır.

 Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi 1. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı Projesi’nin amacı ise il  
merkezindeki iki mahalleye taşkından koruma inşaatının yapılmasıdır. Toplam ihale bedeli 1.704.404 
TL. olan iş 2014 yılında tamamlanacaktır.
 Alaca Merkez Taşkın Koruma İnşaatı Proje’sinin amacı Alaca’nın taşkından korumaktır.Toplam 
ihale bedeli 1.671.621 TL olan iş, 2013 yılında tamamlanacaktır.

Gelişen, Güçlenen Çorum



ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011

14

İzmir 2011 - Turizm Fuar ve 
Konferansı dahilinde 08-
11 Aralık tarihleri arasında 
turizm sektörünün buluştuğu 
etkinlikte Çorum standı büyük 
ilgi gördü. Ege’nin incisi 
mecazıyla bilinen İzmir’de 
gerçekleştirilen fuarda açılan 
Çorum standı herkesten tam 
not aldı.

Fuarın açılışı Kültür ve 
Turizm  Bakanı Ertuğrul 
GÜNAY, AB Bakanı Egemen 
BAĞIŞ tarafından yapılırken, 
açılış töreninin ardından 
Bakanlarımız, İzmir Valisi 
Mustafa Cahit KIRAÇ ve 
İzmir Belediye Başkanı Aziz 
KOCAOĞLU Çorum standını 
gezdi.

Çorum standı gezilirken 
konuklara Çorum Valisi 
Nurullah ÇAKIR eşlik etti. 

08-11 Aralık 2011 tarihleri 
arasında turizm sektörünün 

İzmir’deki görkemli 
buluşmasında Çorum 

standı; görselliği ve yapılan 
etkinliklerle fuarın gözdesi 

oldu.

Vali ÇAKIR’ı Çorum Belediye 
Başkan Yardımcısı Zeki GÜL ve 
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin ALKAN yalnız 
bırakmadı. 

Turizm sektörünün İzmir’deki 
görkemli buluşması  08-11 
Aralık 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilirken, Travel Turkey 
İzmir 2011 - Turizm Fuar ve 
Konferansı düzenlenen törenle 
kapılarını açtı.

İzmir Uluslararası Fuar 
Alanı’nda düzenlenen Travel 
Turkey İzmir 2011 - Turizm Fuar 
ve Konferansı, yurt içi ve yurt 
dışından turizm temsilcilerini 
İzmir’de buluşturdu. 

Yapılan açılış konuşmalarının 
ardından Çorum Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğretmenlerince 
hazırlanan Hitit kıyafetlerinin 

İzmir Fuarı’nın İncisi Çorum’du

12
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defilesi sunuldu. Defilenin 
ardından fuarın açılış kurdelesi 
kesildi.

Bakan GÜNAY Hitit 
Defilesi’ni Fuarda İstedi

İzmir Uluslararası Fuar 
Alanı’nda yapılan Travel Turkey 
İzmir 2011 - Turizm Fuar 
ve Konferansı’nın açılışında 
sergilenen Çorum Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğretmenlerince 
hazırlanan Hitit kıyafetleri 
defilesi izleyenlerden tam not 
aldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında 
Boğazköy Sfenksi’nin açılış 
töreni vesilesiyle şehrimize 
gelen ve burada Hitit Kıyafetleri 
Defilesi’ni izleyen Bakan 
GÜNAY, çok beğendiği bu 
kıyafetlerin farklı platformlarda 
da yer almasını istemişti.

Hemen bu olayın akabinde 
Bakan GÜNAY tarafından 
fuarda sergilenmesini istediği 
üzerine Çorum Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğretmenlerince 
hazırlanan Hitit Kıyafetleri 
Defilesi profesyonel mankenler 
tarafından müzik eşliğinde 
yapılan gösteriyle sergilendi. 
Defilenin ardından Çorum 
standına gelen mankenlerle 
fotoğraf çektirmek isteyen 
ziyaretçiler adeta birbirleri ile 
yarıştılar.

Bakanlar Çorum Standını 
Beğendi

Travel Turkey İzmir 2011 - 
Turizm Fuar ve Konferansı’nda 
hazırlanan Çorum standı 
tasarımı ve görüntüsüyle fuarın 
gözdesi hâline gelirken, fuarın 
açılışının ardından Çorum 
standına gelen Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul GÜNAY, AB 
Bakanı Egemen BAĞIŞ, Çorum 
standını bir süre gezdi. Çorum 
leblebisi ikram edilen Bakanlar, 
Çorum’dan övgüyle söz 
ettikten sonra Çorum standının 
sfenksli girişinde toplu fotoğraf 
çektirdiler.

Bakanların beğenisini kazanan 
Çorum standına gelen misafirler, 
Vali ÇAKIR ve Belediye Başkan 
Yardımcısı GÜL tarafından 
karşılanarak ağırlandılar. 
Çorum’u en iyi şekilde tanıtmak 
için en üst düzeyde İzmir’e 
çıkarma yapan Çorum heyeti, 
tanıtım için tüm imkânları 
seferber etti.

13
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GASTRONOMİ YOLU 
TANITILDI

Kızılırmak Havzası Çorum 
Gastronomi Yolu Projesi’yle ilgili 
çalışmalar sürdürülüyor.

Konuyla ilgili olarak Çorum 
Valiliği bünyesinde bir tanıtım 
toplantısı gerçekleştirildi. Çorum 
Müzesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen toplantıya İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
ÖZÜDOĞRU, Çorum Müze 
Müdürü Dr. Önder İPEK, Yerel 
Rehber ve Proje Uzmanı Ersin 
DEMİREL ile görevliler katıldı. 
DEMİREL’in proje hakkında 
bir sunum yaptığı toplantıda 
projeye dair sorular soruldu ve 
karşılıklı fikir alışverişi sağlandı. 
Kızılırmak Havzası Çorum 
Gastronomi Yolu Çiziliyor

Çorum Gastronomi Yolu Projesi

Çorum Valiliği’nce geçen yıl 
hazırlanan ve uygulamaya 
konulan Hitit Yolu Projesi’nin 
ardından başlatılan Kızılırmak 
Havzası Çorum Gastronomi 
Yolu çalışmaları hızla devam 
ediyor.

Proje kapsamında Kızılırmak 
Havzası boyunca uzanan 
yerleşim birimlerinin kültürel, 
tarihsel ve doğal güzellikleri 
değerlendiriliyor. Geleneksel 
ve özgün yemek kültürünün 
etrafında çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışma sırasında öncelikle 
Kızılırmak Havzası’ndaki 
Çorum’a bağlı ilçelerin 
mutfaklarının özellikleri, 
geleneksel sofra düzeni ve 

kullanılan ekipmanlar, pişirme 
yöntemleri ve özel gün 
yemekleri araştırılacak. Yemek 
ve yiyecekle ilgili gastronomik 
değerler belirlendikten sonar 
yurt dışında örnekleri görülen 
manzaralı araç yolu (panoramic 
driving route), yürüyüş ve 
bisiklet rotaları oluşturulacak. 
Çorum mutfağını şekillendiren 
özel ürünlerin tanıtımının 
yanı sıra, Kızılırmak ve çevresi 
boyunca var olan tarihi ve diğer 
kültürel değerler de söz konusu 
turizm projesine eklenecek.

Çeltik tarlaları, meyve bahçeleri, 
baraj gölleri ve ilçelerden geçen 
Kızılırmak’ın yaşamsal değer 
kattığı topraklarda yürütülecek 
çalışma, akarsuya sınırı olan 

Kültür ve Turizm Faaliyetleri
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ilçelerin tümünü kapsayacak.
Tüm bölgede binlerce yıllık 
tarihin yansıması olan mutfak 
kültürü araştırılıp özgün 
yemekler öne çıkarılarak 
Gastronomi Yolu’nun temeli 
atılacak.

Ardından Obruk Baraj Gölü, 
Bayat-İskilip-Kargı-Osmancık 
yaylaları değerlendirilerek 
yürüyüş ve bisiklet rotaları 
belirlenecek. Güneyde 
Çankırı, kuzeyde Sinop sınırları 
arasındaki Çorum-Kızılırmak 
Havzası’nı bir baştan bir 
başa kat edecek olan çalışma 
esnasında doğal güzellikler, 
tarihi ve kültürel değerler, el 
sanatları, folklorik ve otantik 
öğeler de değerlendirilecek. 
Özellikle Pafligonya bölgesine 
giren coğrafyalardaki kaya 
mezarları ve antik yerleşimler, 
hiç çivi kullanılmadan yapılmış 
yöresel adı ‘çatkı’ olan yayla 
evleri, Bayat Eskialibey 
Beldesi’ndeki halı-kilim-çanta 
dokumalarından oluşan el 
sanatları çalışma kapsamına 
alınacak.

Çalışma sırasında köy köy 
gezilerek yemek kültürü ile 
ilgili araştırmalar yapılacak. 
Bu projeyle koordineli olarak 
devam eden “Hitit Yemekleri 
Yarışması Kitabı” çalışmasındaki 
Kızılırmak yemekleri, özet 
olarak Gastronomi Yolu kitap 
projesinde de yer alacak.

15
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EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE TANITILDI
 Çorum Valiliği’nce hayata geçirilen “Hititler Üniversite”de projesi 
kapsamında İzmir Ege Üniversitesi’nde 07-09 Aralık 2011 tarihleri 
arasında bir etkinlik gerçekleştirildi.

İlki 2011 yılı Nisan ayında Bilkent Üniversitesi’nde yapılan ve daha 
sonra geçtiğimiz Ekim ayında Gazi Üniversitesi ve TOBB ETÜ’de 
sürdürülen “Hititler Üniversitede” etkinliği 07-09 Aralık 2011 tarihleri 
arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlendi.

Etkinlik Çorum Valiliği’nin öncülüğünde Çorum Belediyesi, Ege 
Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Çorum TSO, BAKTAT Gıda ve Çorumlular 
Federasyonu’nun katkılarıyla hazırlandı.

Dünüyle bugünüyle Çorum’un tanıtılması amacıyla hazırlanan proje 
dahilinde sürdürülen “Hititler Üniversitede” etkinliği Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açış 
konuşmaları ile başladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer 
YILMAZ, Çorum’un çok önemli bir konuda öncülük yaptığını 
söyledi.

Hititler Üniversite’de
Dünüyle bugünüyle 

Çorum’un tanıtılması 
amacıyla hazırlanan proje 

dahilinde sürdürülen 
“Hititler Üniversitede” 

etkinliği Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 

Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen açış 

konuşmaları ile başladı.

Hititler Üniversite’de
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Tanıtım günlerinin açılışına Çorum Valisi Nurullah ÇAKIR, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki GÜL, Ege 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin ALKAN, Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU ile çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci katıldı.

Vali ÇAKIR, M.Ö. 2 bin yıllık tarihi geçmişsi bulunan Hitit Uygarlığı’nı ve Çorum’u tüm insanların 
görmesi gerektiğini ifade ettiği konuşmasında; “Çorum Alacahöyük, Boğazkale Hattuşa, Ortaköy 
Şapinuva gibi Hitit Uygarlığı’nın tarihi değerlerini taşıyan kentlere sahip bir ilimizi yerli yabancı herkesin 
görmesi geriyor. Tüm ülkemizi Çorum’a bekliyoruz. Çorum sadece leblebisi ile değil, tarihi, kültürü ve 
doğal güzellikleri ile görülmesi ve gezilmesi gereken bir ilimiz.” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Çorum’un tarihi değerlerini akademik olarak 
üniversitelerinde tanıtılmasından mutlu olduğunu belirterek; “Dünya mirası olan ve en değerli 
medeniyetler arasında yer alan Hitit Uygarlığı’nın üniversitemizde tanıtılması güzel bir olaydır. Türkiye 
olarak bu tür değerlerimize sahip çıkarak tanıtmak zorundayız ve Çorum öncülük yapmıştır.” dedi.

17
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Çorum Valiliği’nce hayata 
geçirilen “Hititler Üniversite”de 
projesi kapsamında İzmir Ege 
Üniversitesi’nde bir etkinlik 
gerçekleştiriliyor.

İlki 2011 yılı Nisan ayında 
Bilkent Üniversitesi’nde yapılan 
ve daha sonra geçtiğimiz 
Ekim ayında Gazi Üniversitesi 
ve TOBB ETÜ’de sürdürülen 
“Hititler Üniversitede” etkinliği 
07-09 Aralık 2011 tarihleri 
arasında Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde 
düzenleniyor.

Bir Anadolu Uygarlığı Hititlerin 
ve dünüyle bugünüyle 
Çorum’un tanıtımının yapıldığı 
etkinlik kapsamında Ege TV, 

Star Ege Bölgesi Temsilciliğine, 
Radyo Ege Kampüs ve son 
olarakta TV 35 televizyonu Vali 
Nurullah ÇAKIR ile mülakatlar 
yaptı. “Hititler Üniversitede” 
etkinlikleriyle ilgili bilge veren 
Vali ÇAKIR; Hitit Medeniyetinin 
dünya tarihi açısından önemine 
değinirken, çağdaş yöntemler 
doğrultusunda bu medeniyeti 
ve şehrimizi anlattı.

2012 yılının sonuna kadar 
100 bin üniversite öğrencisine 
ulaşmayı hedeflediklerini 
kaydeden Vali ÇAKIR, şu 
ana kadar 20 binin üzerinde 
üniversite gençliğinin bu 
etkinliğe dahil olduğunu ifade 
etti.

2012 yılının sonuna 
kadar 100 bin üniversite 

öğrencisi “Hititler 
Üniversite”de projesi 

kapsamında Çorum’u ve 
Hitit medeniyetini yakından 

tanıma fırsatı bulacak

Hititler Üniversite Üniversite Geziyor
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Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığının 
girişimleri sonucunda Boğazköy 
Sfenksi’nin yaklaşık bir asırlık 
hasret sonuncunda yeniden 
toprağına kavuşturulduğunu 
ve artık Boğazköy Müzesi’nde 
sergilendiğini ifade eden Vali 
ÇAKIR, üniversite öğrencilerine 
yönelik etkinliklerin yanı sıra 
ilköğretim öğrencilerine yönelik 
olarak da arkeolojik müze 
eğitimi alabilecekleri “Herkes 
Müzeye Projesi”ni hayata 
geçirdiklerini söyledi.

Çorum’un kültür turizmi 
açısından görülmesi gereken 

önemli değerlerinin olduğunu 
aktaran Vali ÇAKIR, bu 
değerlere dünya tarihinin 
ilk yazılı antlaşması ve aynı 
zamanda barış antlaşması olan 
Kadeş Antlaşmasını örnek 
verdi. Bu topraklara ait olan 
antlaşmanın Boğazkale’de 
Kadeş Anıtı olarak yaşatıldığını 
sözlerine ekleyen Vali ÇAKIR, 
dünkü Hitit Medeniyetiyle 
bugünkü Çorum’u buluşturup 
zaman tünelinde yolculuk 
yapıldığını ifade etti.

Çorum sınırları içerisinde 
Kızılırmak ve Yeşilırmak 
Havzalarının geçtiğini hatırlatan 

Vali ÇAKIR, bu kapsamda 
Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet 
Parkurları Projesi’ni hayata 
geçirdiklerini ve şu anda da 
Gastronomi Yolu Projesi’nin 
hazırladıklarını söyledi. 

19
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Vali Nurullah ÇAKIR, deprem bölgesi 
Van’dan geçtiğimiz günlerde Çorum Ortaköy 
Aşdavul’a getirilip yerleştirilen depremzede 
aileleri ziyaret etti.

Ortaköy’e Yerleştirilen

Depremzedeler Ziyaret Edildi

Erken saatlerde Çorum’un nostaljik kahvaltısı 
olan simit, börek ve peynirli bir kahvaltıda 
depremzedelerle  bir araya gelen Vali ÇAKIR ve 
Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit BAĞCI ve Murat 
YILDIRIM, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı 
Hakan SARAÇ ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.. 
Ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinlenildi.

