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 “Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi” Anitta Otel’de yapılan açılış kokteyli ile başladı.

 2010 yılı Haziran ayında başlatılan ve 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilen “Hitit Yolu Yürüyüş 
ve Bisiklet Parkurları Projesi” açılış etkinlikleri, 13 Mayıs 2011 Cuma günü düzenlenen tanıtım kokteyli 
ile hayata geçirildi. Anitta Otel’de gerçekleştirilen “Güneş Kursunun İzinde Hitit Yolu Tanıtım Programı” 
kokteyline Çorum Valisi Nurullah ÇAKIR ve eşi Cemile ÇAKIR, Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ve eşi 
Hatice KÜLCÜ, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bahattin AKYON 
ve yerel yöneticilerin yanı sıra TV Program Yapımcısı Coşkun ARAL, Dağcı Nasuh MAHRUKİ, Gezgin-Yazar 
Buket UZUNER, Editor-Yazar Oya AYAN, Yerel Yürüyüş Rehberi Kate Clow ve görme engelli Ressam Eşref 
ARMAĞAN gibi ünlü isimler, Atlas, National Geographic, Gezgin-Kültür, Varan-Yol Boyunca, Ulusoy Travel, 
Kamil Koç Yolculuk Dergileri ile Sabah, Cumhuriyet, Hürriyet Gazeteleri ve TGRT, Haber Türk, İz Tv, TRT 
gibi televizyon kanallarının program yapımcıları ile muhabirleri ve tur şirketleri temsilcileri katıldı. 

Hitit Yolu
Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Açıldı
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Konukları Hitit Kıyafetli Mankenler Karşıladı

 Tanıtım kokteyline katılan davetlileri, Hitit Tanrılarına ait kıyafetler giymiş mankenler karşıladı. 
12 Tanrı ve bazı Hitit Kraliçelerine ait toplam 30 kostümden oluşan koleksiyon, büyük beğeni topladı. 
Kostümler Çorum Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından sergiye hazırlandı.

 Programda bir konuşa yapan Vali ÇAKIR, bu projenin Çorum ve Hitit Uygarlığı’nın tanıtımında çok 
önemli olduğunu belirterek, katılımcılardan projeye destek istedi. 

 Hitit Yolu’nun altyapısını hazırlayan Atlas Dergisi yazarlarından Turizm Rehberi ve Doğa 
Fotoğrafçısı Ersin DEMİREL, sinevizyon gösterisi ile Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru’nu katılımcılara 
tanıttı. 

 DEMİREL tanıtım konuşmasında Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi’ne 2010 yılı Haziran 
ayında başlanıldığını, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu projenin kültür turizmi kategorisinde 
“Tematik Kültür Yolu” tanımına girdiğini aktardı ve ekledi: “Projede ilk olarak Hattuşa-Alacahöyük-
Şapinuva antik kentlerini  birbirine bağlayan eski ticaret ve göç yolları tesbit ettik. Bu güzergâhları, 
ülkemizdeki benzerleri gibi “Grande Randommee” sistemi kullanılarak patikalarda her 50 metrede bir 
kırmızı-beyaz boyalarla işaretledik. Uluslararsı işaretleme sisteminmin yanı sıra GPS koordinatları aldık. 
Önemli kavşak noktalarına tabelalar yerleştirdik. 

 Böylelikle kendi başına yola çıkan doğaseverlerin ve tarih meraklılarının işlerini kolaylaştırdık. 
Alternatif güzergâhlarla birlikte toplam uzunluğu 385 kilometreyi bulan 17 yürüyüş parkuru ve yine 
toplam uzunluğu 406 km bulan bisiklet parkurları  oluşturduk. Böylece arazi çalışmasını tamamladık. 
Tüm işlemleri fotoğrafladık. Koordinatları kayıt altına aldık ve bir rehber hâlinde kitapta topladık. 

 Yine bu kitapta Hitit Yolu’nun tanıtımı da yer alıyor. Kitabın Türkçe baskısının yanında İngilizce ve 
Almanca baskılarını da hazırladık.”diye konuştu. 

proje-haber
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Ünlü Gitaristlerden Dinleti

 Programda sunulan Hititler ve Hitit Yolu’nun tanıtım sinevizyonu beğeni toplarken etkinlikte 
Ricardo MOYANO, Margarita ESCARPA, Carlo DOMENİCONİ, Galina VALE, Murat İŞBİLEN, Özhan 
GÖLEBATAZ ve Osman Ünsal TAŞÇI gitar dinletisi sundular. 

 Vali ÇAKIR, tanıtım kokteylinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede Hitit Yolu Yürüyüş 
ve Bisiklet Parkuru’nun Tematik Kültür Yolları listesine adına yazdırarak Türkiye’nin turizm pörtföyündeki 
yerini aldığını söyledi. 

 Vali ÇAKIR, “Kuzeyi yemyeşil yayla ve ormanlarla kaplı olan Çorumumuzun güneyine yayılan 
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki Hitit kentleri arasında oluşturulan bu parkur çalışmasında 
eski göç, katır ve pazar yolları kullanıldı. Çorum’un kuytu köşelerine sakladığı doğal ve tarihi güzellikleri 
ortaya çıkarmayı hedefleyen Hitit Yolu rotalarının omurgasını, Hattuşa-Alacahöyük-Şapinuva üçgeninde 
yer alan örenyerleri oluşturuyor. Alaca Çayı Vadisi ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikler ise alternatif 
rotaları içeriyor.” şeklinde konuştu.

Liseler Arası Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi

 Etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Salcano Firması tarafından lise 
öğrencileri arasında bisiklet yarışı düzenlendi. Yarış Çorum Fuar Alanı Koşu Pisti’nde yapıldı. Yarışmaya 
15 okuldan toplam 48 sporcu öğrenci katıldı. Yapılan eleme turları sonunda ilk beşe giren sporcular ile 
üç kategorideki toplam 15 sporcu final yarışmasında mücadele ettiler. 

 Yarışmada Fen Lisesi’nden Ali Furkan CİNBEK birinci, İnönü Lisesi’nden Oğuzhan KÖSEOĞLU 
ikinci, Ticaret Meslek Lisesi’nden Bilal ŞEN üçüncü, Atatürk Anadolu Lisesi’nden Feyzullah DOĞRUSÖZ 
dördüncü, Fatih Lisesi’nden Enes Sinan SARIKAYA beşinci oldu. Yarışmanın sonunda ilk üçe giren 
sporculara kupa ve madalya ile ilk beşe giren sporculara bisiklet ve madalya hediye edildi.

 Hitit Yolu Bisiklet Yarışı ödül töreni sırasında bir konuşma yapan Vali ÇAKIR, bisiklet sporunun 
yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirtti ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
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Görme Engelli Ressam ARMAĞAN Hayran Bıraktı

 Görme engelli Ressam Eşref ARMAĞAN’ın parmakları 
ile dokunarak yaptığı resim izleyenleri hayretler  içinde 
bıraktı.

 Açılış programı için Çorum’a davet edilen dünyaca 
ünlü görme engelli Ressam Eşref ARMAĞAN, Kültür 
Sitesi’nde düzenlenen programda hayat hikâyesini anlattı. 
ARMAĞAN, parmaklarıyla dokunarak çizdiği resimle 
herkesi hayretler içinde bırakan kabiliyetini de sergiledi. 
Küçük bir de sergisinin yer aldığı tanıtımda, davetlilere 
hayat hikâyesinden ve kendisini başarıya 
taşıyan azminden örnekler veren 
görme engelli ressam, söyleşinin 
sonunda kara kalemle manzara 
resmi çizdi. İzleyenlerin 

şaşkın bakışları arasında, 
resmini tamamlayan ARAMAĞAN, çizdiği resmi Altı Nokta Körler 
Derneği’ne hediye etti. 

 Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldiğini anlatan 
ARAMAĞAN, dünyayı tanımak adına her şeyi merak ettiğini ve bu 
merakının onu dünyanın en ünlü isimleri arasına taşıdığını ifade etti. 
Özellikle gençlere mesaj veren ünlü ressam, “Ben kör değilim, gözlerim 
görmeyebilir ama ben dünyayı parmaklarımla görüyorum. Sağlam olan 
insanlar, herhangi bir organlarını kaybetmeden, onun kıymetini bilmeli. 
Trilyonlarla ölçülemeyecek kadar zengin şeylere sahip olduklarının 
farkında olmalılar.” dedi. 

Konuklar Şehir Turu Yaptı

 “Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları Projesi”nin açılış etkinliklerine gelen konuklar bir şehir 
turu yaptılar. Uzman rehberler eşliğinde Çorum gezisine katılan konuklar; Saat Kulesi, Çöplük Çarşısı, Ulu 
Cami, Çorum Kalesi ve Çorum Müzesi güzergâhlarını gezdiler.

 Her fırsatta fotoğraf çeken ve her şeyi video kaydıyla kayıt eden konuklar, Valilik tarafından 
organize edilen Hitit Yürüyüşü’nün tarihe sahip çıkmak adına anlamlı bir organizasyon olduğunu ifade 
ettiler. Konuklar ayrıca tarihin bugünle birleştirip doğayla kucaklaştırılmasının anlamlı bir adım olduğunu 
ifade ederken, Çorum’da gördükleri ev sahipliğinden de memnun kaldıklarını sözlerine eklediler.

proje-haber
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İkinci Gün Dolu Dolu Geçti

 Açılış etkinlikleri 14.05.2011 
tarihinde  yemek yarışması, 
uluslararası bisiklet yarışı, yamaç 
paraşütü ve paramotor gösterisi, kano 
gösterileri, kaya tırmanışı gösterisi, izci kampı ve 
örenyeri gezileri ile devam etti.  

 Gastro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Nilhan ARAS’ın koordinatörlüğünde 
Çorum Otelcilik Turizm Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin organizasyonuyla “Hititlerden 
Günümüze Çorum Mutfağı Yemek Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya Çorum Kadın Kültür ve Sanat Evi 
yönetici ve üyeleri destek verip ev sahipliği yaptılar. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen yarışmaya Vali Nurullah ÇAKIR’ın eşi Cemile ÇAKIR, Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ’nün 
eşi Hatice KÜLCÜ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yakup KELEŞ’in eşi Gülfem KELEŞ, Belediye Sanat Danışmanı 
Nilgün Ayşecik ÇEVİK ile çok sayıda davetli katıldı. Programda Halil ÖZÇELEBİ yönetimindeki Türk Sanat 
Müziği Korosu’nün müzik ziyafeti büyük beğeni aldı.

 Ahmet ÖRS, Prof.Dr. Artun ÜNSAL, Nedim ATİLLA, ,Coşkun ARAL, Dr. Nevin HALICI, H. Ayşe TÜTER, 
Sahrap SOYSAL, Gülhan KARA, Vedat BAŞARAN, Gabriel SPONZA, Eyüp Kemal SEVİNÇ, Aydın DEMİR, Dr. 
Ahmet UHRİ gibi mutfak kültürü araştırmacı yazarlarının ve gurmelerin, yerel aşçı ve işletmecilerin jüri 
üyeliği yaptığı yarışma “şekerleme” kategorisi ile başladı. 
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 298 Yemek Yarıştı

 Bu yarışmaya 15-19 yaşlarındaki 20 genç kız katıldı. Bu kategorideki yarışmayı yalnızca hanımlarda 
oluşan jüri üyeleri değerlendirdi. “Şekerleme” kategorisinin şampiyonu Leyla KOCAER oldu.

 Öğleden sonraki oturum Çorum Otelcilik Turizm Meslek Lisesi’nde yapıldı. Buradaki yarışma okulun 
mutfak ve servis bölümü öğretmenlerinin koordinasyonlarında, bölüm öğrencilerinin lojistik çalışmaları ile 
yürütüldü.  

 Yöresel çorbalar ve aşlar, sebze ve et yemekleri ile kebaplar, hamur işleri, pilavlar ve ekmekler, tatlılar 
ve deneysel Hitit Mutfağı yemekleri başlıklarında değerlendirme ve derecelendirmeler yapıldı. Böylece 
yarışmada 7 ayrı branşta derecelendirme gerçekleştirildi. Şekerleme yarışmasından sonra 2 oturum 
şeklinde yapılan yemek yarışmasında, toplam 7 kategoride 298 ürün yarışmış oldu. Vali ÇAKIR yarışmaya 
ilişkin yaptığı açıklamasında, yarışmaya katılan tüm yöresel yemeklerin tariflerinin yer alacağı ve Çorum 
mutfak kültürünü anlatan bir kitap hazırlamak üzere çalışmalara başlandığını bildirdi. 

Müzik Dinletisi ve Yürüyüş Birarada

 “Hititler’den Günümüze Çorum Mutfağı Yemek Yarışması” ve jürinin değerlendirmeleri devam 
ederken eş zamanlı olarak Boğazkale’ye hareket eden diğer misafirler,  Yazılıkaya örenyerini gezdiler. Gezi 
sırasında Gitar Sanatçısı Osman Ünsal TAŞÇI ve Mavi Siyah Flamenco Topluluğu öğrencileri, örenyerini 
gezen misafirlere mini konserlerle eşlik ettiler.
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  Bu gezi devam ederken Hattuşa Surları önünde uluslararası bisiklet yarışmasına start verildi. 
Bisiklet yarışının startını Nasuh MAHRUKİ yaptı. Uluslararası bisiklet yarışmasının startından sonra tüm 
misafirler Yazılıkaya örenyerinde buluştular ve birlikte Hitit Yürüyüş ve Bisiklet parkurlarının 1 Nolu 
Parkuru (Yazılıkaya –Hattuşa) yürüyerek Hattuşa örenyerine ulaştılar. 

 Yürüyüşcüler örenyerine ulaştığı sırada kaya tırmanışı ve yamaç paraşütçüleri gösterilerine 
başladı. Daha sonra katılımcılar Hattuşa örenyeri gezisi yaparken aynı anda Evci Göleti’nde kanocular 
gösterilerini sergilediler. Kumanya dağıtımı sonrası basın mensupları ve seyahat acentaları temsilcilerine 
Hitit Yolu tanıtım gezisi çerçevesinde  Ortaköy İncesu Kanyon gezisi düzenlendi.