Çorumluların başından beri çeşitli yardım 
kampanyaları ile depremzedeleri kucaklayarak 
sahip çıktığını ifade eden Vali ÇAKIR, Çorum’un 
bu kadirşinaslığını takdirle karşıladıklarını ifade 
etti.

İlgili kurum müdürlerine de yapılması gerekenler 
noktasında talimat veren Vali ÇAKIR, özellikle 
çocuklara yönelik olarak çeşitli kurslar 
düzenlenmesini istedi. Depremzede çocukların 
şehrimizde kaldıkları süre boyunca gelişimlerine 
katkı sağlanması gerektiğini önemle belirten 
Vali ÇAKIR, kadınlara yönelik de kursların ve 
gerektiğinde projelerin gerçekleştirilmesini istedi.

Yine bu kapsamda Vali ÇAKIR, kadın ve erkek 
yetişkinlere yönelik olarak İş-Kur ve Orman İşletme 
Müdürlüğü gibi kurumlarca toplum yararına 
projelerde yer verileceğini belirtirken, şehrimize 
Van’dan yeni ailelerinin geleceğini de sözlerine 
ekledi.
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2011 yılının başında Çorum Valiliği’nin projesi olarak 
hayata geçirilen “Sılaya Bir Renk Bir İz Resim Sergileri” 
Çorumlu sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz Şahika ÇAĞLAR 
ve Tuğrul VELİDEOĞLU, Çorum Valisi Nurullah ÇAKIR’ın 
davetlisi olarak şehrimizde bir sergi açtılar. Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi’nde “Sılaya Bir Renk Bir İz” başlığı ile 
sanatseverlerle buluşturulan resimlerin sergi açılışı Vali 
Nurullah ÇAKIR, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki GÜL, 
Hemşehri  Ressamlarımız ÇAĞLAR ve VELİDEOĞLU 
tarafından yapıldı.

Açılış öncesi selamlama konuşması yapan ressamlar, böyle 
bir çalışmaya öncülük ettiği için Vali ÇAKIR’a teşekkür etti. 
Hemşehri ressamlarımızın gurbet ile memleket arasında 
renklerle köprü kurduğunu ifade eden Vali ÇAKIR ise, sergi 
açma davetlerini kabul ettikleri için hemşehri ressamlarımıza 
teşekkür etti.

Sılaya Bir Renk Bir İz

2012 yılı içiresinde de bu sergilerin devam edeceğini açıklayan Vali 
ÇAKIR, yeni sergi sezonunun hayırlı uğurlu olması temennisinde 
bulundu.

“Sılaya Bir Renk Bir İz Resim Sergileri” projesinin koordinesinde 
Ressam Nilgün Ayşecik ÇEVİK ile Resim Öğretmenleri Bahadır 
KARAMAN ve Bünyamin AĞBAL yer alıyor.

Kültür ve Turizm Faaliyetleri



ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011

24

Vali ÇAKIR, inceleme ziyaretleri 
kapsamında Karayolları Bölge 
Müdürü Abdulkadir URALOĞLU 
ile birlikte Osmancık ve Kargı 
ilçeleri arasındaki 69 km.’lik 
bölünmüş yol çalışmalarını 
denetledi.   

Çalışmalarda yer alan 
görevlilerle de bir süre sohbet 
eden Vali ÇAKIR; burada yaptığı 
açıklamada bölünmüş yolların 
standartlarının hızla yükseldiğini 
belirtirken, ayrıca Hacıhamza ve 
Kargı Kavşağı’nın kamulaştırma 
çalışmalarının da devam ettiğini 
söyledi.

Kargı Kaymakamı Tolga 
Kamil ERSÖZ’le birlikte 
Osmancık Yolu üzerinde 
bulunan Kargı Kültür 
Evi’ni de ziyaret eden 
Vali ÇAKIR, daha 
sonra Osmancık’ta 
İlçe Kaymakamı 

Vali Nurullah ÇAKIR,

Osmancık’ta bir dizi

incelemelerde bulundu.

İbrahim KÜÇÜK ve İlçe Belediye 
Başkanı Bekir YAZICI ile 
görüştü.
Beraberindekilerle birlikte 
Vali ÇAKIR, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
EROĞLU’nun katılımıyla burada 
toplu açılış ve temel atma töreni 
gerçekleştirileceği Osmancık 
Kapalı Spor Salonu’nda da gitti.

Bu kapsamda yaptığı inceleme 
ziyaretlerinde Vali ÇAKIR, 
salonda antremanda olan 
ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencileriyle bir müddet vakit 
geçirdi. Voleybol ve badminton 
alanlarında çalışma yapan 
öğretmen ve öğrencilerle 
sohbet eden Vali ÇAKIR, 
antremandaki öğrenciler 
arasında yer alan 26-28 
Ağustos 2011 Sırbistan’da 
yapılan 13 Yaş Altı Balkan 
Badminton Şampiyonası’nda 
çift bayanlarda Balkan 

Ağustos 2011 Sırbistan’da 
yapılan 13 Yaş Altı Balkan 

Badminton Şampiyonası’nda 
çift bayanlarda Balkan 

şampiyonu olan sporcumuz 
Yaren DÖLCÜ, ayrıca aynı 

şampiyonada tek bayanlarda 
Balkan üçüncüsü, YAREN’in 
de katıldığı Milli Takımımız 

ise birinci olmuştu.
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şampiyonu olan sporcumuz 
Yaren DÖLCÜ’ye çeyrek altın 
hediye etti.
Genç sporcumuz YAREN 
ayrıca aynı şampiyonada tek 
bayanlarda Balkan üçüncüsü, 
YAREN’in de katıldığı Milli 
Takımımız ise birinci olmuştu. 
Yine YAREN, 16-18 Eylül 
2011 tarihleri arasında 
Romanya’da gerçekleştirilen 

15 Yaş Altı Balkan Badminton 
Şampiyonası’nda çift bayanlar 
dalında Balkan üçüncüsü 
olurken, Milli Takımımız da 
Balkan üçüncüsü olmaya hak 
kazanmıştı.

Çorum Eczacı Odası Osmancık 
İlçe Temsilcisi Eczacı Mustafa 
BOYBAT’ın sahibi olduğu 
Derman Eczanesi’ne de uğrayan 

Vali ÇAKIR, burada Eczacı 
BOYBAT ile bir süre görüştü. 
Vali ÇAKIR, Koyun Baba 
Köprüsü civarında vatandaşlarla 
da sohbet etti.  

Tosya Yolu üzerinde bulunan 
Mangan Maden İç ve Dış A.Ş.’yi 
de ziyaret eden Vali ÇAKIR, 
firma yetkilileriyle görüşerek 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
 

23

İnceleme Ziyaretleri
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Vali Nurullah ÇAKIR Başkanlığında, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından 
Çorum Organize Sanayi Bölgesin’de yapımı devam eden tesisler 
basın mensuplarıyla birlikte gezildi.

İnceleme gezisinde Vali ÇAKIR’ın yanı sıra Belediye Başkanı Muzaffer 
KÜLCÜ, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa EKER, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
BAŞARANHINCAL, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa YAĞLI, 
Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaşar ŞAHİN ve ÇOSİAD 
Başkanı Bülent ONUR da yer aldı.  

Vali ÇAKIR ve beraberindeki Mütevelli Heyeti, Çorum Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü binasında gerçekleştirdikleri toplantının 
ardından Organize Sanayi Bölgesin ‘de yapımı devam eden Mone 
Medical, Hitit Makine, Orta Anadolu Tarım, Anadolu Enerji, Altan 
Makine ve Boyraz Yem Tesislerini gezdiler. İnceleme gezilerinde tesis 
yetkilileri, yatırımlarla ilgili ziyaretçilere bilgi verdi.

Çorum üretmek için 2012’ye hazır

Vali Nurullah ÇAKIR, inceleme gezisinin ardından yaptığı 
değerlendirmede Çorum’un üretmek için 2012 yılına hazır olduğunu 
söyledi. 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde Ar-
Ge’nin öneminin anlaşılmasından dolayı 
Organize Sanayi Bölgesi ‘nin gelecek vaat 
ettiğini belirten Vali Nurullah ÇAKIR, yeni 
yatırımların ilin hem ekonomik hem de 
istihdam yapısına ciddi katkı sunacağını 
vurguladı. 

Vali ÇAKIR, inceleme gezisinde ziyaret ettiği müteşebbislere, Çorum’a 
yaptıkları yatırım ve sağladıkları katma değerden dolayı teşekkür 
ederek yatırımlarının hayırlı olmasını, hayırlı kazançlar sağlamasını 
diledi. 

Merkez ve İlçe köy yollarında 01.04.2011 
tarihinde başlayan Asfalt Bakım Onarım 
Çalışmalarında Sapa Köyü Koparan 
mevkiinde bulunan İdaremize ait olan 
Asfalt Plent Tesisinde 15.000 ton 
Rotmix malzeme ve 800 ton  Bitüm 
FM3B2 malzeme ile üretilen asfalt yama 
malzemesi Çorum Merkez ve İlçe köy 
yollarında  2.000 km lik asfalt yolun bakım 
ve onarımında kullanılmıştır.

Çorum Merkez ve İlçe köy yollarının 
tamamının asfalt bakımı yapılmıştır.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 
2012 ‘nin  Yıldızı Olacak

Yol Ve Ulaşım

Hizmetleri Müdürlüğü

2011 Yılı Asfalt Bakım 

Onarım Çalışmalarını 

Tamamladı

24
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Vali Nurullah ÇAKIR, 
gerçekleştirdiği Sungurlu zi-
yaretinde bir dizi temaslarda 
bulundu.

Vali ÇAKIR, ilk olarak Sun-
gurlu Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB)’nin Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı’na katıldı. Vali 
ÇAKIR’ın başkanlık ettiği 
toplantının gündem mad-
desi, Çorum’un Ankara’ya en 
yakın ilçesi olan Sungurlu’nun 
OSB platformuna dair 
kazanımlarının nasıl daha fazla 
geliştirilebileceği oldu.

Sungurlu’nun Ankara gibi 
büyük ve merkezi bir şehre 
yakın oluşunun avantajlarının 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Vali ÇAKIR, 

Vali ÇAKIR Sungurlu’yu Ziyaret  Etti

toplantıda Sungurlu OSB’nin 
elektrik ve su sorunuyla ilgili de 
görüşmeler yaptı.

Daha sonra Vali ÇAKIR, 
yeni göreve gelen Sungurlu 
Cumhuriyet Başsavcısı Meh-
met BAHADIR’ı makamında 

ziyaret etti. Vali ÇAKIR, Başsavcı 
BAHADIR’a yeni görevinde 
başarılar diledi. 
Sungurlu ziyaretinde Vali 

ÇAKIR’a İlçe Kaymakamı Hulusi 
ŞAHİN, Çorum İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri  Yakup KELEŞ, 
Çorum OSB Müdürü Yaşar 
ŞAHİN eşlik etti.

Ziyaret
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İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa 
EKER, Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet SAYAN  ile birlikte 
Osmancık İlçesi Köylerinde bir 
dizi ziyarette bulundular. 

Osmancık İl Genel Meclis Üyesi 
Mehmet ÖZÜDOĞRU ve köy 
muhtarları köylerinin ihtiyaçları 
ve yapılan hizmetlerle ilgili 
EKER ve beraberindekileri 
bilgilendirdiler 

Ziyarete sırasıyla Kamil Köyü, 
Aşıkbükü, Aşağı Zeytin, Yukarı 
Zeytin ile Yanalak Mahallesi 
ve  Pelitcik köyüne gidildi. Eşsiz 

doğal güzellikleri olan ırmak 
kenarındaki köyleri de yerine  
bir dizi çalışmalar hakkında 
bilgi alındı.yapılacak olan 
hidroelektrik santrali nedeniyle 
taşınacak aşık bükü ve Aşağı 
Zeytin köyleri ile ilgili önceden 
İl Genel Meclisi taşınma ve yeni 
yerleşim alanı kararına onay 
vermişti. 

Meclis Başkanı  EKER ve Ziraat 
Odası  Başkanı SAYAN’ ın  
özellikle Yanalak Mahallesinde  
bulutların üzerindeki köyden 
bakarak  doğal  güzelliğe 
hayran kaldıkları gözlendi. 

Ayrıca Irmak kenarında HES 
inşaatı firmasının yapmış 
oldukları yol çalışmaları da 
yerinde görüldü. 

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa 
EKER Bölgenin doğal hayatına 
zarar vermeden tanıtımı ve 
alt yapı ihtiyaçları için çalışma 
başlatacakları bilgisini verdi. 
Ziraat odası başkanı Mehmet 
SAYAN Bölgenin iklimi ve 
Tarımsal Ürün deseni açısından 
çok zengin olduğunu bu fırsatın 
mutlaka değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade etti. 

İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa EKER 
Osmancık İlçesi Köylerinde Bir Dizi

 Ziyarette Bulundu

İnceleme Ziyaretleri

İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa EKER 
Osmancık İlçesi Köylerinde Bir Dizi

 Ziyarette Bulundu
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 İl Genel Meclisi tarafından Ankara yolu üzeri Koparan mevkiinde bulunan 20 dönümlük arazi 
üzerine 5 bin adet karaçam fidanı dikilmek suretiyle hatıra ormanı oluşturuldu.
    
 Yapılan törende;  Vali Yardımcısı Hacı Osman EBİLOĞLU, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa 
EKER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent 
KANKURDAN ve meclis üyeleri birer fidan dikti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ yaptığı 
açıklamada; bugüne kadar ilimiz genelinde İl Özel İdaresi tarafından 150 bin fidan dikildiği, bakım ve 
sulama çalışmalarının yapıldığı ve etraflarının tel örgü ile çevirildiğini söyledi.

İl Genel Meclisi Hatıra Ormanı 
Oluşturuldu
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    İl Genel Meclisi’nin Eylül 
ayı ilk toplantısının açılış 
konuşmasında Meclis Başkanı 
Mustafa EKER, son dönemlerde 
Ortadoğu’da yaşanan olaylara 
ilgili, Türkiye’de yaşayan 
insanların bu toprakların 
kıymetini bilmesi gerektiğini 
söyledi. 
    1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
Ortadoğu’da yaşanan olayların 
üzüntü verici olduğunu belirten 
Eker, Türkiye’de yaşanan 
kardeşlik ortamının ne olursa 
olsun bozulmayacağını söyledi. 
“1 Eylül Dünya Barış Günü 
tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde ve Çorum’da da 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Bayramlar ve özel günlerimiz 
bizim milletimizi birbirine 
bağlayan kaynaştıran 
günlerdir. Dargınlıkların bittiği 
bayramlarımızda önce amacın 
insan olduğunu ve kardeşliği 
yaşandığını görüyoruz. 
Baktığımız zaman 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde Ortadoğu’da 
yaşananları görüyoruz. 
Oralarda yaşayan insanların 
haline baktığımızda ne kadar 
şanslı olduğumuzu görmeliyiz. 
Egemenliğin millette olduğu 
bir ülkede yaşıyoruz. Ne olursa 
olsun, bizim kardeşliğimiz 
hiçbir zaman bozulmayacaktır. 
Bu kardeşlik sonsuza kadar 
sürecektir.” Dedi.

    İl Genel Meclisi’nden 
Somali’ye Yardım.
    İl Genel Meclisi’nin Eylül 
ayı ilk toplantısının açılışında 
bir konuşma yapan Meclis 
Başkanı Mustafa EKER, Somali 
için bir yardım kampanyası 
başlattıklarını ve kampanya 
kapsamında toplamda 5 bin 
250 liralık yardım toplanarak 
ilgili hesaba yatırıldığını 
belirterek meclis üyelerine 
duyarlılıklarından doladı 
teşekkür ettiğini söyledi.

İl Genel Meclisi’nden 
Somali’ye Yardım

Sosyal Hizmetler
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Sorumluluk alanımızda bulunan 
köy yollarının daha güvenli 
hale getirilmesi için yapmış 
olduğumuz yatırımlar devam 
ediyor.

Köy yollarında bulunan 
korkuluksuz köprü ve 
menfezlerin üzerlerine, korkuluk 
yapılarak daha güvenli hale 
getirilmesi için Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğümüz 
tarafından 2011 yılı içerisinde 
ihaleye çıkıldı. 

Müdürlüğümüz teknik 
elemanlarınca tespiti ve 
değerlendirmesi yapılan 
korkuluksuz köprü ve 
menfezlerden 59 adedinin 
üzerine korkuluk yaptırılması 
işine başlanıldı. Yaya, taşıt 
ve evcil hayvanlar açısından 
hayati öneme sahip olan 

köprü korkuluklarının 
ebatları TCK standartlarında 
belirtilen kriterlere uygun 
olarak projelendirildi.  Atölye 
ortamında imalatı yapılan 
korkulukların arazide 
yerlerine montajına başlanıldı. 
Korkulukların yerlerine 
montajının hava şartlarının 
uygun olması durumunda 
aralık ayı sonunda bitirilmesi 
planlanmaktadır.

Merkez ve ilçe köy yollarında 
bulunan köprü ve menfezlerden 
bulunduğu konum, kullanacak 
nüfus ve güvenlik durumları 
göz önüne alınarak seçilen 
ve yapımı devam eden köprü 
korkulukları için 2011 yılı özel 
idare ödeneğinden yaklaşık 
olarak 400.000 (dört yüz bin) 
TL. harcanacak.
 

Köprü Korkuluklarının Montaj 
Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum İl Özel İdaresi 
tarafından;  Mülkiyeti Spor İl 
Müdürlüğüne ait olan Dr. Turan 
KILIÇÇIOĞLU Şehir Stadyumuna 
bir adet Profesyonel Elektronik 
Scoreboard alınmıştır.

13/09/2011 tarihinde ihalesi 
Çorum İl Özel İdaresi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından yapılan Profesyonel  
Elektronik Scorboard 
Yüklenici ELMAKSAN DATA-
TASARIM LTD.ŞTİ. tarafından 
01/11/2011  tarihinde Dr. Turan 
KILIÇÇIOĞLU Şehir Stadyumuna   
monte edilerek hizmete 
sunulmuştur.

ÇORUM İL ÖZEL 
İDARESİN’DEN  ŞEHİR 
STADYUMUNA  
ELEKTRONİK 
SCOREBOARD
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 Çorum İl Özel İdaresi 2011 yılı yatırımları değerlendirme toplantısı, Vali Nurullah ÇAKIR, İl Genel 
Meclis Başkanı Mustafa EKER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, Genel Sekreter Yardımcıları Bülent 
KANKURDAN,Ömer ARSLAN, İl Genel Meclis Üyeleri ve İlçe Kaymakamları ve Özel İdare Birim Müdürlerinin  
katılımıyla 27/12/2011 tarihinde  İl Genel Meclis Salonun’da  gerçekleştirildi. 
 
 Düzenlenen toplantıda sunum yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, Çorum il Özel İdaresi 
2011 yılı yatırımları hakkında bilgi verdi.

ÖZEL İDARE 2011 YILI YATIRIMLARI
İçme Suyu Tesisi Çalışmaları
 2011 yılında içme suyu tesisi yatırımları 
kapsamında toplam 74 adet iş programlandı. Bunlardan 
64 adet iş tamamlandı,6 adet iş devam ediyor ve 4 
adet işe başlanamadı. Program gerçekleşme oranı 
% 94,6 olarak belirlendi. Başlanamayan 1 adet iş 
duble yol çalışması nedeniyle 2012 yılında yapılarak 
gerçekleştirilecek, 1 adet iş kısmi programlanması 
nedeniyle programdan çıkarılıp 2012 yılında tamamı 
yapılacak. 1 adet iş mahkeme kararı nedeniyle 
programa konulmuş, köy muhtarlığının kabul etmemesi 
üzerine programdan çıkarılacak. 1 adet iş ise teknik 
olarak uygun olmadığı için programdan çıkarıldı. İçme 
suyu tesisi çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 
3.064.385,75 TLolarak kaydedildi.
 Toplam 727 adet köyün tamamı şebekeli, 393 adet köy bağlısının 300 adeti şebekeli, 93 adedi çeşmeli 
içme suyundan faydalanıyor. Çeşmeli bağlılarda nüfus sayısı, çok az yada hiç bulunmuyor. Şebekeli köy oranı 
%100, şebekeli köy bağlısı oranı %76,4şeklinde. Toplam köy nüfusunun % 98,7’i şebekeli içme suyundan 
yararlanıyor. Hizmet alanında bulunan toplam 727 adet köy ve 393 adet köy bağlısının içme ve kullanma suyu 
dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere, 1800 kutu klor tablet alımı yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından dağıtımı 
yapılan klor tabletleri için 82.836,00 TL harcama gerçekleştirildi.
 Sağlık İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle 2 aylık 
bir sürede Merkeze bağlı 200 köyde içme suyu kaynakları ile depolar teknik olarak incelendi ve mevcut durum 
rapora bağlandı. Aciliyet gerektiren konular 2012 yılı yatırım programına alındı,ihaleye esas projeleme çalışmaları 
devam ediyor. Diğer ilçelerde de aynı şekilde teknik değerlendirmeler sonucunda aciliyet gerektiren işler 2012 yılı 
İl Özel İdaresi yatırım programına alındı. İhaleye esas projeleme çalışmaları devam ediyor.
Kanalizasyon Tesisi Çalışmaları
 2011 yılında kanalizasyon tesisi olarak toplam 33 adet iş programlandı. Bu işlerden 32 adet iş 
tamamlanırken, 1 adet iş ise devam ediyor. Gerçekleşme oranı % 97’dir. Kanalizasyon tesisi çalışmaları için ayrılan 
toplam ödenek tutarı 2.386.872,98 TL’dir. Toplam 727 adet köyün 380 adedinde kanalizasyon tesisi olup, 347 
adedinde kanalizasyon tesisi bulunmuyor. Kanalizasyonu olan köy oranı % 52,2 kanalizasyonu olmayan köy oranı 
% 47,8’dir. Toplam köy nüfusunun % 65,7’si mevcut kanalizasyon tesisinden faydalanıyor. 
Makineli Çalışma
 25 ünitede drenaj çalışması,55 ünitede içme suyu hattı onarımı,19 ünitede kanalizasyon hattı onarımı 
olmak üzere toplam 99 adet ayrı noktada makineli çalışma yapıldı.
Tarımsal Sulama Tesisi Çalışmaları
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2011 yılı içerisinde 317 adet teknik değerlendirme yapıldı. Tarımsal sulama 
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tesisi yatırımları kapsamında programlanan toplam 33 adet işten 19 adet iş tamamlandı.6 adet iş devam ediyor, 
8 adet işe ise kamulaştırma ve ödenek yetersizliği nedeniyle başlanılamadı. Toplam ödenek tutarı 12.968.586,45 
TL olup 10.490.024,40 TL’si hakedişe bağlandı. Gerçekleşme % 75,8şeklindedir. 
2011 Yılı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Diğer Çalışmaları
 Alaca Avutmuş köyü örnek kapama ceviz bahçesi tesisi yapımı için 18.200,00 TL, Alaca Kızkaraca köyü 
örnek karışık meyve bahçesi yapımı için 10.000,00 TL,Laçin Kırkdilim köyü kapalı boru hattı yapımı için 18.864,66 
TL,Laçin Kuyumcu köyü örnek kiraz bahçesi yapımı için 24.000,00 TL, İskilip Merkez örnek çilek bahçesi yapımı 
için 15.000,00 TL, Kargı Karakise köyü örnek kapama ceviz bahçesi yapımı için 8.200,00 TL, Osmancık Merkez
köylerine örnek meyve bahçesi yapımı için 12.800,00 TL,Uğurludağ Ambarcı köyü sulama tesisi için 1.500,00 TL 
olmak üzere toplam 108.564,66 TL Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne tahsis edildi.
 20 köyde sulama suyu temini etüt çalışmaları tamamlanmış olup, 11 köyde ise arazi çalışmaları devam 
ediyor. 28 adet su kullanım izni belgesi, 23 adet sulanır arazi belgesi düzenleniyor. Çorum ili toplam arazi varlığı 
619.554 hektar olup, sulanabilir tarım arazisi 208.000 hektarolarak kaydediliyor. Sulanabilir tarım arazisinin 
23.122 hektarı (% 11,1) İl Özel İdaresi, 6.913 hektarı (% 3,3) DSİ tarafından, 49.554 hektarı (% 23,8) halk eliyle 
olmak üzere, toplam 79.589 hektarı (% 38,2) sulanıyor. Sulanabilir tarım arazisinin 128.411 hektarı (
% 61.8 ) sulanamıyor. 
Asfalt Çalışmaları
2011 yılında asfalt çalışmaları kapsamında 236,2 km 1.kat asfalt, 47,6 km 2.kat asfalt çalışması olmak üzere 1. 
ve 2. kat toplam 283,8 km asfalt yapıldı. Asfalt çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 13.797.316,81 TL’dir.
Köy yolları toplam yol ağı 4.855 kilometre olup, 2.238 kilometresi asfalt yololarak belirtildi. 1.derece yol ağına 
göre asfalt oranı % 54,9’dır. Toplam köy nüfusunun % 87.6 asfalt yoldan yararlanıyor.Köy yolları toplam yol ağı 
4.855 kilometre olup, 2.238 kilometresi asfalt yololarak açıklandı. 1.derece yol ağına göre asfalt oranı % 54,9’dır. 
Toplam köy nüfusunun % 87.6 asfalt yoldan faydalanıyor.
Stabilize Çalışmaları
 2011 yılı İl Özel İdaresi programı ile 79 adet köy içi stabilize çalışması tamamlanmış olup, stabilize çalışmaları 
için ortak alım akaryakıt ödeneği kullanıldı. 2008,2009,2010 ve 2011 yıllarında toplam 380 adet köy içi stabilize 
çalışması yapıldı.Son 4 yılda toplam 727 adet köyün 380 adedinde (% 52.2’si ) köy içi stabilize çalışması yapıldı.
Yol Onarım Çalışmaları
 2011 yılı İl Özel İdaresi ve KÖY-DES programı ile toplam 34,1 km yol onarım çalışması tamamlandı. 
Onarım çalışmalarında kullanılan patlayıcı madde için ayrılan ödenek tutarı ise 35.000,00 TL’dir.
Kilit Taşı Çalışmaları
 2011 yılında İl Özel İdaresi ve KÖY-DES ödeneği ile toplam 31 adet köyde 72.766 m2 kilit taşı yapımı 
tamamlandı. Kilit taşı çalışmaları için toplam 1.972.170,37 TL harcama yapıldı. 2011 yılı Aralık ayı İl Genel 
Meclisi Toplantısı’nda kilit taşı yapımı için 360.748,18 TL ödenek ayrılarak 5 köyde kilit taşı projeleme çalışmaları 
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tamamlandı. Mevsim şartları nedeniyle 2012 yılı içerisinde uygulaması 
yapılacak. Toplam 727 köyün 87 adedinde kilit taşı yapılmış olup, kilit 
taşı olan köy oranı % 11,9’dur.Toplam köy nüfusunun % 24,3’ü kilit 
taşından faydalanıyor.
Sanat Yapısı Çalışmaları
 2011 yılı KÖY-DES ve İl Özel İdaresi programı ile 16 adet menfez, 
1 adet menfez onarımı, 1 adet yeni köprü, 3 adet köprü onarımı, 4 adet 
köprü brit çalışması olmak üzere toplam 26 adet sanat yapısı programlandı 
ve tamamlandı. Sanat yapıları için ayrılan ödenek toplamı 1.068.012,40 
TL’dir.
İstinat Duvarı Çalışmaları
 2011 yılı KÖY-DES ve İller Bankası ödeneği ile 8 adet istinat duvarı 
çalışması tamamlanmış olup, 469.431,60 TL harcama yapıldı.
2011 Yılı Köy Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları
 2011 yılı ödeneği ile 23.364,00 TL’ye levha çakma makinesi, 
147.584,84 TL’ye 3.070 adet trafik işaret levhası, 31.420,23 TL’ye 2010 
yılında alınan 510 adet köy isim levhası olmak üzere 3 aylık zaman dilimi 
içerisinde yol ağında bulunan yollarda 3.580 adet trafik işaretleri ve köy 
isim levhası montaj çalışmaları tamamlandı.
2011 Yılı Köprü Korkuluğu Yapımı
 2011 yılı İl Özel İdaresi ödeneği ile köprü korkuluğu çalışmaları için 485.000,00 TL ayrıldı.59 adet 
köprü korkuluğu projelendirilerek 50 adedinin montajı tamamlandı.9 adet köprü korkuluğu montaj çalışmaları 
halihazırda devam ediyor.Ayrılan ödenek ile %20 iş artışı gerçekleştirilerek,yaklaşık 20 adet köprü korkuluğu 
daha yapılabilecek. 79 adet köprü korkuluğunun yapılması ile birlikte toplam 251 adet köprünün tamamına 
köprü korkuluğu yapılmış olacak.
HDPE Boru Çalışmaları
 2011 yılı KÖY-DES ve İl Özel İdaresi ödeneği ile toplam 4.406,0 m.HDPE boru alımı yapılarak, 1.346,0m 
HDPE boru ihtiyaç duyulan yollarda İl Özel İdaresimakine parkı kullanılarak tesis edildi.3.060,0 m HDPE boru 
yerleştirme çalışmaları devam ediyor.
2011 Yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Diğer Çalışmaları
 6.000 km.İlçe ve köy yollarında greyderle reglaj çalışması,96 km.stabilize malzemeli yol bakımı,2.000 
km.asfalt bakım onarım ( yama ), 5.300 km.kar mücadelesi yapıldı. Bu sezon kar mücadelesi için 27 adet greyder, 1 
adet kar makinası, 4 adet kar bıçaklı kamyon, 10 adet servis toplam 42 makine ile toplam 65 personelprogramlandı. 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri
 Müdürlüğü’nce 2011 yılı içerisinde teknik elemanlar tarafından 1.264 adet teknik değerlendirme 
yapıldı.
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 12.01.2011 tarihinde kurulmuş olup bugüne kadar yapılan çalışmalar şu 
şekildedir:
2011 Yılında İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ödeneği ile
Yeni Yatırım ve Onarım İşleri
 2011 yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında toplam 13 adet yeni yapım işinden tamamlanan 3 adet 
iş kapsamında 23 derslik, 1 kapalı spor salonu hizmete alındı. Devam eden 7 adet iş kapsamında ; 42 derslik,1 
anaokulu, 2 pansiyon, 1 lojman, 1 sanat evi hizmete alınacak. İhale aşamasında olan 3 adet iş kapsamında ise2 
atölye,1 hizmet binası, 16 derslik,1 anaokulu yapılacak. 2012 yılı programı ile yapılacak yeni yapım işlerinden 
yaklaşık maliyet aşamasında olan 7 adet iş kapsamında ise 39 derslik, 2 kapalı spor salonu, 1 pansiyon,1 adet 
anaokulu yapılacak. Kamulaştırma ve ihtilaf nedeniyle başlanmayan 2 adet iş kapsamında ise 40 derslik,1
pansiyon, 1 lojman yapımı tamamlanacak. İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği toplamı 18.363.400,00 
TL olup 8.150.000,00 TL si harcandı. 2011 yılında ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 37 adet okulun
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büyük onarım projesi hazırlandı. Bu projelerden16 adet ilköğretim ve 17 adet ortaöğretimde olmak üzere toplam 
33 adet büyük onarım işi tamamlandı.1 adet ilköğretim ve 3 adet ortaöğretimde olmak üzere toplam 4 adet işten 
2 adedinin proje ve yaklaşık maliyeti hazırlandı.Ancak ekonomik olmaması nedeniyle iptal edildi.2 adet onarım işi 
ise okulların eğitim ve öğretim dönemine yetişmediği için ertelendi.Toplam 80 adet ilköğretim okulunun küçük 
bakım ve onarım işleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği olarak tahsis edilen 4.459.000,00 TL’ nin 
3.334.000,00 TL’si hakedişe bağlandı.
2011 Yılında Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Diğer İşleri
 2011 yılı içerisinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarının kamulaştırması için 2.690.808,00 TL ödenek 
harcandı. 2011 yılı içerisinde 66 adet okul için teknik rapor düzenlenerek Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildi. 
“Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Bursa’dan gelen öğrencileri taşıma ve yemek giderleri için 16.216,00 
TL ödenek kullandırıldı. 2011 yılı içerisinde Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü olmayan ( Bayat, Boğazkale, 
Dodurga, Mecitözü, Oğuzlar, Laçin ) ilçelerimizin ilköğretim ve ortaöğretim taşıma giderleri ile ilgili iş ve işlemleri 
gerçekleştirildi. 2011 yılı içerisinde Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü olmayan ( Bayat, Boğazkale, Dodurga, 
Mecitözü, Oğuzlar, Laçin ) ilçelerimizin ilköğretim cari harcamaların onay iş ve işlemleri yapıldı.
Diğer Müdürlükler
 İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve il Özel İdaresi’nin 2011 yılında İl Özel İdaresi ödeneği ile 
yapılan diğer müdürlükler onarım ve yapım işleri başlığında toplam ödenek tutarı 21.162.152,25 TL. iken, hakediş 
tutarı 5.556.394,00 TL.’dir.
2011 Yılı Sağlık İl Müdürlüğü İşleri
 Çorum Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili olarak zemin etüd raporu hazırlattırıldı ve 44.840,00 
TL harcandı.Kamulaştırmalar yapılarak 3.300.000,00 TL kamulaştırma ödeneği harcandı.Arsanın ortasından geçen 
derenin deplasesi için projesi hazırlandı. Arsa içerisinde bulunan Karayolları’na ait asfalt tanklarının taşınacağı 
yerle ilgili tahsis beklenildi. İl Özel İdaresi bütçesinden ambulansların iç donanımlarının yapılması için ayrılan 
50.000,00 TL ödeneğin 49.337,54 TL’si harcandı. 
2011 Yılında Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü’nce Yapılan Diğer İşler
 Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Kaymakamlık binalarının onarım proje ve yaklaşık maliyeti 
hazırlandı.Çorum Merkez 75.Yıl Cumhuriyet Kültür Sitesi için bakım ve onarımla proje ve yaklaşık maliyeti ile yapı 
denetim işleri yapıldı. Boğazkale Kaymakamlık ve lojman binalarının onarım proje ve yaklaşık maliyeti hazırlandı.
Bayat İlçe Özel İdare Müdürlüğü binasının onarım proje ve yaklaşık maliyeti hazırlandı.Valilik hizmet binası 5. 
katta bulunan odaların tadilatı için etüt ve proje ve yaklaşık maliyeti hazırlandı. Ortaköy Karahacip Beldesi sentetik 
halı saha yapımı işinin proje ve yaklaşık maliyeti ve kontrollüğü yapıldı.2011 yılı içerisinde diğer kamu kurumları 
hakkında 21 adet teknik rapor düzenlendi.Güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmet alımı 
yapılarak 39.900,00 TL ödenek kullanıldı. Merkez Jandarma Alay Komutanlığı gece görüşlü güvenlik kamerası 
ve sistemi ile Alaca ilçe Jandarma Komutanlığı Jeneratör sistemleri için 12.978,00 TL ödenek kullanıldı.Merkez 
Jandarma Komutanlığına termal görüş sistemleri için akü alımı yapılarak 14.835,00 TL harcama yapıldı.
2011 Yılı Çocuk Oyun Grubu Çalışmaları
 2011 yılında 28 adet köy ilköğretim okulunda çocuk oyun grubu yapılması programlandıve tamamlandı. 
Çocuk oyun grubu yapımları için 112.500,00 TL İl Özel İdaresi ödeneği kullanıldı.
2011 Yılı Ağaçlandırma Çalışmaları
 2011 yılı ilkbahar döneminde İl Özel İdaresi’ne ait sulama göletlerinin çevresine, köy okullarına ve köy 
tüzel kişiliği alanlarına olmak üzere 58 ayrı noktada toplam 24.500 adet fidan dikimi yapıldı. Son 3 yılda dikilen 
fidan sayısı ise 150.000 adet olarak kaydedildi. 2011 yılında 5.252,0 m. uzunlukta tel çit çalışması yapıldı. Fidan 
dikilen 150 dekar alanda bakım çalışmaları tamamlandı. 2011 yılı ağaçlandırma çalışmaları için 50.000,00 TL 
ödenek kullanıldı.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İle İlgili Çalışmalar
 2009 yılı Kasım ayı içerisinde satın alınan Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri ve arazi ölçme hassas 
konum belirleme cihazı ile köy yerleşik alan çalışmalarına başlanıldı.2011 yılı içerisinde 6 adet köyün yerleşik 
alan tespiti tamamlandı. Halihazırda 3 harita mühendisi tarafından arazi çalışmaları devam ediyor. 31.12.2011 
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tarihinden önce toplam 75 köyde köy yerleşik alan tespiti yapılmış olacak. Merkez ilçede 15 adet Köy Gelişme 
Alanı Çalışması devam ediyor. 2 adet köy gelişme alanı çalışması tamamlandı.Alaca ilçesinde 1 adet, Mecitözü 
ilçesinde 2 adet , Kargı ilçesinde 2 adet, Osmancık ilçesinde 3 adet, İskilip ilçesinde de 1 adet olmak üzere toplam 
24 adet köyde Köy Gelişme Alanı çalışmaları ile ilgili süreç hâlen devam ediyor. 17 adet imar planı İl Genel 
Meclisi’nce onaylanarak yürürlüğe girdi. Köy yerleşik alanları dışında ve planlı alanlarda 78 adet inşaat projeleri 
incelenerek yapı ruhsatı düzenlendi. Ayrıca yapımı tamamlanan 16 adet inşaat için mahallinde gerekli kontroller 
yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Köy yerleşik alanı ve civarı içerisindeki 297 adet inşaat projesi 
incelenerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre onaylandı.Yapı izinleri için ilgili köy muhtarlıklarına 
gönderildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Çalışmaları
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nun 12. maddesine göre kültür varlıklarını koruma katkı 
payı hesabında bulunan 524.086,23 TL ödenektenİskilip Belediye Başkanlığına”İskilip Evi”restorasyonu işi için 
100.000,00 TL, “Çatalkara Kültür Sanat Evi” restorasyonu işi için 50.000,00 TL ve “1.Etap Sokak Sağlıklaştırma 
ve Çevre Düzenlemesi Proje Uygulaması olarak 100.000,00 TL, Boğazkale Belediye Başkanlığına “Boğazkale 
İlçesi Ören Yerleri ve Sit Alanlarına Kentsel Tasarım Rehberi Uygulaması” işi bedeli olarak 88.500,00 TL olmak 
üzere toplam 338.500,00 TL. ödenek aktarıldı. 62 adet ifraz, tevhid ve irtifak hakkı işlemi dosyası hazırlanarak İl 
Encümeni tarafından karara bağlandı.İmar Planlarına altlık teşkil eden 17 adet halihazır harita kontrolleri yapılarak 
onaylandı.İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2011 yılı içerisinde 125 adet teknik değerlendirme yapıldı. 
2011 yılı içerisinde merkez ve ilçeler,köy ve mahallelerinde 86 adet inşaat için yapı tatil zaptı düzenlendi. Bunlardan 
65 adedi için İl Encümeni’nce para cezası ve yıkım kararı alınmış olup, verilen para cezası toplam 147.963,37 
TL’dir. Yapı tatil zaptı tutulan yapılardan 4 adedi ruhsata uygun hale getirildi.2 adedi ise yapı
sahipleri tarafından yıkılarak uygunsuzluk giderildi. 15 adet inşaatın yasal süresi tamamlandığında ceza işlemi 
yapılacak. Para cezası ve yıkım kararı alınan yapılar için İdari ve yasal süreç devam ediyor.