       Çorum merkez, Hattuşa ve İncesu’da eşzamanlı devam eden  etkinliklere katılan tüm misafirler, 
Anitta Otel’de  gerçekleştirilen yemek yarışması ödül töreninde bir araya geldiler. Yedi kategoride 
dereceye giren yarışmacılara hediyeleri takdim edilirken, konuklara da “Çorum Beşlisi” ikramı yapıldı. 
Daha sonra Devlet Tiyatro Salonu’nda bir gitar dinletisi gerçekleştirildi.

Tüm Gönüllüler Bu Yürüyüşteydi

 Çorum Sakatlar Derneği Üyeleri, Tema Vakfı Gönüllüleri, üniversite gençliği, Akut Üyeleri ile Dağcı 
Nasuh MAHRUKİ, Alacahöyük’e hep beraber yürüdüler.

 Organizasyonun üçüncü günü etkinlikleri, Alacahöyük örenyerinde yapılan aktivitelerle 
devam etti. Şehir merkezinden Alacahöyük’e hareket eden misafirler, Alacahöyük’e 5 km. yaklaşınca 
otobüslerden indiler ve Karakaya-Alacahöyük Parkuru’nu hep beraber yürüdüler. Bu yürüyüş etkinliğinin 
diğer etabında ise Çorum Sakatlar Derneği Üyeleri, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh MAHRUKİ ve 
AKUT Çorum Temsilcileri, Hitit Üniversitesi TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler birlikte bir yürüyüş 
gerçekleştirdiler. Bu grup Alacahöyük’te Çevre ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonu ile hazırlanan 
alanda fidan dikim etkinliğine katıldılar. Bu etkinlikle 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu. 

Bir No’lu Parkurda Hep Beraber Yürüdüler
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Bir Yandan da Yarışmalar Devam Etti

 Alacahöyükte ağaç dikim etkinliği devam ederken Hattuşa surları önünde start alıp Hattuşa-
Alacahöyük etabını koşan bisiklet yarışçıları, Alacahöyük’teki bitiş çizgisine erişmeye başladılar. Birinci gün 
koşulan Hattuşa-Şapinuva Parkuru’nu yağmur ve çamur nedeniyle tamamlayamayan Alman yarışçılar, bu 
yarışmada ilk dört dereceyi kimseye kaptırmadılar.
  Tarihi Hitit Yollarını yeniden canlandırmak ve doğa yürüyüşlerini turizmdeki farkındalığını artırmak 
amacıyla gerçekleştirilen “Güneş Kursu’nun İzinde Hitit Yolu Yürüyüşü” çerçevesinde düzenlenen “Hitit Yolu 
Uluslararası Bisiklet Yarışı”nın 2. etabının startı Boğazkale’de verildi.  
 Dört kategoride pedal çeviren 43 sporcu 30 km’lik yolun ardından Alaca İlçesi’ndeki Alacahöyük 
Örenyeri’nde bitiş çizgisine ulaştı.
 Yarış sonunda “Elit” kategorsinde yarışan Alman Sporcu Palmberger RUBERT birinci olurken 
Benjamin JORGERS ikinci, Martin KIECHLE üçüncü oldu. 
 “Master” kategorisinde Oğuz ÇELİK birinci, Salih MANAVOĞLU ikinci, Derviş KIZILTEPE üçüncü oldu.
 Gençlerde yusuf ÇUBUK birinci olurken Agit SALMAN ikinci, Semican BAYGİR üçüncü oldu.
 Bayanlarda ise Semra YETİŞ birinci, Esra KÜRKÇÜ ikinci olurken Merve PELİN yarışı tamamlayamadı.
 Bisiklet yarışının sonuçlanması ile dereceye giren sporculara  kupaları Alaca Kaymakamı Ahyan 
YAZGAN, Akut Kurucu Üyesi Masuh MAHRUKİ, eski bisiklet federasyonu başkanı Ünal TOLUN tarafından 
verildi. Yarışa katılan 4 Alman sporcu kupa sevinci yaşarken Türkçe “Çorum’u ve Türkiye’yi seviyoruz” diye 
bağırdılar, aynı anda Alaca Kaymakamlığı ve Alacahöyük Belediyesi’nce organize edilen Uçurtma Şenliği ve 
Türk Hava Kurumu Pilotlarının Paramotor gösterisi de devam etti. Ayrıca gösteri yapmak üzere Merzifon’dan 
gelen model uçak ekibi, Çorum model uçak ekibiyle birlikte eş zamanlı olarak gösterilerini gerçekleştirdiler. 
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Hatti Hanedan Mezarları Hayat Buldu

 Alacahöyük etkinlikleri sırasında “Alacahöyük Kral Mezarları Canlandırma Projesi”nin de açılış ve 
tanıtımı yapıldı. Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU, kral mezarları canlandırma projesi 
hakkında Vali Nurullah ÇAKIR ve diğer konuklara bilgiler verdi. 

 Vali ÇAKIR; “Güneş Kursunun İzinde Hitit Yürüyüş Yolu Açılış Programı” kapsamında geniş çaplı 
etkinlikler düzenleyerek Çorum’un tanıtımına katkıda bulunduklarını ifade etti. Konserler, yemek ve 
uluslararası bisiklet yarışmaları gibi birçok etkinlikle şehrimizin tarih ve turizm değerlerini tanıttıklarını 
söyleyen Vali ÇAKIR, etkinliklerin büyük ilgi görmesi ve katılımın yüksek olması karşısında memnuniyet 
duyduklarını belirterek, katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

proje-haber
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 Vali Nurullah ÇAKIR, KÖYDES projeleri kapsamında yapılan çalışmaları incelemek üzere Turgut 
Köyü’ne gitti. Beraberindeki heyette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, İl Milli Eğitim Müdürü 
Aytekin GİRGİN ve yetkililer katıldı.   

 Parke taşı döşemesi Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan Turgut Köyü’nde incelemelerde 
bulunan Vali ÇAKIR, parke taşı döşemesinin üç günde bir diyalize giden Mehmet YALÇINKAYA’nın evine 
kadar uzanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 

 Köy halkıyla bir süre sohbet eden Vali ÇAKIR; 2005, 2006, 2008, 2011 yıllarında Turgut Köyü’ne 
içme suyu ve kilit taşının döşenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını, bundan sonra da ihtiyaç halinde 
çalışmaların devam edeceğini belirtti.

 KÖYDES projelerinin, köy altyapısı ile ilgili önemli eksiklikleri giderdiğini vurgulayan Vali ÇAKIR: 
“Bu kapsamda ödeneklerin temininden, plan ve projesini yapana kadar herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.  

 Köylü kadınlarla ve çocuklarla da yakından ilgilenen Vali ÇAKIR, köye katkısı olan eski ve yeni tüm 
muhtarla da ayrıca sohbet etti.

Turgut Köyü KÖYDES’te İnceleme

haber
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Ovasaray’da
Çeşit Çeşit Bodur Elma 

 Merkeze bağlı Ovasaray Köyü’nde 7 çeşit bodur elma yetiştiriliyor.
 Vali Nurullah ÇAKIR, işadamı Mustafa Ilıca tarafından 4 yıl önce Ovarasay Köyü’nde 80 dönümlük 
arazide kurulan, 7 çeşit elma yetiştirilen elma bahçesini gezdi. 
 İnceleme gezisinde Özel İdare Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa 
EKER, Tarım İl Müdürü Cemil USANMAZ yer aldı.
 Bahçede yapılan çalışmanın önemini ilginç bir örnekle vurgulayan Vali ÇAKIR; “Beş elma dikerim, 
gölgesinde yatar, elmamı yerim zamanı geçti.”dedi.
 Bodur meyveciliğin sistemli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Vali ÇAKIR; “Paketleme ve 
soğuk hava deposu çok önemli bir konudur. Bunlar olmadan bu işi düşünemeyiz.”diye konuştu. 
 Çalışmaları hakkında Vali ÇAKIR’a bilgi veren ve elma bahçesinde yaklaşık 11 kişiye istihdam 
sağladıklarını söyleyen İşadamı ILICA ise, bu işe tamamen diğer üreticilere örnek olmak adına başladığını 
ve yurtdışına açılmayı planladıklarını belirtti. 
 Tarım İl Müdürlüğü teknik elamanlarından ilaçlama, sulama ve bakım konusunda gerekli eğitimi 
aldıklarını ifade eden ve şu an 80 dönümlük bir araziye sahip olduklarını sözlerine ekleyen İşadamı ILICA, 
önümüzdeki beş yıl içerisinde 200-250 dönüme çıkmayı düşündüklerini kaydetti ve:  “Büyük oranda 
yurtdışına açılmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de soğuk hava deposunu mutlaka kurmamız gerekiyor.” 
dedi.
 Tarım İl Müdürü Cemil Usanmaz ise üzerinde durulması hâlinde Çorum’un meyve üretimi 
noktasında atılım yapabileceğine dikkat çekti. Çorum’da şu anda 7 bin tonu elma olmak üzere 40 bin ton 
meyve üretiminin yapıldığı söyledi.

haber
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 Sempozyuma Güzel Sanatlar ve Spor 
Lisesi öğretmenlerinin, öğrencileriyle birlikte 
katılmasını memnuniyet verici olduğunu 
söyleyen Vali ÇAKIR, sempozyuma katılan 
sanatçılara, öğretmen ve öğrencilere çeşitli 
hediyelerle birlikte katılım belgesi verdi.

 Sergiyi sanatçılar Ertuğ ATLI, Serdar 
KAYNAK, Evrim KILIÇ, Neslihan PALA, Ercan 
YILMAZ, Selçuk YILMAZ ve Serkan YÜKSEL ile 
birlikte gezen Vali ÇAKIR, eserler hakkında 
sanatçılardan bilgi aldı. Vali ÇAKIR, ayrıca günün 
anısına İskilip’te özel olarak üretilen heykeltıraş 
malzemelerinden konuk sanatçılara birer adet 
hediye etti. 

 “31. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali” 
kapsamında, 13 Haziran- 6 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilen I. Ulusal Hattuşa Taş Heykel 
Sempozyumu kapanış töreni ve sergisi, Kültür 
Park’ta düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi. 

 Programa Vali Nurullah ÇAKIR, Belediye 
Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, sanatçılar ve davetliler 
katıldı.

 Törende bir konuşma yapan Vali ÇAKIR, 
şehrimizde Hitit Uygarlığı’na yakışır derinlikte 
çalışmaların her geçen gün artarak devam ettiğini 
ifade etti ve ekledi: “Bu yıl ilki yapılan ve Almanya’da 
bulunan Boğazköy Sfenksi’nin ilimize getirilişine 
bir merhaba niteliğinde olan böyle bir taş heykel 
sempozyumunun gerçekleştirilmesinden büyük 
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.” dedi.  

 Eserlerin Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 
Parkı’nda sergileneceğini ifade eden Vali ÇAKIR; 
sanatçıların, kurumların ve sponsorların da 
desteğiyle sempozyumun ileriki dönemlerde 
daha da genişletileceğini ve geleneksel hâle 
getirileceğini kaydetti. 

Hitit’e Heykeltraş Yorumu
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 “Hitit Uygarlığı Resim Seramik Heykel Çalıştayı Resim Sergisi”yle birlikte Hitit Uygarlığı’nın evrensel dili yeniden 
yorumlanarak tablolarda hayat buldu. “Hitit Uygarlığı Resim Seramik Heykel Çalıştayı” çalışmaları kapsamında bir resim 
sergisi açıldı.
 Açılışa Vali Nurullah ÇAKIR, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali ÖZÜDOĞRU, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN, 
Doç. Dr. Osman ALTINTAŞ, Doç. Dr. Meliha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Erol BATIBERK, Yard. Doç. Dr. Meltem KATIRANCI ve diğer 
akademisyen-eğitimci -öğrenci sanatçılar ile davetliler katıldı. 
 Çalıştay ekibi adına bir selamla konuşması yapan Doç. Dr. ALTINTAŞ, böyle bir projede yer almaktan dolayı 
memnun olduklarını belirtirken, kültürel mirasımızın sanat aracılığıyla yeni nesillere aktarılmasının önemine değindi.
 Açılış öncesi bir konuşma yapan Vali Nurullah ÇAKIR, çalıştay bağlamında gerçekleştirilen çalışmalarda emeği 
geçen başta sanatçılar olmak üzere herkese teşekkür ederken, çalışmada yer alan sanatçıların isimlerini dile getirip 
öğrencilerin ustaları olan hocalarıyla birlikte Hitit Uygarlığı’nı yeniden yorumladıklarını vurguladı. 
 Hitit Uygarlığı’nın resim, seramik ve heykel şeklinde yorumlanıp gelecek nesillere aktarıldığını ve aktarılmaya 
da devam edeceğini ifade eden Vali ÇAKIR, kendisine düşen görevi yöneticisiyle, öğretmeniyle ve Çorum’a gönül veren 
sanatseveriyle birlikte yerine getirmekten onur duyduğunu belirtti. 

 Sanatın evrensel dilinin kullanılması gerekliliğinin önemine dikkat çeken Vali ÇAKIR, konuyla ilgili hassasiyetlerini 
dile getirerek; “Sanat alanında çalışma yapan akademisyen ve eğitimcilerimizi sadece belirli günlerde hatırlamak doğru 
değil. Hocalarımıza üst başlığı olan, nitelikli projelerde yer verilmesi gerekiyor. Bu çerçevede projeler düzenlenmelidir.
 Özellikle Güzel Sanatlar ve Spor Lisemiz’de yetişen öğrencilerimizi destekliyoruz. Dışarıdan şehrimize 
sanatçılarımızın gelmesi gerçekten çok önemlidir. Fakat yerelleşme sürecine Çorumlu sanatçılarımızın eserleriyle büyük 
katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz.
 Hitit Uygarlığı’nın üniversitelerde tanıtımını yapıyoruz. İlk olarak bu çalışmayı Bilkent Üniversitesi’nde yaptık. 
Bu tanıtımlardan birisini sonbahar döneminde Gazi Üniversitesi’nde yapmayı planlıyoruz. “Hititler Üniversitede” başlıklı 
çalışmamızda sergiler açıyoruz. Seramik çalışmaları ve rölyefler, Hitit Üniversitesi’nde kalacak. Diğer eserler ise Güzel 
Sanatlar Galerimizde bulundurulacak. 
 Yine bu kapsamda engelli vatandaşlarımız için yaptığımız sanatsal faaliyetleri de belirtmek istiyorum. Zira onların 
da bu sanat ortamına katılmaları gerekiyor. Çorum’un sanat hayatına destek olacaklardır bu şekilde.”diye konuştu.
 Programın devamında tüm davetlilerle birlikte açılan sergi gezildi. Öğrencilere özel ilgi gösteren Vali ÇAKIR, 
sanatçıların rehberliğinde çalışmaları incelerken eserlerle ilgili beğenisini sık sık dile getirdi.
 Daha sonra sanatçılara katılım belgesi sunuldu ve davetlilerle birlikte kokteyl alanına geçildi. 