Spor Hizmetleri
 İl ve ilçe merkezindeki amatör spor kulüplerine, Güreş Eğitim Merkezi’ne, okullara spor malzemesi yardımı 
yapıldı.Ayrıca şehir Stadyumuna elektronik Scorboard alınarak hizmete sunuldu. Bu hizmetlerin toplam maliyeti 
122.465,00 TL’dir. 

Sosyal Hizmetler
 Sosyal hizmetler kapsamında, ilimizde düzenlenen çeşitli proje ve faaliyetlere yapılan katkı miktarı 
30.761,00 TL’dir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri
 Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon,turizm altyapısının geliştirilmesi ve tanıtımlarını yapmak amacıyla 
İl Özel İdaresi’nce 6 adet proje hazırlandı. 8 adet projeyede ortak olunarak finansman desteği sağlandı. Bu 
projelerin toplam tutarı 9.777.315,86 TL olup, İl Özel İdaresi’nce sağlanan katkı miktarı ise 4.947.588,61 TL’ dir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 İller Bankası’ndan 5.000.000,00 TL borçlanma ile ( 259.638,17 TL İl Özel İdaresi katkısı hariç ) D.M.O. 
aracılığıyla12 adet Mercedes Kamyon, 5 adet Greyder, 1 adet Kanal Kazıcı, 2 adet Silindir alındı.İl Özel İdaresi 
bütçesinden ayrılan 602.379,41TL ile2 adet Mercedes Kamyon, 2 adet Yama Silindiri ve Römorku, 2 adet Çift 
Kabinli Pick-up, 1 adet 16+1 kişilik Minibüs alındı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından il genelinde toplam 143 
adet hurda araç yapılan teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Makine ve Kimya Endüstri Kurumu’na 
gönderilmek üzere teslim alındı.2011 yılında Çorum il sınırları içerisinde kolluk kuvvetlerince yakalanan 257.319 
kg.kaçak akaryakıtın 196.819 kg tasfiye işlemleri tamamlandı. 54.500 kg’nın ise tasfiye işlemleri devam ediyor. 

Değerlendirme Toplantısı
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Çorum İl Özel İdaresi tarafından 
28 amatör futbol kulübüne 43 
bin 748 Türk Lirası  değerinde 
alınan spor malzemelerinin 
dağıtımı, İl Özel İdaresi Sosyal 
Tesisler bahçesinde 28.09.2011 
tarihinde düzenlenen törenle 
yapıldı. 

Törene AK Parti Çorum 
Milletvekili Salim USLU, Mülkiye 
Başmüfettişi Yener YÜKSEL, 
Vali Nurullah ÇAKIR, İl Emniyet 
Müdürü Necmettin EMRE, 

Çorum İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Yakup KELEŞ, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Haşim 
EĞER, Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) Genel 
Başkanı Sefer KURTARAN, Futbol 
İl Temsilcisi Engin AYAN ve kulüp 
temsilcileri katıldı.

5302 İl Özel İdaresi Kanunu’nun 
6. Maddesi çerçevesinde 
Çorum’daki amatör spor 
kulüplerine 43 bin 748 lira 
21 kuruş değerinde malzeme 
desteği sağlandı. Faaliyetleri 
arasında futbol bulunan 28 

kulübe toplamda, 500 adet 
krampon, 75 adet maç topu, 320 
adet antrenman topu,  560 adet 
eşofman, 75 adet kaleci eldiveni, 
560 adet tozluk ve 560 adet 
tekmelik verildi.

Malzeme dağıtım törenine 
katılan TBMM İdare Amiri ve AK 
Parti Çorum Milletvekili Salim 
USLU, spora karşılık beklemeden 
gönül veren ve destekleyen 
birçok insanın bir arada 
olmasının memnuniyet verici 

olduğunu ifade ederken, “Çok 
anlamlı bir program için burada 
bulunmaktayız. Spora herkesin 
destek olması gerek. Çocuk ve 
gençleri kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak için spor 
sahalarına çekmemiz lazım. Bu 
doğrultuda, malzeme desteğinin 
sağlanmasına emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Çorum Valisi Nurullah ÇAKIR 
ise, İl Özel İdaresi’nin mütevazi 
imkanlarıyla amatör spora 
verdiği desteklerle övündüklerini 
söyledi. ÇAKIR, sporun sadece 

futboldan ibaret olmadığını da 
ifade ederken, diğer branşların 
il temsilcileri ile toplantılar yapıp 
değerlendirmede bulunduklarını 
kaydetti ve “Şu anda yapılan 
yardımlar hükümetimizin gençliğe 
ve spora verdiği önemin  bir 
örneğidir. İl Özel İdaremiz her 
ne kadar mevzuatı daralsa 
da ellerinden geldiği imkan 
doğrultusunda yardımlarını 
sürdürüyor. Bu imkânın 
sağlanmasında emeği geçen il 
Genel Meclisi Üyelerine ve İl Özel 

İdaresi’ne teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu

ASKF Genel Başkanı Sefer 
KURTARAN malzeme dağıtım 
töreninde yaptığı konuşmada, 
“Bugün amatör kulüplerimizin 
bayramı.Çorum  İl Özel İdaresi ve 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 
teşekkür ediyorum. Çorum, en 
güvenilir iller arasında geliyor. 
Bunda sporcu sayısının fazla 
olmasının da katkısı var” şeklinde 
konuştu.

Çorum İl Özel İdaresi’nden Amatör Spor 
Kulüplerine Malzeme Yardımı

Spor
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Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (Türsab) İhtisas Komitesi 
Sorumlusu Gamze ÇİÇEK 
önderliğinde 26-27 Kasım 2011 
tarihleri arasında Çoruma gelen 
35 kişilik heyet, Alacahöyük, 
Boğazkale (Hattuşa) ve 
Ortaköy’de bir dizi inceleme 
gezisinde bulundu. 

Çorum Valiliğinin davetlisi 
olarak ilimize gelen ekibe,  İl 
Özel İdaremiz bünyesinde 
çalışan turizm rehberi Zeynep 
ÇAYAR ve Çorum  Müzesi’nde 
Arkeolog olarak görev yapan 
Metin ÇAKAR ile birlikte 
ören yerlerini gezen ekip 

“bir ile gelen turist sayısının 
ilin turistik değerlerinin 
tanıtımı ile doğrudan ilgili 
olduğunu  ve hazırlayacakları 
turizm dergisinde Ortaköy’ün 
güzelliklerine de yer 
vereceklerini belirtti”. 

Heyeti İncesu kanyonunda İl 
Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ömer ARSLAN, 
Ortaköy Kaymakamı Zeliha 
UYAN  ve Ortaköy  Belediye 
Başkanı Ali ERGİN karşıladı. 

2011-2012 yılları turizm 
yatırımları ile ilgili heyete bilgi 
veren İl Özel İdaresi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ömer 
ARSLAN, Hitit Yürüyüş ve 
Bisiklet Parkurları hakkında da 
geniş bilgi verdi. 2012 Mayıs 
ayında açılışı planlanan, İskilip, 
Osmancık ve Kargı bölgelerinde 
çalışmaları devam eden 
Gastronomi Yolu ile ilgili bilgi 
verdikten sonra ilk davetlilerinin 
seyahat acenteleri olduğunu ve 
eko turizmin yaygınlaştırılması 
gerektiğini belirtti. “Katkılarınız 
bize zenginlik verecektir” diye 
sözlerine devam eden ARSLAN, 
tüm heyeti açılış etkinliklerine 
davet ettiğini belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Heyetinden, Ören Yerlerine Gezi

Bir ile gelen turist 
sayısı; ilin turistik 

değerlerinin tanıtımı 
ile doğrudan 

ilgilidir.

Turizm
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 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından, sorumluluk alanımızda bulunan köy 
yollarında trafik işaretleme çalışmalarına başlandı. 

 Yollarda trafik ve can güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli olan trafik işaretlerinin 
tekniğine uygun bir şekilde montajının yapılması gerekmektedir. İdaremize ait  köy yollarında yaptığımız 
altyapı çalışmalarının yanında işaretleme çalışmalarına da devam etmekteyiz. 

 2011 yılı içerisinde 3070 adet trafik işaret levhasının alımı gerçekleştirildi. Alınan levhaların 
yollarımıza hızlı ve verimli bir şekilde montajının yapılabilmesi için Yol ve Ulaşım hizmetleri  Müdürlüğümüz 
tarafından “Omega Direk ve CTP Çakma Sökme Makinesi’”alımı yapıldı. Kamyon üzerine monte 
edilen hidrolik ve mekanik parçalardan oluşan sistem levha direği çakma, sökme ve CTP çakma 

işlerinde süratli ve güvenli çalışma ortamı sağlamaktadır. Mevcut 
kar bıçaklı kamyonumuzun üzerine monte edilen makine ihtiyaca 
göre araçtan ayrılabilmekte, yerine kar bıçağı takılabilmektedir. 
Böylece mevcut araç çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

  Daha önce insan gücü  ile çakılan levha direkleri  artık 
makine yardımıyla daha süratli şekilde çakılacak, böylece daha 
fazla yolda işaretleme çalışması yapabileceğiz.  Yollarımızın daha 
güvenli hale gelebilmesi için işaretleme çalışmalarımız hava 
şartlarının izin verdiği ölçüde yıl boyu devam edecektir.

Köy Yollarında Trafik İşaretleme 
Çalışmalarımız Tamamlandı 

Köy Yollarında Trafik İşaretleme 
Çalışmalarımız Tamamlandı 
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 Çorum Valiliği’nce hayata geçirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde açılışı yapılan “Güneş 
Kursunun İzinde Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi” doğaseverler tarafından ilgi görüyor. 

       Yazın kavurucu sıcakların sona erip sonbaharın başlamasıyla birlikte yürüyüş ve bisiklet tutkunları 
Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları’na bireysel ve gruplar hâlinde geliyor. 
        Geçtiğimiz günlerde Ankara Doğayı Duyanlar Doğa Sporları Kulübü (ADDDSK)’dan bir grup 
yürüyüşçü Çorum’a gelerek Hitit Yolu Yürüyüş Parkurları’nda yürüdüler. 
 
       Faaliyetle ilgili bir açıklama yapan kulüp üyesi Şule İZMİRLİER; Hitit Yolu’nda inceleme yürüyüşü 
yapmak üzere bölgeye geldiklerini, daha sonra ise daha kalabalık gruplar hâlinde buraya gelip yürüyüş 
yapacaklarını söyledi. İZMİRLİER, Ankara’ya döndüklerinde projeyi ulaşabildikleri dağcı ve yürüyüşçü 
doğaseverlere de anlatacaklarını ifade etti. 
  
      Yine Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları’nın Almanya’dan bir konuğu oldu. Anadolu’da 
bisiklet turuna çıkan Alman Andreas, Ankara’dan başladığı yolculuğu kapsamında Hattuşa bölgesine 
de uğradığını ifade etti. 
  
      Yerel Rehber ve Hitit Yolu Proje Uzmanı Ersin DEMİREL ile Turist 
Rehberi Zeynep ÇAYAR’la İngilizce sohbet eden Alman Andreas, 
Hattuşa bölgesini ve özellikle de Hitit Surları’nı çok beğendiğini 
söyledi. 

Yürüyüşçüler ve Bisikletçiler 
Hitit Yolu’nda

38
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Osmancık İlçesi Yaylabaşı Köy Yolu
Tamamlanarak Ulaşıma  Açıldı

 Osmancık ilçesi Yaylabaşı köy yolunun  Zambal kömür işletmesinin ruhsatlı çalışma sahası 
içerisinde kalan  Yaylabaşı köy yolu, Kömür işletmesinin çalışmaları nedeni ile sık sık ulaşımda 
aksamalara neden olmakta ve ulaşımda sıkıntılar yaşanmakta idi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğünün girişimleri ile,Zambal kömür işletmesinin çalışmalarının tamamladığı 750 Mt lik 
güzergahta kömür İşletmesine dolgu yaptırılmış ve idaremiz dozeri ile Yol Tesviyesi ve serme sıkıştırma 
işlemleri tamamlanarak,2011 yılı köydes programından stabilize nakli ve figüresi ihale edilmiştir. 

 Yüklenicinin stabilize naklini tamamlamasından sonra idaremiz tarafından serme ve sıkıştırma 
işleri tamamlanarak, kömür işletmesi sahasından geçen 750 Mt lik yol güzergahı güvenli ve standardı 
artırılarak ulaşıma açılmıştır. Yaylabaşı köy Muhtarı Selami AKMAN ve köylülerimiz Kömür işletmesinde 
geçen yol da daha önce sıkıntılar çektiklerini bu yolun ulaşıma açılmasından sonra ulaşım sıkıntılarının 
kalmadığını belirterek emeği geçenlere tüm ilgililere teşekkürlerini belirtmiştir.

İl Özel İdaresi Makina Parkına 
İki Adet Çift Kabinli Kamyonet Alındı           
            
Çorum İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Makina Parkına iki adet Ford 
çift kabinli kamyonet alındı. 

Çorum İl Özel İdaresi , Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün inşaat , bakım ve  onarım 
işlerinde kullanılmak  üzere  iki adet   Ford 
çift  kabinli kamyonet alınarak hizmete 
sokulmuştur.

İl Özel İdare Yatırımları
İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI
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Osmancık Öbektaş Köyü İlköğretim Okulu
Kat İlavesi İnşaatı Tamamlandı

2011 Yılı İl Özel İdaresi yatırım programında yapımı tamamlanan Osmancık Öbektaş Köyü İlköğretim 
Okulu Kat İlavesi yapım işinin geçici kabulü yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Geçmiş yıllarda 2 katlı ve 6 derslik olarak inşa edilen mevcut okul binası üzerine projesine uygun 
olarak ilave kat yapılmıştır. Tamamı Çorum İl Özel İdaresinin katkısıyla yapılan ilave kat inşaatı işi 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüz tarafından ihalesi ve uygulaması yapılarak ilgili Kuruma 
devredilmiştir.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından 221.014,00 TL harcanan okul binası kat ilavesi inşaatı işi 6 derslik 
daha olarak yapımına başlanmış ise de, Okul Müdürlüğünün talebi üzerine tuvaletin iptal edilmesiyle 
Osmancık Öbektaş İlköğretim Okulu toplamda 13 dersliğe kavuşmuştur.

Kargı İlçesi Cihadiye-Gölet ve Çobanlar-Alioğlu Grup 
Köy Yolu Stabilize Çalışmaları Tamamlandı
 

2010 yılı köydes programı kapsamında 2011 
yılında ihalesi yapılarak tamamlanan, Cihadiye 
-Mehdioğlu-Gölet grup yolunda 17+700 
Km yolda 16040 M3, Çobanlar Alioğlu grup 
yolunda ise 24+900 Km yolda 19920 M3 olmak 
üzere toplam 42+600 Km yolda 35960 M3 
stabilize nakli ve figüre işi, yüklenici tarafından 
tamamlanmıştır. 

Stabilize çalışmaları tamamlanan, Kargı ilçemizin 
önemli grup yollarından olan Cihadiye-Gölet 

İl Özel İdaresi Yatırımları
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ve Çobanlar-Alioğlu grup köy yollarımız da, 
idaremiz iş makineleri ile stabilize serme, 
sulama ve sıkıştırma işlemi tamamlanarak 
grup yollarımızın ulaşım standardı artırılmıştır. 
Her iki grup yolumuzda 8 köy ve 7 mahalle 
olmak üzere 15 yerleşim yerinde yaşayan 
toplam 554 nüfus yararlanmaktadır.

Alaca İlçesi Ünalan Köyü
Menfez İnşaatı Tamamlandı
            
Alaca İlçesine bağlı Ünalan köyünde yapımı devam eden menfez inşaatı tamamlandı. (4,50x6,00x9,00m) 
boyutlarında yapılan menfezle ilgili olarak toplam 70,000 TL lik bir harcama yapıldı ve 35 günlük bir 
süre içerisinde bitirildi.

Köy halkı da yapılan bu çalışmadan oldukça memnun.Köy halkının bu sevincine ortak olan Köy Muhtarı 
Bahri YALÇINKAYA da memnuniyetini dile getirirken , yıllardır çekilen sıkıntıların artık sona erdiğini , 
bundan sonraki ulaşımlarını çok daha rahat bir ortamda sağlayacaklarını belirtti.

Köy Muhtarı YALÇINKAYA “Mevcut dere , köyümüzün yakınından  geçiyor Özellikle her iki tarafa 
geçme durumunda olan insanlar için bu durum çok büyük sıkıntıları da beraberinde getiriyordu.Artık 
bunları tekrar yaşamayacağımız için çok mutluyuz.Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim 
“ dedi.

İdaremize İki Adet Yama Silindiri Alındı

Çorum İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makina Parkına iki adet çekilir tip ortaboy yama 
silindiri alınmıştır.

İl Özel İdaresinin yapmış olduğu asfaltlama çalışmalarına pareler olarak yollarda zamanla meydana 
gelen kasis ve benzeri oyulmaları sağlıklı bir şekilde kapatmak üzere  iki adet çekilebilir tip ortaboy 

Önceki hali Sonraki hali

İl Özel İdare Yatırımları
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yama silindiri alınarak hizmete sokulmuştur.

Bayat İlçemizde Trafik İşaretlerine ve
Korkuluk Montaj Çalışmalarımız Devam Ediyor

Yollarımızın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatmış olduğumuz trafik işaretleme çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Arazi koşulları nedeniyle tehlikeli bir yapıya sahip olan Bayat ilçemizde Yoncalı ve Orta grup yollarında 
trafik işaret levhalarının montajı yapıldı. Karayolları standardında yapılan düşey işaretleme çalışmalarında  
iki grup yolunda şu ana dek  600 (altı yüz) ün üzerinde levha kullanıldı. Program çerçevesinde yol 
şartları ve yararlanan nüfus göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar hava koşulları elverdiği 
sürece devam edecek.

Yoncalı grup yolu üzerinde bulunan 4 (dört)adet köprü üzerine korkuluk montajı yapımı tamamlandı. 
Yaya ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan korkulukların montajına ilimiz genelinde devam 
ediliyor. Korkuluk imalatı ve montajı çalışmalarımızın aralık ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. 

Ayrıca orta grup yolunda kış mevsiminden önce hendek temizliği kanal kazıcı kepçelerle yapılmış, 
yolun sudan zarar görmemesi ve ulaşım zorluluğu yaşanmaması için grup yolunun tamamında 
stabilize malzemeli bakım yapılarak yolu kullanan vatandaşların kış aylarında rahat ulaşım sağlanması 
hedeflenmiştir.

İl Özel İdaresi Yatırımları
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Çorum Merkez Arpaöz Köyü Göleti Toplu Damla
Sulama Tesisi Yapımı İnşaatı Tamamlandı
 
Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yatırımlarından olan Çorum Merkez Arpaöz Köyü 
Göleti Toplu Damla Sulama Tesisi Yapımı İnşaatı Tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2011 yılı İl Özel İdaresi yatırım 
programında olan Merkez Arpaöz Köyü göleti toplu damla sulama tesisi yapım işi 22.09.2011 tarihinde 
başlamış olup 24.10.2011 tarihinde fiziki olarak bitmiştir.

İnşaatı tamamlanan Merkez Arpaöz Köyü göleti toplu damla sulama tesisinde 12 adet Hidrant ve 
hidrant rögarı, 2 adet Hat ayrım vanası ve rögarı, 7 adet vantuz ve tahliye rögarı, çeşitli çap ve atülerde 
toplam 2.946 m HDPE boru kullanılmıştır. Söz konusu tesisin işletmeye açılması ile toplamda 317,565 
dekar tarım arazisi damla sulama sistemine kavuşmuştur. Bu tesisten 21 çiftçi alilesi faydalanarak 
kuru tarımdan sulu tarıma geçmiş olacaktır. Mevcut tarım arazilerindeki bitki desenlerindeki çeşitliliğin 
artmasıyla birlikte ekonomik olarak milli gelire katkı sağlanacaktır. 

Sungurlu İlçesi Aşağı Fındıklı Köyü İlköğretim
Okul Sahası Parke Taşı Yapım İşi Tamamlandı

2011 yılı yatırım programında bulunan Sungurlu  İlçesi Aşağı Fındıklı Köyü İlköğretim okul sahasının 
parke taşı yapım işi tamamlandı.Toplamda 1570 m2 lik bir alanda yapılan çalışma sonucu , okul sahası 
modern ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Önceki hali Sonraki hali

İl Özel İdaresi Yatırımları
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Öğrencilerin eğitim ve öğrenim dönemi süresince özellikle kışın çamurdan , bahar aylarında ise tozdan 
kurtulmasıyla birlikte kendilerine rahat bir ortamın sunulması bakımından yapılan bu çalışmalar, 
okullarımızın fiziki ve görsel açıdan örnek okul olma yolunda önemli bir halkasını oluşturmakta.

Okul müdürü Metin KENDÜZLER’de yapılan ve hizmete açılan bu çalışmayla ilgili olarak memnuniyetini 
dile getirirken , öğretmenler ve öğrenciler adına bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Ortaköy İlçesi Kavakalan Köyü
İstinat Duvarı İnşaatı Tamamlandı

 Ortaköy İlçesine bağlı Kavakalan köyünde yapımı devam eden istinat duvarı inşaatı tamamlandı. 
59 mt uzunluğunda yapılan istinat duvarı ile ilgili olarak toplam 68.225,00 TL lik bir harcama yapıldı 
ve 45 günlük bir süre içerisinde bitirildi.

 Kavakalan köyünün Ortaköy ve Çorum a bağlantısına sağlayan mevcut köy yolunda oluşan 
heyelanlar nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor, oluşan akıntılar nedeniyle ulaşımda güçlükler 
yaşanıyordu.

 Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için öncelikle heyelana sebep olan zeminle ilgili iyileştirme 
çalışmaları yapıldı. Sonrasında ise yol platformunu sağlamlaştırmak üzere 59 mt uzunluğunda istinat 
duvarı yapıldı. Yapılan bu çalışma ile Köy halkının uzun zamandır çekmiş olduğu sıkıntılarda sona 
erdi.

 Köy halkı da yapılan bu çalışmadan oldukça memnun. Köy halkının bu sevincine ortak olan Köy 
Muhtarı Ali KOÇAK da memnuniyetini dile getirirken, yıllardır çekilen sıkıntıların artık sona erdiğini, 
bundan sonrası için ulaşımlarını daha güvenli olarak yapacaklarını belirterek bu konuda emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Önceki hali Sonraki hali

İl Özel İdaresi Yatırımları
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Merkez Kılıçören Grubunda
6 Köy İçme Suyuna Kavuştu

 Çorum Merkez Kılıcören köyünün 889.58 kodunda açılan içme suyu nitelikli sondaj kuyusundan elde 
edilen 10.00 lt/sn. debiye sahip içilebilir nitelikteki E.N.H hattı ile Kılıçören köyündeki mevcut. dengeleme 
deposuna akıtılmış oradan da Ahilyas, Uğrak, Karacaköy, Karapınar, Yaydiğin köylerine isale edilmiştir. Açılan 
sondajdan 470.00 m. mesafeden 6.00 lt/sn, 931.39 kodundaki mevcut 50 m3 içme suyu deposuna 100/110-
10 atü PE 100 borusu ile terfi edilmiş, buradan da her köye 1.00 lt/sn.olmak üzere mevcut isale hattı vasıtasıyla 
içme suyu depolarına akıtılmıştır. 