Hitit Evrenselliği Tablolarda Hayat Buldu
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 Vali Nurullah ÇAKIR tarafından kurum ve kuruluşlara 
yapılan, başta çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplar ve tüm 
topluma dönük, sosyal, kültürel, eğitici ve sportif faaliyetlerin 
yapılması gereği çağrısına, yaz tatili proje uygulamasıyla 
başlandı. 

 Yaz tatili proje uygulamaları, ilk olarak evde eğitim 
gören engelli öğrencilere yönelik, örgün eğitimin yanında yaz 
tatillerini daha anlamlı hale dönüştürmek için sosyal ve kültürel 
destekli “ Evde de Olsam Fark Edilirim” Projesi ile başlatıldı. 

 Gamze GAYRETLİ ve Gülsere TANRIKULU ERGÜL 
tarafından, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’ nde gerçekleştirilen 
kaynaşma etkinliğine öğretmenler, gönüllü öğrenciler, evde 
eğitim hizmeti gören özürlü çocuklar ve onların aileleri yer aldı.

 Etkinliğe ayrıca Vali Nurullah ÇAKIR ve eşi Cemile ÇAKIR 
başta olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, 
Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN ve Belediye Başkanı 
Muzaffer KÜLCÜ’nün eşi Hatice KÜLCÜ katıldı. Etkinlikte 
projenin tanıtımı hakkında Gamze GAYRETLİ, katılımcılara bilgi 
verdi.

 “Evde Olsam da Fark Edilirim Projesi”nin altısı bedensel 
engelli, altısı da lösemi tedavisi gören, toplam on iki öğrencinin yaz tatillerini verimli geçirmesi için 
hazırlandığını ifade eden GAYRETLİ; “Bu projeye Hitit Üniversitesi öğrencileri ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 
öğrencileri destek vermiştir. Üniversite ve lise öğrencilerden oluşan gönüllü gruba, FİZA Özel Eğitim ve Aile 
Danışmanlığı tarafından haftanın 1 günü eğitim verilecektir. Bu eğitimlerin sonunda gönüllü öğrenciler 
ve öğretmenler, evde eğitim gören öğrencilerin okuma, anlama ve anlatma becerilerini arttırarak, görsel 
sanatlar ve müzik yoluyla, projenin gerçekleşmesini sağlayacaklardır.”diye konuştu.

 Programda yaptığı konuşmasında sosyal devlet anlayışına değinen Vali ÇAKIR; “ Bu yaz sezonunda 
özellikle korunmaya muhtaç kesimler için kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın birbirini destekleyici 
etkinlikler içinde olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca kurumların hazırlayacağı projelerde, ilk dikkate 
alınması gereken hususlardan birisi korunmaya muhtaç kesimlerdir.” dedi. 

 Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı’nın ve Başbakanlığın himayelerinde gerçekleştirilen “Eğitim 
Her Engeli Aşar, Ana-Kız Okuldayız” gibi örnek kampanyalara da değinen Vali ÇAKIR, korunmaya muhtaç 
kesimlere yönelik çıkarılan mevzuatlarla birlikte, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyulan rahata kavuşacağını 
belirterek, illerin en önemli görevlerinden birisinin de kendi imkanları ölçüsünde dezavantajlı gruplara 
dönük etkinlikler gerçekleştirmesi ve projeler yapması olduğunu vurguladı.

İl Özel İdaresi’nde Tanıtıldı
“Evde Olsam da Fark Edilirim”

proje-haber
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 Çorum Valiliği tarafından sürdürülen “Evde Olsam da Fark Edilirim Projesi” kapanış ve sergisi, 19 Mayıs İlköğretim 
Okulu’nda düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi.
      Programa Vali Nurullah ÇAKIR, Vali Yardımcısı Hacı Osman EBİLOĞLU, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup 
KELEŞ, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat KOLBAŞI, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki GÜL, Sosyal Hizmetler Müdür Vekili 
Mehmet SAKALLI, özel sektör temsilcileri, gönüllü öğrenciler, aileler ve proje kapsamında eğitim alan çocuklar katıldı. 
     10 Haziran-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, altısı 
lösemi, altısı da bedensel engelli çocuk olmak üzere, toplam 12 çocuğa ulaşıldı.  Sınıf öğretmenleri Gamze GAYRETLİ 
ve Gülfere TANRIKULU ERGÜL’ün öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle birlikte bir ay süresince çocukların yaşıtları 
gibi sosyal ve sanatsal etkinliklerde yer alması sağlandı. Tanışma çayı ile başlayan projenin ikinci haftasında piknik, 
üçüncü haftasında da müze gezisi düzenlendi. Tüm bu etkinliklerde gönüllü olarak yer alan Hitit Üniversitesi ile 
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri, çocukların okuma, anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı 
oldular.
     Bir ay boyunca aldıkları eğitim sonucu öğrendiklerini sergileyen öğrenciler, melodika çaldı, şarkılar söyledi ve 
şiirler okudu. Programın sonunda bir konuşma yapan Vali ÇAKIR, çocuk yetiştirmenin ve onları geleceğe hazırlamanın 
çok zor ve fedakârlık gerektiren bir durum olduğunu ifade ederek, bu zorluğu en fazla hissedenlerin ise anneler 
olduğunu söyledi.  
 Her geçen gün devletimizin vermiş olduğu desteklerle ve toplumun her kesiminde oluşan anlayış değişikliği ile 
birlikte bu yükü biraz daha hafifletmeye çalıştıklarını belirten Vali ÇAKIR, sıkıntıları aşma yolunda çaba sarf ettiklerini 
dile getirdi. 
 Sosyal sorumluluk anlayışı içinde, kendilerinden yardım bekleyen çocukların elinden tutan fedakâr ve gönüllü 
öğrencilere de teşekkür eden Vali ÇAKIR, ülkemizin geleceğini, kendilerini insani yönden geliştiren bu tür öğrencilerle 
birlikte çok parlak gördüğünü söyledi. 
 Gerçekleştirilen bu projenin ileriki dönemde katlanarak büyüyeceğini ifade eden Vali ÇAKIR, projeyi hazırlayan 
öğretmenlere emeklerinden dolayı başarı belgesi verirken, gönüllü öğrencilere de desteklerinden dolayı katılım 
belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.
     Ardından da serginin açılışını gerçekleştiren Vali ÇAKIR, çocukların yaptığı çalışmaları inceleyerek, kendilerini 
kutladı. 

Evde Oldukları Hâlde Fark Edildiler
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 “Hitit Uygarlığı Eserlerinin Sanat Eleştirisi Yöntemi Kullanılarak Çağdaş Plastik Sanatlar Teknik 
ve Yöntemleriyle Yorumlanması Projesi” Çorum İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekle 
basına tanıtıldı.
 Basın toplantısında 15-22 Haziran 2011 tarihleri arasında Doç.Dr. Osman ALTINTAŞ, Doç.Dr. Meliha 
YILMAZ  ve Sanat Eğitmeni Dursun ŞEN’in koordinatörlüğünde Çorum Valiliği, Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Hitit Üniversitesi ve Çorum Atatürk Anadolu Lisesi‘nin 
destekleriyle ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi A.B.D Öğretim Elemanları, Hitit 
Üniversitesi Seramik ve Arkeoloji Bölümü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi A.B.D. 
lisansüstü öğrencileri, Çorum Atatürk Anadolu Lisesi ve Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrenci ve 
temsilci öğretmenleri yer aldı.
 Basın toplantısında yapılan açıklamalarda katılımcıların çeşitli araştırma ve inceleme gezisinde 
uygarlık eserlerini kendileri fotoğraflayacağı, fotoğrafladığı eserlerden dilediklerini seçerek sanat 
eleştirisi yöntemi ile tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılama aşamalarını kullanarak Hitit 
Uygarlığı eserlerini analiz edeceği kaydedildi.
Bu amaçla düzenlenen Alacahöyük ve 
Boğazkale gezilerinde Aslanlı Kapı, Yerkapı, 
Sfenksli Kapı, Yazılıkaya ve Alacahöyük 
örenyerinde incelemelerde bulunuldu. 
Sonraki aşamada, analiz edilen eserler, 
düzenlenecek olan çalıştaylar da  alanlarında 
uzman eğitimcilerin liderlik ettiği resim, 
heykel ve seramik atölyelerinde, çağdaş plastik 
sanatlar teknik ve yöntemleriyle yorumlanarak 
uygulama çalışmaları gerçekleştirileceği 
belirtildi.

“1. Ulusal Hattuşa
Taş Heykel Sempozyumu” Tanıtıldı

kültür-sanat-haber
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 İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa EKER, Temmuz 
ayı meclis toplantılarının açılışında yaptığı konuşmasında 
Çorum’un tarım yönüne vurgu yaptı.
 Çorum’un her ne kadar sanayi ili olarak bilinse 
de aynı zamanda bir tarım ili olduğunu belirten Başkan 
EKER; “Hem övünmemiz gereken, hem de kapasitemizi 
artırmamız gereken bir alan olarak tarım ile ilgili çalışmalar 
yapmalıyız. Tarım İl Müdürlüğü, bizler ve TARSİM olarak bu 
konu ile ilgili kırsaldaki insanları bilinçlendirme sürecini 
canlı tutmamız ve bu konudaki imkânları, devletin 
yardımlarının doğru şekilde anlatmamız lazım.” diye 
konuştu. 
 Konuşmasında Yunanistan’ın içinde bulunduğu 
ekonomik krize de değinen Başkan EKER, Yunanistan’ın 
geçtiğimiz dönemde parlamentosunda inanılmaz bir 
imza attığını, bunun inanılması güç bir karar olduğunu 
ve Yunanistan’ın havaalanları, yolları, limanları, maden 
şirketlerinin tamamının satılması anlaşması yapıldığını 
söyledi. 
 Yunanistan’ın geldiği noktanın geçmişte hayal 
bile edilemeyeceğini belirten Başkan EKER; “Bugün 
görülüyor ki bir ülke ekonomik olarak bu hâle gelebiliyor. 
Bu düşündürücü bir konudur. Bir Yunanlı 3-4 bin Euro maaş alırken bu olacakları hiç düşünmedi.  Ama 
bizim bundan bir ders çıkartmamız lazım. Şükürler olsun ülkemiz bu süreçten başarılı çıktı ve güven 
ülkesi oldu. Sosyal ve siyasal istikrar devam ediyor.”dedi.
  Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumdan Türkiye’nin ve Çorum’un ders çıkartması gerektiğini 
belirten Başkan EKER, Yunanistan’ın üretmeden tükettiğini ileri sürerek bizim de üretimimizi artırmamız 
gerektiğini, bir tarım şehri olarak üretimin en güçlü alanı olan tarımı geliştirmemiz gerektiğini lüks 
tüketimden vazgeçmemiz gerektiğini söyledi.

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı 
Toplantısı’nda Tarım Vurgusu

haber

19

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter 
Vekili Bülent KANKURDAN, İl Koordinasyon Kurulu’nun 2011 
Yılı 3. Toplantısın’da İl Özel İdaresi yatırımları hakkında bilgi 
verdi.    

 İl Koordinasyon Kurulu'nun 2011 Yılı 3. Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya  İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili Bülent KANKURDAN 
katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmasında Genel Sekreter 
Yardımcısı KANKURDAN, 2011 yılının ikinci döneminde 30 
Haziran tarihi itibariyle programlanan 322 yatırım projesini 
on dört başlık hâlinde katılımcılarla paylaştı. 

 Genel Sekreter Yardımcısı KANKURDAN; içme suyu tesisi çalışmaları, kanalizasyon tesisi 
çalışmaları, sulama tesisi çalışmaları, asfalt çalışmaları, stabilize çalışmaları, yol onarım çalışmaları, kilit 
taşı çalışmaları, sanat yapısı çalışmaları, köy trafik ve işaret levha çalışmaları, köprü korkuluğu yapımı, 
İl Özel İdaresi ile yapılacak okul binaları, çocuk oyun grubu çalışmaları ve ağaçlandırma çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulundu.

322322 2011’de

322
Yatırım Projesi

haber
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İÇME SUYU TESİSİ ÇALIŞMALARI
2011 yılında içme suyu tesisi yatırımları kapsamında toplam 74 adet iş programlanmıştır. İçme suyu tesisi 
çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 2.580.255,75 TL’dir. 

KANALİZASYON TESİSİ ÇALIŞMALARI
2011 yılında kanalizasyon tesisi yatırımları kapsamında toplam 31 adet iş programlanmıştır. Kanalizasyon 
tesisi çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 1.675.595,00 TL’dir. 

SULAMA TESİSİ ÇALIŞMALARI
2011 yılında tarımsal sulama tesisi yatırımları kapsamında toplam 14 adet iş programlanmıştır. Tarımsal 
sulama tesisi çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 3.575.000,00 TL’dir. 

ASFALT ÇALIŞMALARI
2011 yılında asfalt çalışmaları kapsamında toplam 125,7 km 1.kat asfalt, 23 km 2.kat asfalt çalışması 
programlanmıştır. Asfalt çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 9.112.563,27 TL’dir. 

STABİLİZE ÇALIŞMALARI
2011 yılında KÖYDES programı ile 72 km stabilize çalışması programlanmıştır. Stabilize çalışmaları için 
ayrılan ödenek tutarı 1.130.000,00 TL’dir. 2011 yılında İl Özel İdaresi programı İle 27 km stabilize çalışması 
programlanmıştır.  Stabilize çalışmaları için ortak alım akaryakıt ödeneği kullanılacaktır.

YOL ONARIM ÇALIŞMALARI
2011 yılında İl Özel İdaresi  programı ile toplam 28 km onarım çalışması programlanmıştır. Onarım 
çalışmalarında kullanılacak patlayıcı madde için ayrılan toplam ödenek tutarı 35.000,00  TL’dir. Ayrıca 
2008-2010 yılları arasında kanalizasyon yapılan 56 köyde  köy içi stabilize kaplama yapılacaktır.

KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI
2011 yılında İl Özel İdaresi, KÖYDES, İLLER BANKASI programı ile toplam 29 adet köye kilitli parke çalışması 
programlanmıştır. Kilitli parke çalışmaları için ayrılan toplam ödenek tutarı 1.615.000,00  TL’dir. 

SANAT YAPISI ÇALIŞMALARI
2011 yılı köydes programı ile 4 adet köprü ve 8 adet menfez çalışması proglanmıştır.Sanat yapılar için 
ayrılan toplam ödenek tutarı 1.095.000,00 TL dir

KÖY TRAFİK İŞARET VE LEVHA ÇALIŞMALARI
2011 yılında köy trafik işaret ve levha çalışmaları için 150.000,00 TL İl Özel İdaresi ödeneği ayrılmış olup, 
muhtelif köy yollarında kullanılacaktır.

KÖPRÜ KORKULUĞU YAPIMI
2011 yılında köy köprü korkuluğu çalışmaları için 50.000,00 TL İl Özel İdaresi ödeneği ayrılmış olup, 
muhtelif köy yollarında kullanılacaktır. 

İl ÖZEL İDARESİ ÖDENEĞİ İLE YAPILACAK OKUL BİNALARI
2011 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 8 adet okul, 1 adet spor salonu ve 1 adet pansiyon yapımı için 
11.967.000,00 TL tutarında İl Özel İdaresi  ödeneği tahsis edilmiştir.   

ÇOCUK OYUN GRUBU ÇALIŞMALARI
2011 yılında 28 adet köyün ilköğretim okulunda çocuk oyun grubu yapılması programlanmıştır. Çocuk 
oyun grubu yapımları için 112.500,00 TL İl Özel İdaresi ödeneği ayrılmıştır. İşin ihalesi 17/06/2011 
tarihinde yapılmıştır. 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
2011 yılı İlkbahar döneminde idaremize ait sulama göletlerinin çevresine, köy okullarına ve köy tüzel 
kişiliği alanlarına toplam 24.500 adet fidan dikimi yapılmıştır. 5.252 m. uzunlukta çit çalışması yapılmış 
olup, ağaçlandırma sahalarında ot temizleme çalışmaları sürmektedir. Ağaçlandırma çalışmaları için 
2011 yılı ödenek tutarı 50.000,00 TL’dir.
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 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, Dodurga Çiftlik Küçük Ölçekli Sulama Göleti inşaatında 
incelemelerde bulundu.
 Dodurga Çiftlik Küçük Ölçekli Sulama Göleti çalışmaları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü’nün 2010 yılı KÖYDES ek programında bulunuyor. 2011 yılı içerisinde inşaatına 
başlanılan membran kaplamalı Dodurga Çiftlik Küçük Ölçekli Sulama Göleti çalışmaları yetkililerce 
yerinde görülerek incelendi. 
 Bu kapsamda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yakup KELEŞ, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı 
Bülent KANKURDAN ve İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Fatih KUŞÇU bölgeye giderek inşaat 
alanında bir incelemede bulundular. 
 Çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Genel Sekreter KELEŞ, inşaatı devam eden gölet 
tamamlandığında 171 hanenin  sudan yararlanacak ve 200 dekar arazide yağmurlama sulama 
yapılacağını kaydetti.

Dodurga
Çiftlik Gölet İnşaatında İnceleme

haber

22

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



2011 Yol ve Ulaşım Yatırımları

 Çorum İl Özel İdaresi 2011 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yatırımları kapsamında 
çalışmalar görevlilerce sürdürülüyor. 
 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2010 yatırım programından kalan ve 2011 
yılı Özel İdare ve KÖYDES programlarından yapılacak yatırım miktarı toplam 20.975.847,88 TL olarak 
kaydediliyor. 
 Bu ödeneklerle 198 km stabilize kaplama, 247,45 km 1. ve 2. kat asfalt kaplama, 28 köyde beton 
parke taşı, 29 km yol onarım çalışması, köy yollarında 5 adet istinat duvarı, 5 adet köprü tamiri ve yapımı, 
1 adet menfez yapımı ile altyapısı tamamlanan 56 köyde köy içi stabilize ve 2000 km asfalt bakımı ve 
4855 km asfalt ve stabilize yolların reglaj ve hendek bakımı başlamış olup çalışmalar devam ediliyor. 

Bu ödeneklerle;
• 198 km stabilize kaplama
• 247,45 km 1. ve 2. Kat asfalt kaplama, 
• 28 köyde beton parke taşı , 
• 29 km yol onarım çalışması 
• Köy yollarında 5 adet istinat duvarı,
• 5 adet köprü tamiri ve yapımı, 
• 11 adet menfez yapımı

Alt yapısı tamamlanan; 
• 56 köyde köy içi stabilize ile
• 2000 km asfalt bakımı ve 4855 
km asfalt ve stabilize yolların reglaj 
ve hendek bakımı başlamış olup 
çalışmalar devam etmektedir.

haber
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1-Merkez Kalehisar
2- Merkez Kadıkırı
3- Merkez Abdalata
4- Merkez Pembecik
5- Merkez Turgut
6- Alaca Belpınar
7- Alaca Suludere
8- Alaca Çal
9- Alaca Gökören
10-  Alaca Kızkaraca
11- Bayat Emirşah
12- Boğazkale Kaymaz
13- Dodurga Ayva
14- Kargı Halılar
15- Kargı Çukuraluç
16- Kargı Dereköy
17- Kargı Beygircioğlu
18- Laçin Çamlıpınar  
19- Mecitözü Tanrıvermiş
20- İskilip Asarcık Kozören Mah.
21- Oğuzlar Ağaççamı
22- Ortaköy Cevizli
23- Osmancık Öbektaş
24- Osmancık Danişment
25- Osmancık Ağızsuyu
26- Sungurlu Aşağı Fındıklı
27- Sungurlu Beşkız
28- Uğurludağ Aşılıarmut

 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2011 
yılı yatırım programı kapsamında altyapısı tamamlanan merkez ve 
ilçelerdeki 28 köyümüzün beton parke taşı döşeme işi neticelendirildi.
 Bu kapsamda köy içi yollarında toplam 72.886 m² beton parke 
taşı yapıldı. Hizmetten toplam 13.098 kişinin yararlanması sağlandı. Bu 
şekilde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam düzeylerinin 
yükseltilmesi gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan beton parke taşı işi için 
toplam 1.588.255,00 TL ödenek kullanılmış oldu. 

28 Köyün Beton Parke Taşı Tamam

haber
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 İl Özel İdare Genel Sekreteri Yakup KELEŞ ve Genel Sekreter Yardımcısı Ömer ARSLAN, İl Özel 
İdaresi bünyesinde oluşturulan Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) ekibi ile birlikte Hüseyin 
Gazi Medresesi’nde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarının ön hazırlıklarını yapmak üzere 
incelemelerde bulundu. 

 Medresenin Çorum turizmine kazandırılmasını sağlamak üzere 23 Nisan 2011 tarihinde Vali 
Nurullah ÇAKIR, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) başkanı Prof. Metin SÖZEN ve 
beraberlerindeki ÇEKÜL Vakfı heyeti sözkonusu türbede incelemeler yapmış ve türbenin kamuya devrini 
sağlamak suretiyle restorasyonunun yapılmasına ve Çorum turizmine kazandırılmasına karar verilmişti. 
Alaca ilçesinin 3 km. güneyinde yer alan medrese 13. yüzyılda II. Kılıç Arslan döneminde inşa edilmiş 
olup bir Selçuklu medresesidir.

Hüseyin Gazi Medresesi

 Alaca’nın 3 km. güneyinde bulunan medrese pek az tanınan fakat orijinal bir mimari düzen 
göstermesi bakımından son derece ilginç bir yapıdır ve Selçuklu tarzını andırmaktadır. Kitabesi olmadığı 
için yapım tarihi belli olmayan ancak mimari özellikleri göz önüne alınarak 13.yy’a tarihlenen medrese 
çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye görünümü vermektedir.

Hüseyin Gazi Medresesi
Çorum Turizmine Kazandırılacak

kültür-sanat-haber
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 Birbirine geçme iki bölüm hâlinde 
düzenlenmiş olan yapı kompleksine doğudaki 
beyaz ve siyah mermerden yapılmış portalle giriş 
sağlanmaktadır.  Sanat tarihi açısından oldukça 
önemli olan ve basit bir bordürün çerçevelediği 
portalin kapı nişi derin ve kemeri altı sıra stalaktit 
dolguludur. Altta üzerinde yazı bulunmayan levha 
ile levhanın iki yanında iki oymalı kabara yer 
almaktadır. 

 13.yy. ortalarına tarihlenen bu Selçuklu 
portalinden giriş holüne geçilmektedir. 
Dikdörtgen planlı holün kuzeyinde iki kademeli 
olarak dışarıya çıkıntı yapan bir kanat mevcuttur. 
Kuzey duvarında bulunan ocak yeri bu mekanın 
yapı komleksine ait aşevi olduğunu göstermektedir. 

 Giriş holünün batı duvarında kesme taştan örülmüş, kemerli basit bir kapı ile avluya geçilmektedir. 
Giriş kapısıyla avlu arasında bir eyvan ve avlu ile eyvanın yanlarında odaların bulunduğu mevcut olan 
duvar kalıntılarından anlaşılmaktadır. 

 Avlunun güneyinde ise ana eyvan ile eyvanın batısında bir oda, doğusunda türbe yer almaktadır. 
Sonradan yapılan tadilatlarla ana eyvanın güney duvarına kapı açılarak, bu bölüme geçiş sağlanmıştır. 
Hüseyin Gazi Medresesi’nin bir bölümününde tekke olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

Hüseyin Gazi Türbesi

 Hüseyin Gazi yapı kompleksi içinde bugün iyi durumda bulunan türbe, avlunun güneydoğusunda 
yer almakta olup, türbenin kapısı avlu tarafında 
avluya 45 derecelik bir açı yapar şekilde 
tertiplenmiştir. Türbe dikdörtgen planlı, çapraz 
tonoz örtülüdür. Dışardan görülen kubbe yalancı 
olup, sonradan yapılmış olması muhtemeldir. İnşa 
malzemesi olarak alt kısımlarda taş, üst kısımlara 
doğru az da olsa tuğla kullanılmıştır. Tuğla ve 
taş araları horasan harçlıdır. Türbeye yuvarlak 
kemerli, taş çerçeveli üzeri işlemeli ahşap bir kapı 
ile giriş sağlanmaktadır. Kapı kemeri üzerinde 
renkli mermerden yapılmış 12 köşeli yıldız motifi 
ile kapı üzerinde yine mermerden 4 sıra yazı 
bulunan kitabe bulunmaktadır.

kültür-sanat-haber
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 Türbenin duvarlarının iç yüzeyleri tatlı kireç sıvalı olup, üzerinde Allah, Muhammed ve halifelerin 
isimleri güzel bir hatla yazılmıştır. Duvarların üst kısmında her duvarda bir adet olmak üzere toplam 
4 adet pencere yer almaktadır. Pencereler içten dışa doğru daralarak dikdörtgen çerçeveli küçük birer 
mazgal pencereyle dışa açılmaktadır. Pencerelerin ikisi üzerinde içinde 5 köşeli yıldız motifi bulunan niş 
kısmı yer almaktadır

 Çapraz tonoz ile örtülü olan türbenin tonozunda iç içe dairevi çizgilerden meydana gelen koyu 
mavi zemin üzerine beyaz çiçek motifli bir göbek kısmı bulunmaktadır. Türbenin içinde bir adet mezar 
yer almakta olup, mezarın baş kısmında 12 dilimli sarıklı mermerden bir mezar taşı mevcuttur. Baş taşının 
ön yüzünde 8 sıra araları cetvelli eski yazı kitabe, arka tarafında ise taban üzerinde kalp şeklinde mermer 
bir kurna bulunmaktadır. 

kültür-sanat-haber
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Turizm Komisyonu
Tarihi Evleri İnceledi

 İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu’nca tarihi evleri olan bazı yörelere yönelik bir inceleme gezisi 
gerçekleştirildi. 
 İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Üyeleri 23-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında Beypazarı, 
Safranbolu ve Taraklı’ya bir inceleme gezisinde bulundular. İnceleme gezisine Turizm Komisyonu Başkanı 
Erhan EKMEKÇİ ile Komisyon Üyeleri Ramazan KELEPİRCİOĞLU, Süleyman ATEŞ, Mustafa YILDIZ ve Hasan 
YILDIRIM katıldı. 
 İnceleme gezisinde tarihi evlerin yapısı ve mimarisi üzerinde duruldu. Çorum’un turizm ve 
ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Karabük Safranbolu, Ankara Beypazarı, Sakarya Taraklı’da 
çeşitli incelemeler yapıldı. Sözkonusu bölgelerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen yerinde incelemelerde yabancı ve yerli turizim 
sahalarındaki elde edilebilecek kazanımlar değerlendirildi. 

gezi-inceleme
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İnceleme Gezisi Değerlendirmesi

 Beypazarı: Ankara’nın kuzeydoğusunda 100 km. mesafede bir ilçedir. Hitit, Frig , Roma, 
Bizans, Selçuklu ve son olarakta Osmanlılar’ın egemen olduğu tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan önemli 
yerleşim merkezlerinden biridir.Günümüzde olduğu gibi eski dönemlerde de çevre kentlerin ilgi odağı 
olan Beypazarı panayır şeklindeki büyük pazar yerleri ile ünlenmiştir. Bu meşhur pazar yerleri ilçenin 
Beypazarı olarak anılmasına neden olmuştur. Beypazarı’nda 84 adet tescilli sivil mimarlık örneği, 200 
yıllık 3500 adet tarihi Beypazarı evi, 600 dükkanlık tarihi çarşı, 20 adet dini yapı, 9 kültürel yapı, 18 adet 
arkeolojik sit alanı, 1 adet birinci derecede doğal sit alanı bulunmaktadır.