 Sistemin çalışma prensibi Çorum ilçe ve köylerindeki içme suyu tesislerinde ilk defa kullanılmış olan 
diferansiyel tipi flatörlü seviye tespit vanaları ile en verimli şekilde depoların dolması ve depo dolduktan sonra 
otomatik olarak suyun kesilmesi ve içme suyu depolarında su taşmalarının yaşanmaması nedeniyle elektrik ve 
su kayıpları sıfıra indirilmiştir.. Mevcut 50 m3 deponun hemen altında bulunan tevzi odasından Ahilyas, Uğrak, 
Kılıcören depolarına 50/63-10 atü pvc boru vasıtasıyla ayrım yapılmış olup, tevzi odası çıkışına Q 50 lik soğuk su 
sayacı yerleştirilmiştir. Bu soğuk su sayaçları diğer köylerin yanı Yaydiğin, Karacaköy, Karapınar köyleri depoları 
girişlerine de takılarak her köyün ne kadar su harcadığı tespit edilecektir.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Depoların tüketim fazlası su sarfiyatının önüne geçebilmek, dolu savaktan suyun boşuna akmasını önlemek 
ve pompanın fazla çalışmasını ve kuyudaki suyun boşa harcanmasını engellemek amacıyla; köy depoların 
girişlerine takılmış olan Diferansiyel flatörlü kontrol vanaları sayesinde deponun dolduğunu tespit eden flatör 
otomatik olarak suyun girişini kapatacak olup, tüketilmeyen su isale hattında şişerek tevzi odasına çıkacak ve 
orayı dolduracaktır. Su ile dolan tevzi odasındaki flatör devreye girerek, yukarıdaki 50 m3 lük depodan gelen 
suyu otomatik olarak kesecek, aynı şekilde dolan 50 m3 lük depo ise otomatik olarak pompayı stop ettirecektir. 
Bu şekilde sistem kendini otomatik olarak denetleyecektir. Sonuçta Uğrak, Ahilyas, Yaydiğin, Karacaköy, 
Karapınar köyleri insan eli değmeden içme suyu depoları otomatik olarak dolacak ve boşalacak depodan veya 
ana dengeleme deposundan su taşmayacak ve eksilmeyecek, söz konusu köylerin içme suyu depoları her an 
su dolu bir şekilde ve soğuksu sayaçları sayesinde hangi köyün ne kadar su harcadıkları belli olarak, sularını 
kullanacaklardır. 

İl Özel İdaresi Yatırımları

Kılıçören, Ahilyas, Uğrak, Karacaköy, Karapınar, Yaydiğin
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Çorum Mecitözü Terken Köyü Yer Altı Suyu Yağmurlama 
Sulama Tesisi I. Kısım Yapım İnşaatı Tamamlandı  

 Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2010 Yılı İller Bankası Yatırımlarından 
olan Çorum Mecitözü Terken köyü yer altı suyu yağmurlama sulama tesisi I. kısım yapım inşaatı 
tamamlandı.
 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2010 yılı  İller Bankası yatırım 
programında olan ve inşası 2011 yılın da devam eden Mecitözü Terken köyü yer altı suyu yağmurlama 
sulama tesisi I. kısım yapımı inşaatı fiziki olarak tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
 İnşaatı biten yağmurlama sulama tesisi 2 adet koruma evi, 5.538 mt çeşitli ebatlarda HDPE 
sulama borusu ve toplam 26 Adet hidrant yapılmasıyla 732 dekar tarım arazisi yağmurlama ve damla 
sulama sistemi ile sulanabilecektir.

 Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
2010 Yılı  EK KÖYDES Yatırım Programında olan  Çorum 
Dodurga Çiftlik Derivasyon Membran Kaplamalı Küçük Ölçekli 
Sulama Göleti ve Toplu Yağmurlama Sulama Tesisi Yapım 
İnşaatı Bitti
 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğünün 2010 yılı  EK KÖYDES yatırım programında 
olan ve inşası 2011 yılında da devam eden Dodurga Çiftlik 
Derivasyon Membran Kaplamalı Küçük Ölçekli Sulama Göleti 
ve Toplu Yağmurlama Sulama Tesisi inşaatı fiziki olarak 
tamamlanmıştır.
 İnşaatı biten Dodurga Çiftlik Derivasyon Membran 
Kaplamalı Küçük Ölçekli Sulama Göleti ve Toplu Yağmurlama 
Sulama Tesisi inşaatı 3.270 m çeşitli çaplarda HDPE sulama 
borusu, toplam 21 Adet hidrant, 9.266,63 m² mebran 
kaplama ve 500 m Derivasyon Kanalı yapılmıştır. Göletin 
faydalı depolama hacmi 26.370 m³ olup bu projeden 191 Aile 
faydalanarak 300 Dekar tarım arazisi yağmurlama ve damlama 
sulama sistemine kavuşmuş olacaktır.

Çorum Dodurga Çiftlik Derivasyon Membran Kaplamalı Yağmurlama 

Sulama Tesisi İnşaatı Tamamlandı

İl Özel İdaresi Yatırımları
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 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Çorum İli  İskilip  İlçesi Karlık Köyü, Çorum İli  
Sungurlu İlçesi Salman Köyünde , Çorum İli  Alaca İlçesi Mahmudiye Köyünde, Çorum İli  Alaca İlçesi 
Tutluca Köyünde Köy Gelişme Alanı İçin Yer Seçimi Yapılmıştır.

Köy Gelişme Alanları İçin Yerler Belirlendi

İl Özel İdaresi Personeline
Hizmet İçi Eğitim Semineri

 2 Aralık 2004 gün ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi 
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” esaslarını açıklayıcı nitelikte yapılan 
seminer İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. 
Veli SİNGER tarafından verildi.
 23.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen 
seminerde, İl Özel İdaresi’nin, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla veya gerçek ve 
tüzel kişilerle yaptığı yazışmaların belirtilen 
yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere uyulması gereken usul ve 
esaslar hakkında İl Özel İdaresi personeline bilgi 
verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. 
Veli SİNGER bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, 
hızlı ve güvenilir bir biçimde yürütülmesi için 
resmi yazışma kurallarının önemli olduğunu 
ifade etti.

İl Özel İdaresi Yatırımları
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“Aşıkbükü Köyü” Köy Gelişme ve
Yerleşme Alanı İçin Kuralar Çekildi

 İlimiz Osmancık ilçesine bağlı Aşıkbükü köyünde, 14.11.2011 tarihinde hak sahiplikleri tespiti 
için kura heyecanı yaşandı. 

 Yapımı devam eden Boyabat Kepez Barajından etkilenen, Aşıkbükü köyünde yaklaşık 6 ay gibi 
kısa bir sürede gerçekleştirilen köy gelişme ve yerleşme alanı planı toplam 54.758,00 m2 alana sahip 
olup, yaklaşık 450m2 lik 54 adet parselden oluşmaktadır. Ayrıca plan dâhilinde Sağlık Tesisi Alanı, 
İbadet Tesisi ve Sosyo-kültürel Tesis alanları gibi sosyal donatı alanları ile yaşayanların rahat nefes 
alacağı yeşil alanlar da oluşturulmuştur. 

Kura çekimi Çorum İl Özel İdaresi, İmar 
ve Kentsel İyileştirme Müdürü Abdullah 
TOKGÖZ ve beraberinde Müdürlük 
personeli Osman ŞAHİN tarafından 
gerçekleştirildi. Toplam  54.758,00 
m2 lik alanda yapılan, köy yerleşme 
alanında bulunan 54 adet  parsel  için 
yapılan kura çekiminde  50  kişinin  hak 
sahiplikleri belirlenmiştir.

“Karacaoğlan Köyü” Köy Gelişme ve
Yerleşme Alanı İçin Kuralar Çekildi

 İlimiz Kargı ilçesine bağlı Karacaoğlan köyünde, 19.11.2011 tarihinde hak sahiplikleri tespiti 
için kura heyecanı yaşandı. 
 Yapımı devam eden Boyabat Kepez Barajından etkilenen, Karacaoğlan köyünde  yaklaşık 6 ay 
gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen köy gelişme  ve yerleşme  alanı planı toplam  8.524,00 m2 alana 
sahip olup, yaklaşık  450m2  lik 14 adet parselden oluşmaktadır. Ayrıca plan dahilinde yaşayanların 
nefes alacağı yeşil alanlar oluşturulmuş olup, halihazırdaki karayoluna cephe alan yapı adalarının 
uygun alanların sirkülasyonunu sağlayacak taşıt ve yaya 
yollarıda planlanmıştır. Oluşturulan konutların taban 
alan katsayısı TASK = 0,20 ve kat alanı katsayısı KASK = 
0,40 olarak tasarlanmıştır.
        Kura çekimi İdaremiz İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürü Abdullah TOKGÖZ ve beraberinde Müdürlük 
personeli Osman ŞAHİN tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Toplam 8.524,00    m2 lik alanda yapılan, köy yerleşme 
alanında bulunan 14 adet  parsel  için yapılan kura 
çekiminde   hak sahiplikleri belirlenmiştir.

İl Özel İdaresi Yatırımları
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KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDA  
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER    
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ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 
ORTAKLIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve 
İyileştirmeye Mali Destek Programı kapsamında, Çorum’da kültür ve turizm altyapısına yönelik 7 proje 
uygulanmaya konmuştur. 

 1-Herkes Müzeyi Projesi

Valiliğimizce hazırlanan “Herkes Müzeye” adlı projede Çorum Müzesi’nin varış odaklı merkez olması 
hedeflenmiştir. Çocukların konaklamasına imkân 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 m) açılması, Müzede içerisinde 
performans sanatları, drama gösterileri yapılması, görsel-işitsel interaktif etkinlikler başlatılması, 
hareketli-durgun imajlarla görsellik geliştirilmesi planlanmıştır. 
Projemiz  26/11/2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Ertuğrul GÜNAY tarafından açılışı yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

114.348,13 

343.044,40 

457.392,53

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

Tutar(TL)

İl Özel İdaresi Bütçesinden            3.412.649,84 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 3.911.514,45

 TOPLAM            7.324.164,29

Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

2- Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi

İl Özel İdaremizin hazırladığı “Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi”  Alacahöyük ile Çorum-
Ankara Karayolu bağlantısı arasındaki 6.450 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. 
Projemizle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

2.063.008,06

732.017,08

2.795.025,14

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

Kültür ve Turizm Alanında Gerçekleştirilen Projeler
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3- İncesu Kanyonu Turizmini Geliştirme Projesi

İl Özel İdaremizin hazırladığı “İncesu Kanyonu Turizmi Geliştirme Projesi” ile İlimiz Ortaköy ilçesinde 
bulunan İncesu Kanyonunun bulunduğu bölgede 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. 

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

472.486,40

742.130,60

1.214.617,00 

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

4- Çorum Sanatevi ve Sanat Sokağı Projesi

Çorum merkezinin en hareketli noktasında, iki farklı sosyal mekânda Sanatevi ve Sanat Sokağı 
oluşturulması planlanmıştır. Proje içerisinde müzik, resim, heykel ve diğer güzel sanatlar alanında faaliyet 
gösteren sanatçıların buluştuğu, eserlerini halkın içinde sergileyebilecekleri mekânların oluşturulması 
planlanmıştır. 
  
Kültürel ve turistik bir değer olarak yeni ve farklı alanlarda, kentsel dokuların korunması ve geliştirilmesi 
yoluyla, kentsel kalitenin artırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi.  İlin sanat ve kültür hayatı için 
yeni ve farklı alanların oluşturulması. Fiziki mekanların işlevsel kalitesinin artırılması yoluyla, bölgesel 
turizm potansiyelini harekete geçirebilecek, bir Sanat Sokağı ve Sanat Evi uygulamasını gerçekleştirmek 
için, Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi bünyesinde bulunan 3 katlı hizmet binasını “Sanat Evi” olarak 
düzenlemeye karar vermiştir Bina Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından kullanılmaktadır. Birinci katı Ev 
Yönetimi bölümünün uygulama alanı Döse Kafeterya, ikinci katı Cilt Bakımı ve Kuaförlük Bölümünün 
kuaför salonunu, üçüncü katıda Milli Eğitim Müdürlüğünün lojmanı olarak kullanılmaktadır. Proje 
kapsamında bina tarihi Çorum evi görünümünde dekore edilerek, birinci katı yine kafeterya olarak, 
ikinci katı sanat galerisi olarak, üçüncü katı da konuk evi olarak planlanmıştır.
 
Binanın hemen yanında bulunan eski adıyla “Sanatçılar Sokağı” olarak bilinen ancak uzun zamandır 
bu amaçla kullanılmayan sokak da düzenlenerek adına yakışır bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 
Sokağın düzenlenmesi tamamlandığında Sanatını sergilemek isteyen tüm Çorum halkı bu alanı 
kullanabilecektir. Sanat Evi projesinde düzenlemesi planlanan bina Çorum’un en merkezi yerinde 
bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda binanın dış yüzeyine ahşap malzemelerle tarihi bir görüntü 

Kültür ve Turizm Alanında Gerçekleştirilen Projeler
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verilerek binanın dışı Çorum’un eski evlerini anımsatacak şekilde 
yeniden düzenlenecektir. Binanın birinci katında bulunan Döse 
kafeteryanın içi de yeniden düzenlenerek Hitit figürlerini içeren 
kabartma,resim ve heykellerle süslenecektir. 

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

54.871,75 
164.615,25 

219.487,00 

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

5- Mecitözü Eski Askerlik Şubesi Binası Restorasyonu ve 
Turizme Kazandırılması Projesi

İlimiz Mecitözü ilçesinde bulunan, kültür varlığı olarak tescilli Eski Askerlik Şubesi binası ilçenin kültür, 
sanat ve turizm alanlarında faaliyet vermesi için restore edilmekte 
olup kültür evi ve kent müzesi haline getirilmesi planlanmaktadır. 
Projenin fiziki gerçekleşmesi %95 düzeyindedir.

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

221.664,15  

664,992,47  

886.656,62

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

6- Zamana Direnen Başken Hattuşa’da İki Gün Projesi

 “Hattuşa’da İki Gün” projesi kapsamında 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. Projemiz  26/11/2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından 
açılışı yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

207.622.25

585.366,75  

792.989,00

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları
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7- Hattuşa’dan Dulkadiroğulları Konağına
Hitit Esintisi Projesi

Boğazkale İlçesinde bulunan ve Dulkadiroğullarına ait haremlik ve selamlık olarak yapılan 2 adet konağın 
restore edilerek turizme kazandırılması planlanmıştır.  Projenin fiziki 
gerçekleşme oranı % 75 seviyesindedir. 

İl Özel İdaresi Bütçesinden             

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 

TOPLAM            

275.077.67  

679.347,90  

954.425.57

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

DİĞER KURUMLAR İLE BİRLİKTE
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

“Hitit Yolu” Projesi

Çorum kentinin en önemli simgesi ve dünya uygarlık tarihinin mihenk taşlarından biri sayılan Hititlerin 
başkenti Hattuşa “Dünya Kültür Mirası listesine” alınmış ülkemizdeki 9 değerden birisidir. 7000 yıllık 
geçmişi olan bu medeniyetinin en önemli kentlerinden olan Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kenti, 
Ortaköy ilçesindeki Şapınuva antik kenti ve Alacahöyük antik kentinde kazılar sonucu bulunan yazılı 
tabletler dünya uygarlık tarihine yapmış oldukları katkı nedeniyle yine UNESCO tarafından “Dünya 
Belleği listesi” ne alınmıştır. Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu kanyonu ise tarih boyunca 8 farklı 
medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve doğal güzellikleri ile bölgenin en önemli turizm değerleri 
arasında yer almaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm endüstrisi hızla değişmekte ve 
gelişmektedir. Değişen ve gelişen bu sektörde yer alabilmek yeni turist profilinin arzu ettiği kültür 
turizmi, alternatif turizm ve eko turizm gibi alanlara yönelmeyi zaruri hale getirmektedir.