Beypazarı Evlerinin Karakteristik Özellikleri

 Beypazarı evleri 2 ya da 3 katlı, cumbalı ve üstünde kuşkona adı verilen bir çatı katı bulunan 
yapılardır. Evlerin özelliklerine bakıldığı zaman evlerin dış yüzeyleri tatlı kireç ile sıvanmış odalardaki 
kirli ve nemli havayı alan kireçli sıva evleri farklı kılmaktadır. Zemin katlar taş üst katlar ahşap iskelet 
içine bir çeşit ahşap veya kerpiç dolgu sistemi ile yapılmıştır. Evlerin planı geleneksel Türk evi planını 
yansıtmaktadır. Evlerin üst katları genelde dışa çıkma olup genel olarak cephelerdeki pencere e kapılar 
aynı özellikleri göstermektedir. Pencereler dikdörtgen veya kemerlidir. Sokaklarda iç içe yerleşim 
tarzı  benimsenmiş. Bu nedenle kapılar, pencereler ve kuşkonalar birbirine çaprazdan bakar. Şekilde 
düzenlenmiş insanların komşularına ve yeşile saygı gösterilmesinden dolayı hiçbir yapı bir diğerinin 
ışığını kesecek şekilde yapılmamıştır. Ayrıca konutların yerleşiminde hava sirkülasyonu gün ışığı güneye 
ve sokağa dönüklük ve manzara önemli rol oynamıştır. Beypazarı’nda resterasyon ve sokak ıslah 
çalışmaları nasıl ve ne zaman başlamıştır?
 “Beypazarı Yeniden” adı altında 2000’li yılların başında başlamış olup, asıl amacın tarihi kent 
dokusunu ve kültürünü korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere bırakmaktır. Proje 
kapsamında 500 ev sadece 1,5 milyona ettirilmiş hedef en az bin evin restorasıdır. Proje kapsamında 
kullanılan kaynaklar; konak sahipleri, özel sektör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediye ve İl Özel İdaresi’dir. 
Özel teşebbüs 100 evi restore etmiştir.

 Safranbolu: Geleneksel Türk toplum yaşantısının bütün özelliklerini günümüze taşıması ve 
kendini zamana karşı saklamış olması Safranbolu’yu korumanın başkenti ünvanına kavuşturmuştur. 
Ülkemizde bulunan yaklaşık 50.000 kadar korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının 1.500’ü 
Safranbolu’dadır. Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu’yu 
dünya kenti yapmış ve UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 
Safranbolu şehir yerleşiminin kesin tarihi tam olarak bilinmemektedir. Gasgaslar, Hitit-Kimmer-Lidya-
Romalılar-Selçuklular ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır.17. yüzyılda da Sinop Gerede-İstanbul 
ticaret yolu üzerinde bir konaklama ve malların değişim merkezi olan Safranbolu önemini korumuştur. 
Osmanlı Sarayı’nın arka bahçesi olarak nitelendirilen birçok sadrazam ve devlet adamının ikâmet ettiği 
ve sarayda da Safranbolular’ın görev aldığı bilinmektedir. 
 Safranbolu sivil Osmanlı mimarısını taşıyan geleneksel Türk evleri ile doğal güzellikleriyle ve tarihi 
boyutu ile ün kazanmış nitelikli bir ilçedir.Yeni Hamam, Eski Hamam, Cincihanı, Köprülü Mehmet Paşa 
Cami, Kazdağlıoğlu Cami, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, Eski Cezaevi, İncekayasu Kemeri, Yemeniciler 
Arastası, Demirciler Çarşısı, Tarihi Ceşmeleri, Kemerleri, şehir çevresinde bulunan Kaya Mezarları, 
Tümülüsler ilgi çekici yapılardandır.
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 Safranbolu denilince ilk akla gelen Safranbolu evleridir. İlçe merkezinde 18. 19. yüzyıllar ile 20. 
yüzyılın başlarında yapılmış yaklaşık 1500 geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Bunlardan 100 kadarı 
koruma altındadır. Evler Safranbolu’nun iki ayrı kesiminde gruplaşmışlardır. Eskiden şehir diye bilinen 
ve kışlık olarak adlandırılan çarşı kesimi ile bağlar diye bilinen ve yazlık olarak kullanılan kesimidir. Çarşı 
ve bağlar semtlerinde toplu olarak korunabilmiş Safranbolu evleri çoğunlukla tarıma elverişli olmayan 
vadi kenarındaki yamaçlara çevreye ve komşulara saygılı biçimde birbirinin manzarasını güneşini 
kapatmayacak şekilde inşa edilmiştir.Yöre halkı kışın, şehirdeki evinde yaşar yazın bağlardaki yazlık evine 
göçer. Ancak çarşıda üretim ve ticaret hayatı devam eder. Günlük hayatın devam ettiği kentte ulaşımın 
sağlandığı ev ve sokak araları ise yine yapı ile uyumlu tarzda Arnavut kaldırımı şeklinde yapılmıştır. Mevcut 
taş kaplama yollar sel sularına karşıda dayanıklıdır. Geleneksel ev tarzının ön planda olduğu Safranbolu’da 
yapı formu evler genellikle 3 kattan oluşmuş 6-8 odalıdır. Geniş hacimli insan ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlanmıştır.Her odada yüklük adı verilen dolaplar sergenler ocak ve sedirler vardır. Ahşap yüklük 
dolapların içerisindeki yıkanmak içinde kullanılabilen gusülhanelerde mevcuttur. Safranbolu evlerini 
bir başka detayı katan unsur ise tavanları ahşap, işlemelidir. Safranbolu evlerindeki çıkmalar evin dış 
görünümünü tek düzelikten korur. Evlerin bazılarının içlerinde serinlik vermesi ve yangından korunması 
amacıyla yapılmış olan havuzlarda bulunmaktadır. Bu nitelikteki evlerin oluşturan malzemeler ise alt 
katlarda taş üst katlarda kerpiç ve ahşaptır. Çatıda da alaturka kiremit kullanılmıştır. Safranbolu adını 
nereden almıştır.Safranbolu’ya ismini veren ve en kalitelisi safranboluda yetişen safran çiçeği,  dünyanın 
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en pahalı baharatı olma ünvanını taşıyan nadide bir bitkidir. Kendi ağırlığının yüzbin katı kadar sıvıyı 
sarıya boyayabilme özelliği bulunan safran ilaç, gıda, kozmetik, sanayinde kullanılmaktadır.Yarım kilo 
gram safran 80.000 çiçekten elde edilmektedir. Safran bitkisinin ürün olarak kullanılan kısmı yalnızca 
çiçek tohumu olduğundan dolayı yetiştirilmesi ve bakımı çok emek isteyen bir bitkidir. Bu yüzden altına 
eş değerdedir.
 Safranbolu ne zaman korumaya alınmıştır? Safranbolu ilk 1975 yılında koruma altına alınıp 1981 
yılından itibaren restore ve sokak ıslah çalışmasına başlanıp halen günümüze kadar devam etmektedir. 
Restore ve sokak ıslah çalışmaları için kaynaklar; mülk sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi 
ve Belediye tarafından sağlanmıştır

 Taraklı: Gelişmekte olan bugünün Taraklısı önemli yol güzergâhının dışında sakin meyvesi 
sebzesi bol yemyeşil bir şehir görünümündedir. Şehir sokak dokusu bozulmayan ender Anadolu 
kentlerinden 2700 nüfuslu küçük bir ilçedir. Taraklı diğer yerler gibi dağların yamaklarına kurulmuş dar 
sokaklar içinde 2 veya 3 katlı konaklarıyla birlikte 11 tarihi camii 5 adet hanı, 6 mahalle mektebi, 200 adet 
dükkanı vardır. Belediye tarafından 2004 yılında korum altına alınıp halen restore çalışmaları devam 
etmektedir. Taraklı adını nereden almıştır. Taraklı’da da şimşir ağaçlarının bol olması hemen herkezin 
kaşık ve tarak yaptığından bu şehre taraklı dendiği bilinmektedir. Sokak ıslahı ve restore için kaynak; 
konak sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Belediye’dir.

 Tanıtım: Yukarıda bahsettiğimiz 3 güzel ilçemizde tanıtımlarımızı önce festivallerle başlayıp ve 
günümüzün teknolojik imkânlarında da faydalanarak internet, fuarlara katılarak gazete ve dergileri aynı 
zamanda televizyonları davet ederek kendilerini tanıtmışlardır.

 Ekonomik Katkıları: İlçelerdeki konaklar pansiyon haline getirilmiş küçük stantlar açarak 
yöre halkı kendi ürettikleri ürünleri pazarlayarak yörenin ekonomisine büyük katkılar yapmıştır.
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 Vali Nurullah ÇAKIR ve bir ekip tarafından Sonsuz Şükran Köyü’nde bir inceleme gezisi 
gerçekleştirildi. Ekipte İl Özel İdaresi Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB)’ndan Şehir Plancısı 
Muzaffer Arda BAL, Sanat Tarihçileri Ceyhun SOLMAZ ve Ahmet MERCAN, Resim Öğretmenleri Bünyamin 
AĞBAL, Bahadır KARAMAN, İlker KORTAK, Basın Sorumluları Buğra POLATTAŞ ve Sümeyra ÇAĞDAŞ görev 
aldı. 

 10-11-12 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen inceleme gezisi Konya Hüyük’e bağlı Çavuş 
Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve Mehmet TAŞDİKEN’in koordinatörlüğünde kurulan Sonsuz Şükran 
Köyü’ne yapıldı. Buradaki incelemelerin ardından bölgeye yakın Anadolu Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı 
dönemine ait eserler ve Hitit dönemine ait örenyerleri de incelendi. Bu kapsamda Konya, Aksaray, 
Nevşehir ve Kırşehir gezildi. Gezilerde oluşturulması düşünülen uygulanabilir, sürdürülebilir, çağdaş 
planlama ve tasarım ilkelerine uygun bir yerleşim modeli için, yeni bir fikir hayalinin oluşturulmasına, 
yaşanmış deneyimlerin genellemelerle zihinlerde süzgeçten geçirilip konu hakkında ufkun ötesine 
bakılarak daha sağlıklı bir düşünce yapısına kavuşulması sağlanmış oldu. 

 Konya’da Hüyük’e bağlı Çavuş Beldesi’ndeki Sonsuz Şükran Köyü, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, 
Beyşehir Sadıkhacı Köyü yakınlarında bulunan Hitit Uygarlığı açısından önemli bir merkez teşkil eden 
Eflatun Pınarı, Karatay Medresesi, Karatay Çini Eserler Müzesi, Selçuklu İnce Minareli Medrese, Mevlana 
Dergâhı ve dergâhın karşısında yer alan restorasyonu yapılmış on dokuz eski Konya Evleri’nin bulunduğu 
Eflaki Dede Sokağı, Çumra Çatalhöyük Örenyeri ve Müzesi, Selçuklu İlçesinde yer alan eski bir Rum köyü 
Sille yerleşimi ve Ayia Eleni Kilisesi, Aksaray Sultanhanı, Nevşehir Hacıbektaş Dergâhı, Kırşehir Kaman 
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Prens Mikasa Anı Bahçesi görüldü. 

Vali ÇAKIR ve KUDEB Ekibi
Sonsuz Şükran Köyü’nü İnceledi
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 İnceleme gezilerinin sonunda Sonsuz Şükran Köyü Projesi’nin fikir olarak değerlendirilmesi 
gerektiğine karar verildi. Böyle bir köyün varlığının önemi kadar köyün yaşanılabilirliği, sürdürülebilirliği 
ve köyün bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtması da önem taşıdığı kaydedildi. Sonsuz Şükran 
Köyü’nde öncelikle on yedi ev yapılmış, proje dahlinde ise iki yüz tane daha inşa edilmesi planlanıyor. 
Anadolu Selçuklu dönemi sivil mimari örnekleri olan evler, Sonsuz Şükran Köyü’nü oluşturuyor. Evler 
tek katlı ve iki katlı, bazıları cumbalı, avlulu, avlusuz, sofalı, sofasız tarzda her biri farklı plan özellikleri 
taşıyor. Evlerin yapımında doğal malzemeler kullanılmış, kerpiç, ahşap gibi yapı malzemeleri yeniden 
yorumlanarak ve özellikle amacına uygun bir üslûp ile dönemin özellikleri yansıtılıyor. Bölgedeki en eski 
evlerden örnek alınmış ve bu örnekler köy modelinin belirleyicisi olmuş. Köyün hemen yanındaki küçük 
bir göl bulunuyor. Gölün karşı tarafına da taş malzemeli bölgenin özelliklerini yansıtan evler inşa ediliyor. 
Gezi sırasında planlama açısından model alınabilecek alanlardan bir tanesi de Konya’nın Karatay ilçesi 
sınırları içerisinde yer alan Mevlana Dergâhı yanında bulunan Eflaki Dede Sokağı’nda yapılan düzenlemeler 
olabilir. Bu sokakta tarihi binaların restorasyonu yapılmış. Bu binalar, kent içerisindeki konumu ve 
fonksiyonel olarak diğer alanlarla ilişkisi açısından oldukça doğru bir örnek olarak değerlendiriliyor. 
Ancak sokakta bulunan yapıların büyük bir çoğunluğuna henüz fonksiyonlar yüklenmemiş olması bu 
alanın kullanılabilirliğinin azalmasına neden olmuş. Kültürel ve ekonomik fonksiyonları açısından örnek 
alınabilir. Yapılacak modelin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; halk ile sanatın bütünleşmesinin 
sağlanması, halkın katılımının sağlanması ile bölgede ekonomisine katkı sağlanarak, istihdam 
olanakları arttırılması, doğaya saygılı ve doğa ile bütünleşen bir proje olması, kullanarak koruma bilinci 
oluşturulması, Hitit dönemini yansıtan doğal malzemelerin, günümüz teknolojisi ile yorumlanarak 
kullanılması,  bina tipolojilerinde tek dizelik yerine her biri 
farklı özellikte ve özgünlükte konut tipolojilerinin kullanılması, 
yapılacak proje içinde yaz okulu ve benzeri eğitim ( sanat okulu 
…vb.) sağlanması, projenin uygulanmasıyla birlikte tanıtım 
ve reklam çalışmalarıyla bir cazibe merkezi hâline getirilmesi 
gerekli görülüyor.
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 Öğrencilerin yaz tatilini etkin bir şekilde değerlendirilmesi, gençler arasında şiddet içeren 
davranışların engellenmesi, kötü alışkanlıkların önlenmesi ve spor alanlarına yönlendirilerek öğrencilerin 
sosyal başarılarını arttırılması amacıyla Çorum Valiliği'nin koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ar-Ge Birimi tarafından “Öğrencilerde Şiddet ve Öfke Kontrolü Yaz Dönemi Projesi” 18 Temmuz ile 29 
Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 

 Proje kapsamında il merkezinde 200'e yakın öğrencinin aileleri ile okul rehberlik servisi aracılığıyla 
görüşmeler yapıldı. Projeye 7-10 sınıf arası ve 25 öğrenci katıldı.

 İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik Spor il Müdürlüğü’nün 
destek verdiği proje, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi öğretmenlerinden A.Mesut ÜRÜNOĞLU ve 
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mihrinur KARAKAYA'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

 10 gün süresince 8.30 ve 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklere öğrencilerin ulaşımları, 
İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen bir araçla sağlandı. Eğitimler Merkez YİBO'da gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin kullandığı resim ve müzik aletleri, İl Özel İdaresi tarafından temin edildi. Proje süresince 
öğle yemekleri Çorum Belediyesi tarafından verildi. 

“Bilinçli Gençler” Başardı

proje-haber
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 Proje kapsamında Mahmut Atalay 
Gençlik Merkezi gönüllü çalışanlarından Burak 
ÇİFTÇİ ile birlikte öğrenciler çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdiler. Öğrencilerle şiddet ve öfke 
kontrolü sağlama, çatışma çözme, iletişim 
becerileri ve zaman yönetimi gibi alanlarda 
etkinlikler düzenlendi. Bununla birlikte 
sportif ve sanatsal çalışmalarda yapıldı. Sosyal 
Hizmetler’de psikolog Yeliz AKKAYA tarafından 
öğrencilere sorunların çözümüne yönelik 
eğitimler verildi. Selim ÖLÇER sportif çalışmaları 
organize ederken Gençlik Merkezi çalışanı 
Betül ÖZSEÇER tarafından öğrencilere okuma 
alışkanlığı kazandırma amacıyla çeşitli aktiviteler 
yapılmıştır. Resim öğretmeni Erhan ÇAKIR ise 
öğrencilerle sanatsal çalışmaları yürütmüştür.
Proje kapsamında Gençlik Spor Müdürlüğü 
havuzunda öğrencilere yüzme eğitimi de 
verildi. Merkez YİBO'da öğrencilere çevre bilinci 
kazandırmaya yönelik bahçe güzelleştirmesi 
çalışmaları gerçekleştirildi

 Öğrencilerin Çorum'un tarihi ve kültürel 
mirasını tanımaları amacıyla Alacahöyük ve 
Boğazkale'ye geziler düzenlendi.

 Projede öğrencilerle kitap okuma 
alışkanlığı kazandırma, sorunlarını öfke ve 
şiddete başvurmadan çözme, zamanı doğru 
ve faydalı kullanma, çevre bilincine varma, 
sportif ve sanatsal alanda başarıya ulaşma gibi 
etkinlikler yapıldı. Projenin başlangıç amacı olan 
öğrencilerle etkinlikler yoluyla kazandırılmaya 
çalışılan şiddet ve öfke kontrolü, zaman 
yönetimi ve başarılı olma yolları gibi değerleri 
özümsedikleri belirtildi.

 Proje hakkında öğrenciler ve veliler 
yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile 
getirdi.

proje-haber
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 Çorum Valiliği’nin himayesinde oluşturulacak ve Çorum’un mutfak kültürünün anlatılacağı 
kitabın hazırlık çalışmaları 17 Haziran 2011’de başladı.
 Çalışmada Hititler’den bugüne mutfak kültürü, yöresel mutfak değerleri, aile ve misafir sofraları, 
Çorum’a ait leblebi,  simit, kapari, akçeltik ve özel ve dini günlerdeki törenler ile yemekleri detaylı olarak 
yer verilecek.
     Proje koordinatörlüğünü Nilhan ARAS’ın yürüttüğü Aralık 2011’de çıkması planlanan kitabın 
hazırlık çalışmaları, proje ekibi, yararlanılacak kaynakların belirlendiği toplantı Çorum İl Özel İdaresi 
Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
 İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri ve köy-mahalle muhtarlıkları ile yapılacak görüşmeler sonucu her 
mahalle ve köyden her biri en az 55 yaş ve üzeri en az 3 kişi ile yapılacak mülakat sonunda elde edilen 
bilgilerin yanı sıra Kent Arşivi, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Turizm ve Otelcilik Lisesi, üniversite ve şehir 
kütüphaneleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Arşivi’nde de araştırmalar yapılacak. 
 Bu kurum ve kuruluşlarla birlikte Osman İĞRİ, Abdulkadir OZULU, Mahmut Selim GÜREL ve 
Ethem ERKOÇ gibi isimlerden de bilgi alınacak. Görsellerin bir kısmının bu kaynaklardan toplanacak bir 
kısmının ise önceden belirlenmiş kişilerle mülakat sırasında kaydedilecek. Araştırmaların sona ermesiyle 
elde edilen bilgi ve belgeler elektronik ortama aktarılarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Aralık 
2011’de Kent Arşivi ve kütüphanelere kazandırılacak.

Çorum’un
Mutfak Kültürü Oluşturuluyor

proje-haber
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 Yetiştirme Yurdu öğrencileri, yıl sonu etkinliğinde gönüllerince eğlendiler.
 2010-2011 Yılı Eğitim-Öğretim Yılının sona ermesi sebebiyle Kız ve Erkek Yetiştirme Yurdu 
öğrencileri için İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde bir piknik programı düzenlendi. 
 Programa Vali Nurullah ÇAKIR, Vali Yardımcısı Hacı Osman EBİLOĞLU, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Yakup KELEŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN, SEVGİ-DER Başkanı Gülfem KELEŞ, 
öğrenciler ve öğretmenler katıldı. 
 Program SEVGİ-DER Başkanı Gülfem KELEŞ’in konuşması ile başladı. Canlı müzik eşliğinde 
yenilen akşam yemeğinin ardından, halaylar çeken yetiştirme yurdu öğrencileri, keyifli dakikalar 
geçirdi. 
 Vali Nurullah ÇAKIR’ın da eğlenceye iştirak etmesiyle birlikte, başarılı öğrencilere ödülleri 
verildi. Ödül töreni sırasında yaptığı konuşmasında Vali ÇAKIR, öncelikle yurtlarda büyük bir özveriyle 
görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür ederek; “2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı sona erdi 
fakat yurtlarda kalan çocuklarımız için etkinliklerimiz, yaz sezonunda da devam edecek. Birinci olan 
öğrencilerimize Hitit altını, ikinci olan öğrencilerimize çeyrek altın verilecektir. Üçüncü öğrencilerimiz 
için ise elimizden gelen her şeyi yapacağız.” diye espri yapan Vali ÇAKIR, mekânsal ve yönetsel 
eksikliklerin ise gelecek sezonda telafi edileceğini dile getirerek, tüm öğrencilere eğlenceli bir tatil 
geçirmelerini diledi. 
 Ardından öğrenciler, dönem boyunca ezberledikleri şiirleri seslendirerek, konukların duygulu 
anlar yaşamasına vesile oldular. 

Yetiştirme Yurdunda Yıl Sonu Eğlencesi  

haber
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 Dünyanın üç kıtasından gelen NETCAD kullanıcıları, “Uluslararası NETCAD Kullanıcıları Konferansı” 
dolayısıyla 28 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. 

 “Uluslararası NETCAD Kullanıcıları Konferansı”na katılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 
kamu, özel sektör ve belediyelerden çok sayıda bürokrat, üst düzey yönetici ve konuğun yanı sıra yurt 
dışından da davetli katılırken, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekter Yardımcısı Bülent KANKURDAN ve 
beraberinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Osman DUMAN, Şehir Plancısı Muzaffer Arda BAL ve 
Harita Mühendisi Yasin DAŞDEMİR bu konferansda yer aldı.

 Konferansda temel olarak kamu projeleri, uluslararası projeler, yerel yönetimlerde kent otomasyon 
sistemiyle sektör ve üniversite projeleri konularında oturumlar düzenlendi. Program kapsamında 
dünyanın dört bir yanından gelen NETCAD kullanıcıları, projelerini birbiriyle paylaşma imkânı buldu.

“Uluslararası NETCAD Kullanıcıları 
Konferansı-2011” ODTÜ Kültür ve 

Kongre Merkezi’nde Gerçekleştirildi
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 “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında arazi çalışmasında görevlendirilecek işçilere 
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında seminer düzenlendi.
 Çorum İl Özel İdaresi ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü ile 01 Ağustos 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan “Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)”ında Çorum merkez ve ilçelerinde 
ağaç dikme ve dikilen ağaçların bakımlarında çalışacak 40 kişiye İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar 
Şube Müdürü Dr. Hüseyin MERAY tarafından, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında 
bilgi verildi.
 İl Özel İdaresi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde KKKA’nın tanımı, saha 
çalışmalarında alınması gereken önlemler, vücutta kene görülmesi hâlinde yapılabilecekler ve tedavi 
yöntemleri anlatıldı.
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi sonrası soru-cevaplardan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet ERSOY da obezite ile ilgili bir konuşma yaptı. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam 
bilincinin oluşturulması için gerekli çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Görevlilere Kırım-Kongo Bilgisi

haber
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 İl Özel İdaresi Gençlik Spor, Türkiye üçüncüsü olan Hüseyin TATVEREN’le gururlandı.

 Hafta sonu ilimizde yapılan Türkiye Budokaido Şampiyonası’nda minik erkekler 50 kg.’da üçüncü 
olarak bronz madalya kazanan Hüseyin TATVEREN’e  İl Özel İdaresi Gençlik Spor Kulübü tarafından bir 
çeyrek altın hediye edildi.

 Vuşu Federasyonu Başkanlığı’nın 2011 yılı faaliyet programı kapsamında Çorum’da yapılan 
Budokaido Türkiye Şampiyonası’nda minik erkekler 50 kiloda üçüncü olup bronz madalya alan İl Özel 
İdaresi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hüseyin TATVEREN altınla ödüllendirildi.

 Çorum İl Özel İdaresi’nde düzenlenen törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı 
zamanda İl Özel İdaresi Gençlikspor Kulübü Başkanı Ömer ARSLAN, yönetim kurulu üyeleri Şaban ATEŞ, 
Ahmet TÜZÜN, Veli SİNGER ve Mustafa ÜNAL ile antrenör İlhan AŞKIN katıldı.

 Kulüp Başkanı Ömer ARSLAN ise, Türkiye üçüncüsü olan sporcuları Hüseyin TATVEREN’i tebrik 
ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi. 

Türkiye Üçüncüsü TATVEREN 
Ödüllendirildi

spor-haber

40

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



Ordu Şampiyonu: Özel İdare Gençlik
 İl Özel İdaresi Gençlik Spor Voleybol Takımı Ordu’dan şampiyon olarak döndü.
 İl Özel İdaresi Gençlik Spor Voleybol Takımı Türkiye’nin en iyi sekiz takımı arasında derece aldı. 
Ordu’da yapılan Yıldız Erkekler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği’nde  Trabzon Hamsigücü Spor ve 
Samsun DSİ’yi yenerek Türkiye Şampiyonu’nun belirleneceği olacağı final grubuna yükseldi.
 Amasya Suluova’da yapılan grup birinciliğinde şampiyon olup yarı final grubuna yükselen İl Özel 
İdaresi Gençlik Spor, Ordu’da yapılan yarı finallerde de rakiplerine set vermedi. Samsun DSİ ve Trabzon 
Hamsigücü ile rakip olan Çorum temsilcisi, önce Trabzon takımını, daha sonra da Samsun temsilcisini 
3-0’lık skorlarla yenerek Ordu’dan da grup şampiyonu olarak döndü.
 İl Özel İdaresi Gençlik Spor, Ordu’da elde ettiği birincilikle Türkiye’nin en iyi 8 takımının mücadele 
edeceği final grubuna yükseldi. 
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 İl Özel İdaresi 2011 yılı asfalt sezonu, 20 Haziran 2011 tarihinde Alaca ilçesi Sancı-Büyükdona 
grup yolunda başladı. Grup yolunda, 9 km.1.kat asfalt, 2 km. 2.kat asfalt kaplama yapılması planlandı. 

 2011 yılı asfalt sezonu içerisinde 214.15 km.1.kat asfalt, 40.40 km.de 2.kat asfalt kaplama olmak 
üzere toplamda 254.55 km. asfalt yapılacağı kaydedildi. Asfalt programın uygulaması, İl Özel İdaresi 
makine parkı ve personeli tarafından yapılıyor. Çalışmalar planlı ve programlı bir şekilde devam etmekte 
olup çalışma sezonu içerisinde asfalt yapım işi tamamlanacağı bildirildi. 2011 yılı içerisinde asfalt yapımı 
için 11.237.327,26 TL ödenek kullanılacağı ifade edildi

Asfalt Sezonunda
Çalışmalar Sürdürüldü

Çorum İl Özel İdaresi
Yatırımları
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 Bayat Çukuröz Köyü güreş alanına yapılan 228 
kişilik modüler kapalı çelik portatif tribün hizmete 
açıldı.
         İhalesi Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından yapılan, Bayat Çukuröz Köyü güreş alanı 
228 kişilik modüler kapalı çelik portatif tribün inşaatı 
kontrollüğü Çorum İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapıldı. 12 Mayıs 
2011 tarihinde yer teslimi yapılan inşaat, 07 Haziran 
2011 tarihinde tamamlanarak hizmete sunuldu.