Yukarıda sayılan antik kentler ile bu güne kadar ekoturizm açısından değerlendirilmemiş Alaca Çayı 
Vadisi ve İncesu Kanyonu arasında, tarihi yollar esas alınarak yürüyüş ve bisiklet rotaları oluşturularak 
birbirine bağlanması ve yörenin tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, el sanatları, folklorik ve 
otantik öğeleri ile desteklenmesi halinde turizm sektöründe yükselen bu değer  tarih ve arkooloji ile 
bütünleştirilmiş olacaktır. Tarihsel ve doğal mirası alanı olan bu yörelerin alternatif turizm ve eko turizme 
bu şekilde kazandırılması ile ülkemiz turizm gelirlerine çok önmeli katkı sağlanacağı düşünülmüştür.

Bu düşünceden hareketle“Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları “projesi hayata geçirilmiştir. Eski 
göç ve ticaret yolları esas alınarak Parkurlar tespit edilmiş bu parkurların GPS koordinatları alınmış ve 
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tüm güzergâhlar uluslar arası standartlara uygun işaretler (Grande Randonnee) ve yön levhalarıyla 
belirlenerek rotalar ortaya çıkarılmıştır. İşaretlenen yol üzerindeki 17 yürüyüş parkuru alternatif 
güzergâhlarla birlikte toplam 380 kilometre, bisiklet parkurları ise 405 kilometreye ulaşmıştır. Projenin 
son aşamasında, bölgenin tematik değerlerini resimlerle, oluşturulan parkurları haritalarla gösteren 
rehber kitap hazırlanmıştır. Hazırlanan rehber kitabıyla ve her seviyedeki yürüyüşçüye hitap eden 
rotalarıyla bir tematik kültür yolu olan “Hitit Yolu” yeni turizm ve spor anlayışının hizmetine sunulmak 
üzere hazır hale getirilmiştir.

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

İl Özel İdaresi Bütçesinden

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Başbakanlık Tanıtma Fonu

Türk Telekom A.Ş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çorum Gaz A.Ş.

Greyder Ltd Şti

Class Gaz

TOPLAM

47.000

100.000

99.853

30.000

10.000

10.000

10.000

2.500

309.353,00  

İsmet Eker Konağı Restorasyon Projesi

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin ilan edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Meclis 
Başkan vekili olan ve Cumhuriyetin ilan metnini okuyan Çorum Milletvekili Sayın İsmet EKER’in Çorum 
Merkez Bayat Köyü’nde bulunan konak ve müştelimatlarının kullanım hakkı ailesi tarafından bedelsiz 
olarak 99 yıllığına İdaremize devredilmiştir. Bu binanın bir anı ve sanat evi olarak hizmete sunulabilmesi 
için gerekli restorasyon ve onarım işlemleri yapılacaktır. 

Değerli bir kültürel yapının,  esaslı bir restorasyondan sonra ilk yapıldığı hale getirilip, müze oda, 
konak ve birinci avlusundaki odalar, resim, müzik ve diğer kültürel faaliyetlerde kullanılacak atölyeler 
haline getirilecektir. Konağa  200 metre mesafede bulunan Güzel 
Sanatlar ve Spor Lisesinin faydalanması için, konak ve birinci avludaki 
odalar, resim, müzik ve diğer kültürel faaliyetlerde kullanılacak 
atölyeler haline getirilecektir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı % 75 
seviyesindedir. 

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

İl Özel İdaresi Bütçesinden

Yeşilırmak Havzası  Kalkınma Birliği

Başbakanlık Tanıtma Fonu  Kurulu

TOPLAM

200.000,00

200.000,00

339.000,00

739.000,00

Kültür ve Turizm Alanında Gerçekleştirilen Projeler
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Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu Projesi

Proje ile Çorum ve  Kızılırmak Havzası’ndaki Çorum’a bağlı ilçelerin mutfaklarının özellikleri, geleneksel 
sofra düzeni ile kullanılan ekipmanlar, pişirme yöntemleri ve özel gün yemekleri araştırılacaktır. Yemek 
ve yiyecekle ilgili gastronomik değerler belirlendikten sonra yurt dışında örnekleri görülen manzaralı 
araç yolu (panoramic driving route), yürüyüş ve bisiklet rotaları oluşturulacaktır. Çorum mutfağını 
şekillendiren özel ürünlerin tanıtımının yanı sıra, Kızılırmak ve çevresi boyunca var olan tarihi ve diğer 
kültürel değerlerin sportif etkinliklerle  ulusal ve uluslar arası boyutta tanıtımı yapılacaktır.

Proje; Kızılırmak Havzası boyunca uzanan yerleşim birimlerinin kültürel, tarihsel ve doğal güzellikleri 
ile geleneksel ve özgün yemek kültürü etrafında çalışmalar yürütülecek olup, proje ile ilk etapta 
çeltik tarlaları, meyve bahçeleri, baraj gölleri ve ilçelerden geçen Kızılırmak’ın yaşamsal değer kattığı 
topraklarda binlerce yıllık tarihin yansıması olan mutfak kültürü araştırılıp özgün yemekler öne 
çıkarılacaktır.

Obruk Baraj Gölü, Bayat-İskilip-Kargı-Osmancık yaylaları değerlendirilerek yürüyüş ve bisiklet rotaları 
belirlenecek, güneyde Çankırı, kuzeyde Sinop sınırları arasındaki Çorum-Kızılırmak Havzası’nı bir 
baştan bir başa kat edecek olan çalışma esnasında doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerler, el 
sanatları, folklorik ve otantik öğeler de değerlendirilecektir. Özellikle Paflagonya bölgesine giren 
coğrafyalardaki kaya mezarları ve antik yerleşimler, hiç çivi kullanılmadan yapılmış yöresel adı ‘çatkı’ 
olan yayla evleri, Bayat Eskialibey Beldesi’ndeki halı-kilim-çanta dokumalarından oluşan el sanatları 
çalışma kapsamına alınacak Çalışma sırasında köy köy gezilerek yemek kültürü ile ilgili araştırmalar 
yapılacak. Bu projeyle koordineli olarak devam eden “Hitit Yemekleri 
Yarışması Kitabı” çalışmasındaki Kızılırmak yemekleri, özet olarak 
Gastronomi Yolu kitabında da yer alacaktır.Proje ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir.

İl Özel İdaresi

Başbakanlık Tanıtma Fonu  Kurulu 

TOPLAM            

150.500,00

133.000,00

283.500,00

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları
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Dodurga Mehmet Dede Tekke Köyü Türbe Çalışmaları

Çorum ve Çorum halkı için manevi önemi olan bu güzide yapının öncelikle, 2010 yılında yol yapım 
ve tadilat çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmalar sırasında kubbe kasnakları dıştan yumuşak saf 
alüminyum malzeme ile kaplanılmıştır. 2011 yılında yapılan projenin 2. etap çalışmalarında ise; türbe 
yolunun düzenlenmesi, çevre kilit-parke taşı döşemesi, türbe cephesinin sıva, boya işlerinin yapılması, 
sonradan yapılan kolonların taş ile kaplanılması ve iç mekan sıva işi ve tezyinat (süsleme) işlerinin 
yapılması planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, türbe cephesinde sonradan yapılmış betonarme 
destek kolonları ve kirişleri aralya denilen, bej mermerle kaplanılmış, cephe boyası yenilenmiştir; daha 
sonraki çalışmada ise, türbe içi sıva ve süsleme çalışmalarına başlanılmış ve tamamlanmıştır. Giriş 
mekanı ve iç mekanda Arapça, Latinize ve Türkçe olarak yazı, süsleme işleri yapılmıştır. Türbe içerisinde 
stilize motifler ve sembolik anlamları olan muhtelif öğeler de süslemede kullanılmıştır. Kubbe etrafına ve 
pencere kenarlıklarına İslami, Selçuklu ve Osmanlı dönemi bitkisel motifleri ile bir sentez oluşturulmuş 
ve böylece hem geçmiş dönemin manevi havası bir nebze de olsun yaratılmış hem de ziyaretçilerin 
mekanda neler yazıldığını anlamaları amaçlanmıştır. Bu çalışmayla birlikte Mehmet Dede Tekke Köyü 
Türbe çalışmaları tamamlanmıştır.

Tutar(TL)Projenin Bütçesi ve Finans Kaynakları

Kubbelerin alüminyumla kaplanmasına   

Parke taşı döşemesine                               

Kubbe içi sıva, tadilat, süsleme işine         

Kolonların taş kaplama işine                     

İl Özel İdaresi Bütçesinden

TOPLAM

 8.870 

3.300

2.000

3.500

17.670

17.670

Alaca Hüseyin Gazi Külliyesi Projesi

Alaca İlçesinin 3 km. güneyinde Söğütözü mevkiinde yer alan yapı kompleksi medrese, türbe, 
aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşmaktadır. 13.yy’a ait yapı taç kapısından dolayı Selçuklu 
medresesi olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait iken tekkelerin 
kapatılmasından sonra şahsa satılan yapı kompleksi şu anda özel 
mülkiyette bulunmaktadır.1978 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 
anıtsal yapı olarak tescil edilmiş ve korunması gerekli kültür varlıklarımız 
arasında yerini almıştır.

İdaremizce Külliyenin özel şahıslardan devri sağlandıktan sonra,aslına 
uygun olarak tadilat-tamirat gerekli görülmesi halinde rölöve, restitüsyon, 
restorasyon çalışmalarına başlanılacaktır. Gerekli restorasyon  ve çevre 
düzenlemesi yapıldıktan sonra tanıtım faaliyetleri yapılarak inanç 
turizmine kazandırılacaktır. 

Kültür ve Turizm Alanında Gerçekleştirilen Projeler
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Ulusal Hattuşa Taş Heykel Sempozyumu 

 I.Ulusal Hattuşa Taş Sempozyumu, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bir açılış yemeği 
ile tanıtıldı. Tanışma yemeğinde Vali Nurullah ÇAKIR, Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN, sempozyum 
ve çalıştayda yer alan Gazi ve Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri ile 
resim ve heykel sanatçıları yer aldı.
 Berlin Müzesi’nde yer alan Boğazkale Sfenksi’nin ülkemize 
iade edildiği bu dönemde, iki anlamlı etkinlik gerçekleştirildi. 
Bunlardan birincisi 13 Haziran–6 Temmuz tarihleri arasında 
Kültür Park’ta gerçekleştirilen I. Ulusal Hattuşa Taş Heykel 
Sempozyumu’dur. Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Sanayi 
ve Ticaret Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum 
kuruluşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilen heykel sempozyumu 
sonucunda yapılan eserler ilimizde kalarak, kurumlarımızın ve 
yerel yönetimlerimizin arzu ettiği yerlerde sergilenmektedir.
 İdaremiz proje kapsamında Heykeltraş çalışmaları sırasında Gerekli 
Olan Malzeme ve iaşe giderleri için İl Özel İdaremiz tarafından 
28.040,00 TL  harcanmıştır. 

KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KATKI PAYI
İLE YAPILAN PROJELER

İl Özel İdaresi Kültür Varlıkları Koruma Katkı Payı Hesabı 2005-2010 yılları arasında 1.766.987,48 
TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 1.204.500,00 TL’si harcanmıştır. 31.10.2011 tarihi itibarıyla 
hesaplarımızda 606.868,29 TL bulunmaktadır. Yıllar itibarıyla yapılan yardımlar;

Kültür ve Turizm Alanında Gerçekleştirilen Projeler
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İskilip Kaymakamımız Sayın 
Mehmet YILMAZ sizi tanıyabilir 
miyiz?
1971 yılı doğumluyum. İzmir 

Ödemişliyim.15 yıldır Mülki 

İdare Amiri olarak yurdumuzun 

farklı  bölgelerinde milletime 

ve devletime hizmet etmenin 

onurunu yaşamaktayım.3 

buçuk yıla yakındır da İskilip’te 

çalışmaktayım. Evliyim. İki kız 

babasıyım.

İskilip’i kısaca anlatabilir 
misiniz ? 
İskilip Anadolu’da tarihten 

günümüze mimari dokusunu ve 

kültürünü yaşayarak koruyabilen 

ender yerleşim yerlerinden 

birisidir. Arastalarında yaşayan 

sanatkârlar, özgün yemek çeşitliliği 

ve gelenekleri, şehrin dokusunu 

oluşturan evleri, kaldırım taşlı 

sokakları, arastalarıyla birlikte 

köylerinde de devam ettirilmekte 

olan el sanatları şehre ağırbaşlılık 

kazandırmaktadır. 

Coğrafi yapı olarak İç Anadolu’dan 

Karadeniz’e geçiş çizgisi üzerinde 

bulunan İskilip,üç ikilimin bitki 

örtüsünü kapsayan endemik bitki 

ve meyve çeşitliliğine sahiptir.

Genel olarak yaptığınız 
ve yapmayı planladığınız 
hizmetlerinizden bahsedebilir 
misiniz ?
İlçedeki bu potansiyelin korunması, 

tespiti, restorasyonu, turizme 

kazandırılması ve gelecek 

kuşaklara aktarılması ile ilgili 

olarak Valiliğimizin destekleriyle 

kaymakamlığımız ve Belediye 

tarafından çeşitli projeler 

hazırlanmış ve  uygulamaya 

konulmuştur.

İskilip’teki tarihi sokak ve 

arastaların sokak sağlıklaştırılması 

kapsamında yenileme ile 

ilgili 1.etap proje çizimleri 

tamamlanmış, kurul izni alınmış ve 

uygulamasına başlanmıştır. Tarihi 

ayakkabıcılar Arastasında başlatılan 

1.etap sokak sağlıklaştırması için 

Çorum İl Özel İdaresinden destek 

sağlanmış olup 56 dükkanın 

restorasyonu tamamlanmıştır.

Etnografik nitelikli taşınabilir kültür 

varlıkları ekseninde İskilip Evi 

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

İSKİLİPİSKİLİP
Erimek belirsizce herşeyde,
Karışmak sulara yıldızlara,
Sinmek kokusuna mor menekşenin,
Yanmak damar damar, nefes nefes,
Yaşamak tükene tükene

Bedri Rahmi

İskilip Kaymakamımız
Sayın Mehmet YILMAZ
ile Röportaj
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oluşturulması projesi hazırlanarak 

bu kapsamda tarihi bir İskilip 

Evi satın alınmış Valiliğimizin 

destekleriyle restorasyonu 

tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

Etnografya Müzesi niteliğinde 

olacak bu İskilip evinde geçmişten 

günümüze İskilip’te yaşamın 

örnekleriyle sergilenmesi 

planlanmaktadır.

1942 yılında Çorum ve İskilip’te 

yurt gezileri kapsamında çalışmalar 

yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu 

anısına 7 Mayıs 2010 tarihinde 

İskilip Kütüphanesinde eserlerini 

Eyüboğlu ailesinin temin ettiği 

Bedri Rahmi Eyüboğlu Sürekli 

Sergi Salonu açılmış ve sanatçının 

Çorum ve İskilip’te yapmış 

olduğu eserlerinin de bulunduğu 

çalışmaları burada sergilenmeye 

başlamıştır.

Eski bir tarihi konak restore 

edilerek  Çataklara Kültür ve Sanat 

Evi olarak ilçenin kültür ve turizm 

hedefleri doğrultusunda faaliyete 

başlamıştır. Çatalkara Kültür ve 

Sanat evinde değişik branşlarda 

sanatçı ve bilim adamlarının 

belirli periyotlarda dersler vermesi 

ve çalışmalar yapıp hazırlanan 

eserlerin sergilenmesi planlanmıştır.

Ayrıca Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 

doğumunun 100. yılı kapsamında 

15 Haziran 2011 tarihinde Bedri 

Rahmi Eyüboğlu Şiir yarışmasının 

gala gecesi düzenlenmiştir.

İlçemize gelen sanatçı ve bilim 

adamların konuk edileceği bir 

misafirhane ihtiyacı nedeniyle yine 

tescilli bir konak restore ettirilmiş, 

Kalamış yazmalarıyla dekorasyonu 

yapılmış ve Yazmalı  Konak adı 

verilerek hizmete girmiştir. 