Bayat Çukuröz’de
228 Kişilik Tribün Hizmette

 2011 yılı yatırım programında bulunan 
Bayat İlçesi Eskialibey İlköğretim Okulu Onarım işi 
tamamlandı.
 2011 yılı yatırım programında bulunan Bayat 
İlçesi Eskialibey İlköğretim Okulu Onarım işiyle ilgili 
15 Haziran 2011 tarihinde bir sözleşme yapıldı. 
20 Haziran 2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe 
başlandı. İşin süresi 60 gün olarak belirlendi. Okulun 
çatısının yenilenmesi, sobalı sistemden kalorifer 
sistemine geçmesi, boya işleri ve yeni tuvalet yapılarak, 
yeni eğitim-öğretim yılına öğrencilerimizin daha iyi 
şartlarda öğrenim görmeleri hedeflendi.  Söz konusu 
işle ilgili proje tadilatı, yaklaşık maliyeti, ihalesi ve 
kontrollüğü Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 
tarafından yapıldı.

Bayat Eskialibey
İlköğretim Okulu Onarıldı

Çorum İl Özel İdaresi Yatırımları
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Önce Sonra

 Sungurlu’nun Aşağı Fındıklı Köyü’ne parke taşı 
döşenerek köy halkının kullanımına açıldı.
 2011 yılı yatırım programında bulunan Sungurlu 
İlçesi Aşağı Fındıklı Köyü parke taşı yapım işi tamamlandı. 
Toplamda 4500 m2’lik bir alanda yapılan çalışma sonucu, 
ilçenin en büyük köylerinden olan Aşağı Fındıklı Köyü 
modern bir köy hüviyetine kavuştu.
 Köy halkına daha rahat yaşanabilir bir ortamın 
hazırlanması ile insanlarımızın yazın tozdan, kışın ise 
çamurdan kurtulması için yapılan bu çalışmalar, köylerimizin 
örnek bir köy olma yolunda önemli bir halkasını oluşturuyor.
 Köy Muhtarı Selahattin OKÇANOĞLU da yapılan ve 
hizmete açılan bu çalışmayla ilgili olarak memnuniyetini dile 
getirirken, köy halkı adına bu konuda emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Aşağı Fındıklı Köyü’ne Parke Taşı Döşendi

Çorum İl Özel İdaresi Yatırımları

 Boğazkale’nin Kaymaz Köyü’nde gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmaları ile köyün çehresi 
yenilendi.
 2011 yılı yatırım programında bulunan “Boğazkale İlçesi Kaymaz Köyü Parke Taşı Yapım İşi” 
tamamlandı. Toplamda 2250 m2 lik bir alanda yapılan çalışma sonucu Kaymaz Köyü modern bir köy 
hüviyetine kavuştu.
 Köy halkına rahat bir ortamın sunulması, köylerimizin rahat yaşanabilir bir konumda olması ve 
insanlarımızın yazın tozdan , kışın ise çamurdan kurtulması için yapılan bu çalışmalar köylerimizin örnek 
bir köy olma yolunda önemli bir halkasını oluşturuyor.
 Köy Muhtarı Hasan GÜRHAN’da yapılan ve hizmete açılan bu çalışmayla ilgili olarak memnuniyetini 
dile getirirken, köy halkı adına bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Boğazkale Kaymaz’ın Çehresi Değişti
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Çorum İl Özel İdaresi Yatırımları

Araç Filomuz Büyüyor

 Çorum İl Özel İdaresi araç filosuna yeni iş makineleri eklendi.
 Çorum İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nce, 2011 yılı iş makinası alımında hedeflenen 5 adet 
Komatso GD 555-5 greyder temini gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan 2 adet greyderin 
devamı olarak İller Bankası kredisi ile alınan 3 adet Komatsu GD 555-5 Greyder ve 2 adet GD 675-5 Nipel ile 
birlikte 25 Temmuz 2011 tarihi itibariyle araç filomuza katıldı.

7 Adet 3029 K Mercedes Havuz Tipi Damperli Kamyon
 İl Özel İdaresi makine parsına 7 adet 3029 K Mercedes Havuz Tipi Damperli kamyon alındı.
İdaremiz 2011 yılı planları çerçevesinde İller Bankası kredisi ile alımı hedeflenen 12 adet 3029 K- 6*4/3600 
Mercedes kamyonun 7 adeti hizmetler de kullanılmak üzere teslim alındı. Kamyonlar 14 m3 damper kapasiteli 
ve hardoks saç malzemeden yapılmış havuz tipi damperler ile birlikte teslim edildi.

2’şer Yeni Silindir ve Greyder ile 1 Adet JCB 3CX BEKO-LODER
 İl Özel İdaresi makine parkına iki adet Bomag silindir ve bir adet JCB 3CX BEKO-LODER alındı.
Çorum İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılı için İller Bankası kredisi ile alımı 
planlanan 5 adet Komatsu GD 555 greyder, 1 adet JCB 3CX BEKO-LODER ve 2 adet Bomag 213 D-4 Silindirin 
alımı için gerekli işlemler tamamlandı.  2 adet Komatsu GD 555 greyder, 1 adet  JCB 3CX BEKO-LODER  ve 2 adet 
Bomag 213 D-4 Silindir teslim alınarak hizmete sunuldu.
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 Çorum merkeze bağlı Şendere Köyü içme suyu ve 
sulama amaçlı göletin yağmurlama ve sulama tesisi yapım 
inşaatı tamamlandı.
 İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2010 Yılı 
KÖYDES yatırımlarından olan “Çorum Merkez Şendere İçme 
Suyu ve Sulama  Göleti’nin Yağmurlama Sulama Tesisi Yapım 
İnşaatı” tamamlandı.
 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 2010 yılı KÖYDES yatırım programında olan 
ve inşaatıı 2011 yılında da devam eden Merkez Şendere 
İçmesuyu ve Sulama  Göleti’nin Yağmurlama Sulama Tesisi, 
Derivasyon Su Alım Yapısı ve Derivasyon Hattı İnşaatı 
nihayetlendirildi. 
 İnşaatı biten yağmurlama sulama tesisinde çeşitli ebat ve basınçlarda döşenen borularla 39.500 
mt Derivasyon ve Yağmurlama Sulama hattı, 107 Adet hidrant ve hidrant rögarları yapılmasıyla Şendere, 
Laloğlu ve İnalözü Köylerinde toplam 4.000 da tarım arazisi yağmurlama sulama sistemi ile sulanabilecek.

Şendere Göleti Yağmurlama
Sulama Tesisi Tamamlandı

 Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
yatırımlarından “Çorum Merkez Hamamlıçay Köyü Küçük 
Ölçekli Sulama Göleti ve Yağmurlama Sulama Tesisi Yapımı 
İnşaatı” çalışmaları devam ediyor.
 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 2010 yılı Özel İdare yatırım programında olan 
ve inşası 2011 yılın da devam eden Merkez Hamamlıçay Köyü 
Küçük Ölçekli Sulama Göleti inşaatının temel kazı hafriyatı 
18 Temmuz 2011 tarihinde tamamlanarak temel dolgusuna 
başlandı.
 İnşaatı devam eden küçük ölçekli sulama göleti 20.00 
m. yüksekliğinde olacak ve 83.288 m³ su toplayacak. Yapılan bu 
gölet ile 454 dekar tarım arazisi yağmurlama sulama sistemi ile 
buluşarak 239 çiftçi ailesi bu projeden faydalanabilecek.

Hamamlıçay Köy’de Çalışmalar Sürüyor

Çorum İl Özel İdaresi Yatırımları
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 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 
yatırımları devam ediyor.
 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz 
tarafından aşırı yağışlardan etkilenen köy 
yollarında su geçişlerinde kullanılmak üzere “Afet 
Acil Durum Ödeneği”nden alınan  446 metre 
Ø 400 mm, 276 metre Ø 600 mm boyutlarında 
toplamda 722 metre H.D.P.E. BORU İl Özel İdaresi 
tarafından teslim alınmış olup, ihtiyaç duyulan 
merkez ve ilçe köy yollarında kullanılmaya 
başlandı.

Yol ve Ulaşım Yatırımları Devam Ediyor

 Merkeze bağlı Eskiekin Köyü Aliki 
Mahallesi içme suyu tesisi tamamlandı.
 2011 yılı İl Özel İdaresi yapım 
programında bulunan merkeze bağlı Eskişekin 
Köyü Aliki Mahallesi içme suyu tesisi bitirilerek 
hizmete açıldı. Bu kapsamda 20 tonluk içme 
suyu deposu ve 555 m.  Q 50/63 PVC boru 
kullanılarak şebeke tesisi yapıldı.

Eskiekin Aliki
İçme Suyu 
Tesisine Kavuştu

Çorum İl Özel İdaresi Yatırımları
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Dodorga Kaymakamı
Bülent GÜVEN ile Röportaj  

Dodorga Kaymakamı
Bülent GÜVEN ile Röportaj  

 -Dodurga Kaymakamımız Sayın Bülent 
GÜVEN sizi tanıyabilir miyiz? 

 1977 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesinde 
dünyaya geldim. İlk, orta ve lise öğrenimimi 
Erzurum’da tamamladım ve 2000 yılında ise 
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset 
Bilimi Bölümü’nden mezun oldum.  Sonrasında 
uzun yıllar Amerika’da özel şirketlerde çalışarak 
edinmiş olduğum iş tecrübelerimin yanı sıra 2004 
yılında New York Pace Üniversitesi’nde Stratejik 
Yönetim üzerine İşletme yüksek lisansımı (MBA) 
tamamladım. 2008 yılında da Kahramanmaraş 
Kaymakam Adayı olarak göreve başladım. 
Bursa Gemlik’te yaptığım kaymakam refikliği ve 
Nevşehir’deki teftiş stajının ardından  2008-2009 
yılları arasında Burdur Gölhisar Kaymakam Vekili 
olarak görev yaptım. Yine mülki idare amirliği 
adaylığını kapsayan bu süreçte İngiltere’de 
Portsmouth Üniversitesi’nde Avrupa Hukuku ve 
Politikası Bölümü’nde bir diğer yüksek lisansımı 
tamamladım. İngilizce, Almanca ve İspanyolca 
bilmekteyim. Halen Atatürk Üniversitesi İşletme 
Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü’nde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı üzerine 
doktora çalışmalarına devam etmekteyim. 2011 
yılı başında kaymakamlık kursunun bitmesiyle 

düzenlenen kurada asaleten ilk görev yeri 
olarak nasibimize Dodurga çıktı. Ayrıca varlığıyla 
varlığımı anlamlı kılan hayatımın aşkı Kübra Hanım 
ile evliyim ve dünya tatlısı Berra Melek adında 
iki-buçuk yaşındaki kızımızla mutluluğumuzu 
taçlandırmış durumdayız. 

 -Dodurga’yı kısaca anlatabilir misiniz? 
İlçenin kendine özgü tarihi, coğrafi, turistik ve 
kültürel özelliklerinden bahsedebilir misiniz?

 Dodurga İlçesi 24 Oğuz boyundan birisi 
olan Bozaklar’ın Ayhan kolunun uzantısıdır. 

ilçelerimizi tanıyalım
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ilçelerimizi tanıyalım

Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugat’it Türk adlı 
eserinde "Toturga" olarak zikredilen Dodurga, 
ad olarak ülke olmak, yönetmek anlamına 
gelmektedir. 1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’ya 
gelen Türk beylerinin yurda dağılması ve 1074 
yılında bu bölgeye Ayhan Bey’in uç beyi olarak 
yerleştirilmesiyle ilçe tarihi başlamıştır. 14. yüzyılda 
Horasan tarafından  gelerek  bu   civarda  göçebe  
halinde  yaşayan  Doduroğulları, Fındıkoğulları ve 
Hatipoğulları adındaki kabileler birleşerek yerleşik 
düzene geçmişler ve Doduroğulları kabilesinin 
nüfuzlu olması nedeniyle köye Dodurga adı 
verilmiştir. 1963 yılında kasaba, 1991 yılında 
ise ilçe statüsü kazanmıştır. İlçemizin güney ve 
güneydoğusu Kızılırmak Havzası ile çevrilidir. 
Doğusunda Laçin, batısında İskilip, güneyinde 
Oğuzlar, kuzeyinde Osmancık ilçeleri ile çevrilidir. 
İlçemiz karadeniz iklimi karasal iklim ile Akdeniz 
iklimi arasında geçiş özelliği taşımaktadır. Yazları 
sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılımandır.

 Çeltik tarımı ekonomik olarak İlçeye gelir 
getiren en önemli faaliyettir. İlçemizde 500 hektar 
alanda çeltik ekimi yapılmaktadır. Ortalama 
dekara verimi 900 kg olup, Türkiye ve Dünya 
ortalamasından yüksektir. İlçemizde yetiştirilen 
çeltik çeşidi ‘Osmancık 97’dir. Kuru tarım alanlarının 
3500 hektarında buğday, 1400 hektarlık alanında 
ise arpa yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer yandan 
yine kuru tarım alanlarında az miktarda ticari 
amaçlı şeker pancarı, soğan, fasulye, nohut ve 
mercimek yetiştirilmektedir. 

 Şu an ilçemizde birisi faaliyette olan ve 
ayrıca inşaası bitmek üzere olan iki hidroelektrik 
santrali (HES) mevcuttur. Obruk Barajı’mız –baraja 
sınırı olan diğer ilçeler Oğuzlar ve İskilip’tir- 
yeşilin ve mavinin; ormanın ve nehrin müstesna 
bir uyumunu resmettiği coğrafi güzelliği 
münasebetiyle Çorum’da keşfedilmeyi bekleyen 
önemli bir turizm potansiyeli ihtiva etmesinin 
yanı sıra ülkemiz için de su sporları açısından 
değerlendirilerek hizmete sunulabilecek nadide 
barajlardan birisidir. 

 Ayrıca ilçemizin en önemli gelir kaynağı 
olan kömür madeni, Alpagut Kasabası, Tutuş 
Köyü  ve Ayva Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. 
Kömür madeni 1942 yılında bulunmuş, Özel 
İdare uhdesinde kalmak kaydıyla Tutuş Köyü 
Muhtarlığı’na ilk işletme ruhsatı verilmiştir. 
1964 yılında TKİ  sahada işletme ruhsatı almıştır. 
1970 yılında özel idare hakları TKİ’ye devretmiş 
ve sahadan ayrılmıştır. Anılan tarihten itibaren 
sahada faaliyetler A.D.L. İşletmesi Bölge 
Müdürlüğü’nce yürütülmekte iken, 2002 yılında 
özelleştirme kapsamına alınıp, özelleştirilirken 
Bölge Müdürlüğü tasfiye edilmiştir. Şu an için yıllık 
300 bin ton üretim yapıp Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün önemli oranda 
kömür ihtiyacını karşılamaktadır. 