 Yukarıdaki hedefler 

doğrultusunda Hitit Üniversitesi 

İskilip Meslek Yüksek Okulu 

bünyesinde Restorasyon 

bölümü açılmıştır. 2012-2013 

Döneminde ilk öğrencilerini alacak 

olan bu bölümle birlikte Hitit 

Üniversitesinin de restorasyon 

çalışmalarında öncü ve yol 

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM

gösterici bir rol üstleneceğini 

düşünmekteyiz.Kastamonu el 

sanatları araştırma enstitüsü 

müdürlüğüne İskilip’ten 10 kursiyer 

restorasyon eğitimi almaları için 

gönderilmiş olup eğitimlerini 

tamamlayan bu kursiyerlerimiz 

İskilip Belediyesi bünyesinde 

restorasyon uygulamasında 

görevlendirilmiştir.

İskilip kalesinin yenileme ve 

ışıklandırma projesinin çizimleri 

tamamlanmış.2.500.000 TL 

yaklaşık maliyeti olan iş için 

kaynak temin edildiği takdirde 

uygulamasına başlanacak olup 

Çorum ve İskilip turizmine katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İskilip’te 12 yıla yakın yaşayan, 
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oğlu ve torunları İskilip’te medfun 

bulunan ve İstanbul’un Fethine 

İskilip’ten giden Akşemseddin 

hazretleri ile ilgili olarak Osmanlı 

arşivlerinde, Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğünden ve Süleymaniye 

Kütüphanesinden  Akşemseddin 

ve Çorum  ile ilgili belgeler 

toplanmıştır. Bu konuyla ilgili Kitap 

hazırlığımız devam etmektedir. 

Dereseki- Evlik köyündeki 

türbeler ve cami tescil ettirilmiş 

restorasyonları ile ilgili temaslarımız 

devam etmektedir. Dereseki-Evlik 

arasındaki yolun açılmasına da 

başlanmıştır.

Kaymakamlığımızca Seyirtepe 

Sosyal tesisleri açılmış. Burada 

yalnızca düğünlerde bulunabilen 

İskilip Dolmasının  hergün İskilipli 

ustalarca pişirilerek halkımıza 

sunulması sağlanmıştır.İskilip 

dolmasının televizyon kanalları 

ve yazılı medyada tanıtımı 

yaptırılmıştır.Bu sayede İskilip’e 

sadece İskilip Dolması yemek için 

gelenlerin sayısında büyük artış 

olmuştur.

İskilibin tanıtımıyla ilgili birçok Tv 

kanalı İskilip’te çekimler yapmıştır. 

Bu sayede İskilibin tanıtımı 

sağlanmıştır.

İki yıllık süreçte 60 dönüm çilek 

tarlası tesis edilmiştir.2012 

yılında bu rakamın 100 dönüme 

çıkarılması hedeflenmektedir.

Bizi bu sayıda onurlandırdığınız 
için teşekkür ederiz.

İskilip’te yapılan hizmetlerden 

bir kısmını sevgili okuyucularla 

paylaşma imkanı verdiğiniz için 

teşekkür ederim.

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM
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Başkanım kendinizi kısaca 
tanıtır mısınız?

1969 İskilip doğumluyum. İlk 
ve orta öğrenimimi İskilip’te 
tamamladım. 1987 Yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik, Elektronik bölümünü 
kazandım. Bir yıl sonra 
Hacettepe Bilgisayar bilimleri 
bölümüne geçerek 1994 
yılında Bilgisayar Mühendisi 
olarak mezun oldum. 
Kamuda ve Türkiye’nin önde 
gelen firmalarında Bilgisayar 
Mühendisi ve İdari kadrolarda 
görev yaptıktan sonra 2002 
yılında memleketimdeki 
işletmelerimin başına geçtim. 
Evli ve iki çocuk babasıyım.

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

 İskilip, çok eski bir 
tarihe sahip olmasına paralel 
olarak geleneksel ve kültürel 
zenginlikleri barındıran özel bir 
konuma sahiptir. Uygarlıklar 
şehri olan ilçemizde Hatti, Hitit 
dönemlerinden Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerine kadar 
birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış ve bu dönemlerin 
izlerini taşımaktadır. Kalesi, 

Kral mezarları, arasta ve 
çarşıları, değişmemiş İskilip 
evleri, camileri, çeşmeleri ve 
sokakları ile yaşayan tarih olarak 
tanımlayabileceğimiz ilçemizi 
turizme açmak anlamında tarihi 
adımlar atmaktayız. 

Bu çerçevede 2009 Yılında 
göreve geldiğimiz tarihten bu 
güne İlçe Kaymakamlığımızla 
işbirliği içinde Valiliğimizin 
maddi ve manevi destekleriyle 
ilçe Sokak Sağlıklaştırma Projesi 
kapsamında Ayakkabıcılar 

Arastasının Restorasyonunu 
tamamladık. Üç tane İskilip evi 
satın alarak Çatalkara Kültür 
ve Sanat evi, Yazmalı Konak ve 
Etnografya Müzesi olarak restore 
ettik. İskilip’ten 12 gencimizi 

Kastamonu El Sanatları Eğitim 
Enstitüsüne göndererek eğitim 
almalarını sağladık. Eğitim 
alan ustaları Belediyemiz 
bünyesinde istihdam ederek 
bu ustalar sadece Restorasyon 
uygulamalarında görev 
yapmaktadırlar. Önemli bir 
adım daha atarak Restorasyon 
Atölyesi kurduk. Şu anda bu 
işlerde kullanılan hammadde bu 
atölyemizde şekillendirilmektedir. 
Birinci etabı tamamlanmak 

İSKİLİP BELEDİYE
BAŞKANIMIZLA RÖPORTAJ
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üzere olan Sokak Sağlıklaştırma 
Projemiz aksatılmadan 
devam ettirilmektedir. İskilip, 

bu çalışmalarımızın olumlu 
sonuçlarını almaya başlamıştır. 
 
Genel olarak İskilip ilçesinde 
ne tür sorunlar var ve en 
önemli sorun nedir?
ne tür çözümler ve yatırımlar 
yapılıyor bahseder misiniz?

İskilip’in tarihi yapısından 
gelen sorunlar var. Mesela bu 
güne kadar İskilip’e ekonomik 
katkı sağlayacak yolumuz 
olmamış. İskilip, Çorum yolu 
trafiğe elverişli değildir. Bu 
konuda başvurularımız ve 
ısrarımız bulunmakla birlikte 
en önemli sıkıntılarımızdan 
biridir. Şu an devam etmekte 
olan İstanbul Bağlantılı İskilip 
Tosya Yolu çalışması devam 
ediyor. İlçenin ekonomisi 
tarım ürünlerine ve personel 
girdilerine bağlıdır. Sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan bu 
sorunu aşmamız gerekmektedir. 
İlçenin bu günkü karlılıkla 
yürütülen restorasyon ve 
turizm çalışmalarının heyecanla 
devam etmesi İskilip’e katkı 
sağlaması hedeflenmektedir. 

Yöresel el ve ev ürünlerinin 
ekonomiye kazandırılması ile 
insanların evlerinde bir iş sahibi 
olmaları hedeflenmektedir. 
Günü birlik turist alan İskilip 
2012’de yapılacak olan Kamu 
yatırımları noktasında da 
ilçeyi kalkındıracak önemli 
gelişmeler yaşanmaktadır. Biz 
Belediye olarak hizmet ve devlet 
yatırımlarına destek olmak için 

tüm imkânlarımızı seferber ettik. 
Hitit Üniversitesi İskilip Meslek 
Yüksek Okulu üç bölümlü olarak 
geçtiğimiz yıl eğitim öğretime 
başladı. Okulumuzu ilçeye 
katma değer sağlayacağına 
inanıyor ve her türlü desteği 
vermeye devam ediyoruz.  
Bunun yanında Adliye Sarayı,  
Yer altı Barajı, Anadolu Lisesi, 
Anadolu Öğretmen Lisesi, Duble 
Yol,  Halk Eğitim Merkezi Yeni 
Binası, Sosyal Güvenlik Kurumu 
İskilip Merkez Müdürlüğü, 100 
Yataklı İskilip Devlet Hastanesi 
gibi hayati önem taşıyan 
yatırımlar ilçeyi geliştirecek 
öneme sahiptir. 
Başkanım İlçenizin Kültürel 
faaliyetleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Yılın belirli zamanlarında 
çeşitli programlar düzenlemek 
suretiyle hem kültürel faaliyet 
hem de tanıtıma yönelik 
organizasyonlar yapıyoruz. Her 
yıl üç gün süren ve kapsamında 
sosyal, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin bulunduğu festival 
tertipliyoruz. Hanımlara 
yönelik konferansların yanında 
çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik tiyatro oyunları 
sahnelenmektedir. Toplumu 
tarihi ve kültürel açıdan 
bilgilendirici yayınlarımız 
çeşitli aralıklarla yayınlanıp, 
dağıtılmaktadır. Yöresel kültürü 
ön plana çıkaran broşürler İskilip 
içinde ve dışında dağıtılmaktadır. 
İlçe tanıtımına ve kültürüne 
katma değer sağlayacağına 

inanılan yazı ve çalışmalar 
Belediyemizin kültür hizmeti 
olarak basılıp dağıtılmaktadır.

Genel olarak yaptığınız 
ve yapmayı planladığınız 
hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?

Göreve geldiğimiz günden 
bu güne daha önceden tespit 
ettiğimiz tüm mahalle, cadde 

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM
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ve sokağa ulaştık. Bu güne 
kadar yeterli hizmet alamamış 
bölgeleri Belediye hizmetleri ile 
tanıştırdık. 

ŞEHİR İÇME SUYU
Şehir içme suyu isale hattındaki 
kansorejen etkisi dünyaca 
kanıtlanmış asbest boruları 

değiştirerek yerine sağlıklı, içinde 
bakteri üreme riski bulunmayan 
borularla değiştirdik. Hattı şehir 
merkezine kadar getirdik. Şehir 
içi değiştirme çalışmaları devam 
edecektir. DSİ ile işbirliği içinde 
Türkiye’nin ikinci Yer altı Barajını 
inşa ederek İskilip’in 100 Yıllık 
su ihtiyacını karşıladık. 25 Yıldır 
su çıkmayan bölgeler sorunsuz 
bir şekilde su almaktadırlar. 
ŞEHİR STADYUMU
Yine yapıldığı günden bu güne 
20 yılı aşkın süredir toprak 
saha olan şehir stadyumunu 
çimlendirdik. Etrafına kondisyon 

parkları, çocuk parkları 
antrenman alanları, tuvaletler, 
idare binası, kapalı tirübün 
yaparak sporcularımızın, 
sporseverlerin ve halkımızın 
hizmetine sunduk. 7 den 70’e 
her hemşerimize hizmet veren 
modern şehir stadyumu bölgede 
örnek teşkil edecek niteliktedir.

ŞEHİTLİK ABİDESİ
Şehir girişinde sadece kaidesi 
bulunan ve 10 yıl hiç çalışma 
yapılmamış şehitlik abidesini 
tamamladık. 734 Şehidimizin 
ismini beton plakalara yazarak 
kaideye montajladık. Şelale 
yaptık. Çevre düzenlemesini de 
tamamlayarak ziyarete açtık.

PARKE BORDÜR
Tüm mahallelerimizde parkesiz 
ve bordürsüz alan bırakmadık. 
Ekonomik ömrünü doldurmuş 
olan taşları sökerek yerine 
yeni kilit parke ve bordür taşı 
döşedik.

SICAK ASFALT

İlçenin en çok kullanılan ve 
ihtiyacı olan Meydan Mahallesi 
Çay boyu caddesini asfalt 
yaptık. Stadyum yürüyüş yolu, 
sanayi sitemizi tamamladıktan 

sonra İskilip Çevre Yolu kavşağı 
ile şehir merkezi arasındaki 
1,5 kilometrelik yolu Çorum 
Belediyesinin katkıları ile sıcak 
asfalt yaptık.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 

PROJEMİZ
Sokak sağlıklaştırma 
projemizin birinci etabını 
tamamlama aşamasına getirdik. 
Ayakkabıcılar arastasını 
tamamladık. Semerciler 
arastasına geçmeye hazırlanırken 

Ulucami Şadırvanını yeniledik. 
Dört İskilip evini restore ettik. 
Özel mülkiyette 14 İskilip 
evinin restorasyonuna teknik ve 
eleman desteğinde bulunuyoruz. 
Çalışmalar bir program dahilinde 
aralıksız devam etmektedir.

MAKİNE PARKIMIZ
Göreve geldiğimizde eksikliğini 
hissettiğimiz araçları temin 

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM
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yoluna gittik. Öncelikler sırasına 
göre itfaiyeden başlayarak genel 
hizmetlerde kullanılmak üzere 
yeni araçlar kazandırdık. Hızlı ve 
kaliteli hizmetin güçlü makine 
parkı ile mümkün olacağı 
noktasından hareketle halen 
makine parkımızı genişletmeye 
devam etmekteyiz.

İskilip ilçesinde yapmayı 
istediğiniz veya uygulamaya 
koyacağınız bir planınız 
projeniz var mı?

İskilip’in her tarafını imar etmek, 
toplumun yaşam standartlarını 
yükseltmek, şimdiye kadar 
mahrum olduğu hizmet ve 

yatırımları çekmek konusundaki 
kararlılığımız devam etmektedir. 
Bu kapsamda kısa, orta ve uzun 
vadede planladığımız çalışmaları 
uygulamaya koymaya devam 
ediyoruz.
ŞEFKAT EVİ
Önemli bir ihtiyaç ve sosyal 
sorumluluk olan Şefkat evi 
projemizi hayata geçirmeye 
hazırlanıyoruz. Yaşlı ve bakıma 
muhtaç hemşerilerimizi 
konforlu, sağlıklı bir ortamda 
hayatlarını idame ettirecekleri 
Şefkat evi yapımına 2012 Yılı 

başlarında başlayacağız.

BELEDİYE HİZMET BİNASI
İskilip’e yakışır bir Belediye 
hizmet binası inşa edeceğiz. 
Hem hizmet vermede hem de 
verimliliğin artmasına vesile 
olacak hizmet binası için 
projeden uygulamaya geçmeye 
hazırlanmaktayız.

ÇOK AMAÇLI SALON
İskilip’in bir taraftan gelenekleri 
ile düğüm törenlerini 

yapabilecekleri, konferans, 
toplantı, kültürel faaliyetlerin 
rahatlıkla yapılabileceği bir 
saolon kompleksini de orta 
vadede uygulamaya geçireceğiz.

DÖRT YILDIZLI OTEL
Turizmin altyapısını oluştururken 
yerli ve yabancı turistin 
günübirlik ziyaretlerden birkaç 
günlük ziyarete geçmesi için 
dört yıldızlı otel projemizi de kısa 
süre içinde tamamlayıp hizmete 
sunmayı hedeflemekteyiz.
Ana başlıklarıyla verdiğimiz 
hizmetlerin yanında İçme suyu 
şehir şebekesi yapımına devam 
etmekle birlikte ekonomik 
ömrünü doldurmuş parke 

bordür çalışmaları, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerimizde 
aksamadan devam ettirilecektir.

Son olarak ilçenin 
geleceği konusunda 
ne düşünüyorsunuz. 
İskilip ileriki dönemde 
nerede ve nasıl olacağını 
düşünüyorsunuz?

İskilip zengin kültürel birikimi 
ile özel olan konumunu 
ileriki süreçte de devam 
ettirecektir. Bizde en az 
50 yıllık kalıcı çalışmaları 
uygulamaya koymaktayız. 
Bu güne kadar alamadığı 
hizmet ve yatırımları İskilip’e 
çekmek için ısrarlı ve kararlı 
girişimlerimiz devam edecektir. 
Bu gün birçok değişime ve 
gelişmeye sahne olan İskilip’in 
geleceğini belirlemeye, gelecek 
nesillerin daha güzel, gelişmiş 
bir İskilip’te yaşamaları için 
sorumluluklarımızı biliyor ve 
yerine getiriyoruz. 

İLÇELERİMİZİ TANIYALIM
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Kızılırmak Havzası
Gastronomi ve Yürüyüş Yolu
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