 Ayrıca Dodurga kaynaşmış Alevi-Sunni 
yaşam tarzı itibariyle günümüz Türkiye’sinde 
özlenen ve hedeflenen bir sosyo-kültürel yapıya 
sahiptir. Buradaki farklılık sadece siyasi ideoloji 
farklılığından ibarettir. Zira birbirlerinin yaşam 
şekline saygı duymakla kalmayıp önemli gün ve 
haftalarda birbirlerinin tören ve kutlamalarına 
iştirak ederek, düğün ve cenaze merasimlerinde bir 
araya gelerek sevinci ve hüznü paylaşırken umumi 
barış ve huzura örnek teşkil etmeyi başaran bir 
sosyal dokuya sahiptir 
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 -Önceki görev yeriniz olan 
Gölhisar’daki deneyimlerinize kıyasla 
Dodurga’ya geldiğinizde ilçede gördüğünüz 
önemli sorunlar nelerdi? Bu konuda nasıl bir 
çözüm öneriyor ve bu yönde nasıl bir strateji 
izliyorsunuz?

 Öncelikle Gölhisar İlçesi nüfusuna kıyasla 
Dodurga mütevazi bir nüfusa sahiptir. Dodurga’da 
Anadolu Lisesi türü lise bulunmamakla birlikte 
ilçe ihtiyacını karşılayan Çok Programlı Lise ve  
ilköğretim okulları mevcuttur. İlçe 7425 nüfusu ile 
küçük ama şirin ve güzel bir ilçe. İlçeye girdiğim 
ilk andan itibaren beni etkileyen Dodurga’nın ova 
ilçesi olması itibarıyla göz alabildiğince uzanan 
topraklarının yeşili ile ana yoldan Dodurga yol 
ayrımıyla beraber ilçe girişinde bizi karşılayan 
Kızılırmak’ın coşkun akışının dünyada halen 
doğasını tüm doğallığıyla korumayı başarabilmiş 
yerleşim yerlerinin var olduğunun ispatını 
sunmasıydı. Bulunduğu rakım ve sahip olduğu 
iklim özellikleri sebebiyle ilçemizde her çeşit 
bitkisel ve hayvansal üretim yapılmasına olanak 
vermektedir. İklim olarak burada en dikkat çeken 

Dodurga’nın Akdeniz ve Karadeniz İklimlerinin 
geçiş bölgesinde olması ve de incir, zeytin, kivi ve 
bazı diğer Akdeniz iklimine has bitkilerin yetişiyor 
olması. Lakin buradaki en büyük sorun bölünmüş 
tarım arazileri ve birçok arazinin ekilmeyerek boş 
bırakılması. Bu da dolayısıyla ilçe ekonomisini 
olumsuz olarak etkilemektedir. Yakın bir süreçte 
toprak reformu uygulanacağından bu sorun 
çözülerek vatandaşımız hangi ürünün ne kadar 
kâr getirdiği ve ne şekilde verimli ürün alınacağı 
gibi hususlarda bilgilendirileceğinden ilçemiz 
Çorum’un en önemli tarım merkezlerinden biri 
olmaya aday olacaktır.

 Diğer bir konu ise eğitim durumumuz. 
Dodurga şu an ilköğretim ve lise de sınavlarda 
ilimizde son sıralarda bulunmaktadır. Bu konuda 
radikal çözümlerimiz başlamış olup yakın bir 
zamanda iyi sonuçlar alabileceğiz. Diğer bir önemli 
konu ise demografik açıdan ilçedeki genç nüfusun 
az olup genel olarak dışarı göç veren bir yapısının 
olması. Tabi bunda iş olanaklarının yetersiz 
olmasının payı büyük. Dodurga Belediye’miz 
ile yaptığımız çalışmalarla Dodurga’ya ihtiyaç 
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duyduğu istihdam ve iş olanaklarını temin etmek 
için elimizden geleni yapmaktayız. İnanıyoruz 
ki birlik ve beraberlik içinde uygulanacak olan 
projelerle Dodurga, Çorum’da hak ettiği yere 
gelecektir. 

 -Genel olarak yaptığınız ve yapmayı 
planladığınız hizmetlerinizden bahsedebilir 
misiniz? Sadece ilçe merkezi olarak değil bütün 
köy ve beldelerle birlikte genel bir hizmet 
panoraması verebilir misiniz?

 -Anadolu insanının genelde elindeki 
imkânların farkında olmadığını düşünüyorum. 
Bugün Dodurga, TKİ’ye bağlı kömür işletmelerine 
sahip olması,  Türkiye’nin en uzun ırmağı olan 
Kızılırmak Nehri’nin ilçe sınırlarından geçmesi, 
sulanabilir  arazinin oldukça geniş olması, pirinç 
üretimi ve sosyal  dokunun zenginliği ile hemen 
dikkat çekmektedir. Bu özelliklerin farkındalık 
oluşturması ve bunun geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla, ilçenin SWOT (GZFT) analizinin yapılması 
talimatını verdim. Dodurga olarak güçlü ve zayıf 
yönlerimizin, fırsatlarımızın ve tehditlerimizin 
neler olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
yapıldı. İlçemizin yapılabilecek olan AB projeleri 
ve Strateji Planlama çalışmalarına temel 
dayanak olabilecek profesyonellikte olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca tüm ilçelerimizde olduğu 
gibi Dodurga’da da bir proje ekibi oluşturduk ve bu 

proje ekibi ile ilçeye özel proje üretme kapasitemizin 
artırılacağına inanıyoruz. Bu bağlamda yine strateji 
planlama çalışmaları başlattık ve bitirmek üzereyiz. 
Öncesinde sorun analizi ile başladığımız bu süreç 
tamamlandıkça ilçemiz için geçmişten geleceğe 
hafıza oluşturabilecek kataloglama çalışması 
ile ilçemizin sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunabileceğime inanıyorum.

 KÖY-DES projeleri tüm Türkiye’de devrimsel 
anlamda bir faaliyetler bütünü olup ve de  yapılanlar 
ya da yapılacaklar detaylı olacağı için bu konuya 
girmek istemiyorum ama da sadece kalan projeleri 
bitirmeye çalışıyoruz demek isterim. Ayrıca 
yapılmış önemli birkaç projeden bahsedecek 
olursak: Dodurga Halk Eğitimi Merkezi tarafından 
ilçemizde 2009 yılı itibariyle, İş-Kur destekli kadın 
istihdamına yönelik olarak tekstil  kursu açılmış 
bu kursun bir sonucu olarak ise ilçede Newteks 
Firmasınca tekstil fabrikası kurulmuş olup, 145 
kişi kapasite ile üretimine devam etmektedir. 
Yine İş-Kur destekli  ‘Tezgâhta Halı Dokuma Kursu’ 
başlatılmış olup, 2011 yılı itibariyle 60 adet tezgahla 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmalara devam etmektedir.

 -Obruk Barajı’nın ilçenize katkısı oldu 
mu? Olduysa Kaymakamlık olarak bu konuda 
çalışmalarınız nelerdir? 

 Obruk Barajı’nın elbetteki ilçemize katkısı 
vardır. Öncelikli olarak Çorum ve çevresinin elektrik 
ihtiyacı barajdan karşılanmaktadır. Ancak biz bu 
yönü ile değil de yaklaşık 30 km hinterlandı ile su 
sporları ve su kayağı,  yamaç paraşütü gibi sosyal, 
sportif ve turistik açıdan ilçeye zenginlik ve renk 
katabilecek potansiyeli barındırması ile daha fazla 
ilgileniyoruz.  Barındırdığı doğal bitki örtüsünün, 
havasının, suyunun mükemmel birleşiminde 
huzur veren güzelliği ve heybetli dağları ile adeta 
yeşil üstüne kurulu bir cennet barındırmaktadır 
kendinde. Bu durum turizm açısından ciddi bir 
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potansiyel arz etmektedir. Evet Kaymakamlık 
olarak biz Obruk Barajı ile ilgili Valilik Proje Merkezi 
uzmanlarından aldığımız profesyonel destekle 
baraj kenarında her türlü sosyal donatıya sahip, 
vatandaşlarımızın rahatlıkla aileleri ile gelip 
dinlenebileceği, şehir stresinden uzak, doğanın 
kucağında dinlenirken kullanabileceği yürüyüş 
parkurları, su motorları ve yamaç paraşütünü 
kapsayan proje ve etüt çalışmalarımız devam 
etmektedir. Tamamladığımızda Dodurga ilçesi 
için bu çalışmanın bir el kitabı olacağı müjdesini 
şimdiden verebiliriz. Ayrıca yine bu bağlamda Hitit 
Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına yönelik 
su sporları faaliyetleri ve kamp alanları üzerine 
üniversite yönetimi ile karşılıklı fikir alış verişlerimiz 
ve görüşmelerimiz devam etmektedir. 

 -Dodurga’da yapmayı istediğiniz veya 
uygulamaya koyacağınız bir planınız projeniz 
var mı?

 - Dodurga’da yapmayı istediğimiz ve 
bunu plan ve programa dönüştürme hedefinde 
olduğumuz birçok projemiz var elbette.  İlçenin 
ekonomik olarak gelişmesi tarımda ve turizmde 
yapılacak olan projelerle mümkündür. Şu an için 
en büyük sorunumuz yaşlanan nüfus ve dışarı 
verilen göçtür. Dodurga için öncelikli projelerimiz 
tarım ve hayvancılık alanındadır. Mantar üretimi 
konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.  Şu 
an finansal ihtiyacımızı halledebilirsek Çorum’un 
ihtiyacı olan mantarı karşılayabilmek için haftanın 
3 günü Antalya ve Burdur’a giden mantar 
tüccarlarına ilçemiz sınırlarında hem Çorum 
açısından iş olanağı temin etmiş olacağız hem 
de Çorum’un mantar ihtiyacını karşılamanın yanı 
sıra bu hususta boş olan Karadeniz pazarına hitap 
edeceğiz. 

 Diğer projemiz üretimi ciddi bir zahmet 
gerektirmezken ekonomik anlamda kârı bol 
olan cevizcilik ve badem alanındadır. Hedefimiz 

öncelikle Obruk Havzası’nda ceviz ve badem 
üretimini artırırken ilerleyen dönemlerde 
Oğuzlar Belediye Başkanı Ali Uyanık Bey’in ideali 
olan Çorum-Samsun-Tokat-Amasya bölgesini 
dünyanın en büyük ceviz üretim alanına 
çevirmektir. Şu an için Yeniköy, Dikenli, Kuyucak ve 
Ayva Köylerimizde sertifikalı ceviz fidanı üretimi 
için çalışmalar devam etmektedir. 

 Önemli bir diğer projemiz de şu an için bir 
şirketin yaş meyve ve seracılık konusunda yatırım 
da bulunmak için yaptığı başvuru üzerinedir. 
Dahası başka bir şirket ise Dodurga’da medikal 
bitkiler üzerine faaliyetlere başlamıştır ve arazi 
tahsis işlemleri devam etmektedir. Örnek verecek 
olursak çok önemli tıbbi ilaçlarda kullanılan 
kapari (yerli halkın tabiriyle "gebere" ) bitkisinin 
üretimi ile hem istihdam açısından tesisleşme 
sağlanmakta hem de kaparinin erozyonu 
önleyici vasfı münasebetiyle geniş bir bölgede 
üretim faaliyetleri artarak devam etmektedir. 
Organik tarım ürünleri üzerine diğer birçok 
ortaklı şirketimiz yatırımlara devam etmektedir. 
İlçemizde 240 dekar alanda organik tarım üretimi 
amacıyla çalışma başlatılmıştır. 2011 yılında 70 
dekar alanda domates, 10 dekar alanda kavun, 
5 dekar alanda altın çilek ekimi yapılmış olup, 
sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir.  
Dodurga’nın önemli bir bölümünün tarım 
havzasına dönüştürülmesine yönelik projemiz 
için canla başla arkadaşlarımızla çalışmaya devam 
ediyoruz.  

 Hayvancılık alanında ise ilçemizde 
2200 adet büyükbaş, 1600 adet küçükbaş 
hayvan bulunmaktadır. Önceki yıllar dikkate 
alındığında küçükbaş hayvan varlığının arttığı 
gözlenmektedir. Büyükbaş hayvanlarda ise kültür 
ırkına doğru bir artış görülmektedir. Bu artışta 
devlet destekli olarak yapılan suni tohumlama 
çalışmaları etkili olmuştur. Hayvancılık alanında 
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ileride rüzgâr enerjisinden de faydalanarak (Bu 
konuda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
ile ortaklaşa çalışmalarımız devam etmektedir.) 
Türkiye’nin önemli enerji üstlerinden bir olabilme 
potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Ayrıca 
birlikte yaşama kültürünü özümsemiş Alevi–Sunni 
topluluklarından müteşekkil sosyo-kültürel dokusu 
itibarıyla ülkemiz için özlenen ve hedeflenen bir 
yapıya sahip olması, coğrafik olarak küçük ama 
gönlü ve ufku büyük insanların yaşadığı bir ilçe 
olduğunu düşünüyor ve bu düşüncemin olumlu 
temennilerle raflardaki tozlu yerini almamsı 
için  Dodurga Halkını ilçe adına daha güzel işler 
yapılması için halkımızın emeğini ve zamanının 
esirgemeden yurttaşlık bilinciyle hareket ederek 
devlet-millet el ele parolası ile işbirliğine davet 
ediyorum. Bunlar pembe sözcüklerle türetilmiş 
hayal ürünü vaatler değil; bilakis farklı kıtalarda 
farklı medeniyetlerin mirasında uzun  yıllar 
yaşamış bir birey olarak tamamen samimiyetle 
ifade ettiğim şahsi mülahazalarımdır.

Teşekkür Ederim.

Biz teşekkür ederiz bizi bu sayıda 
onurlandırdığınız için…

ise hâlihazırdaki işletmelere tesislerinin işlevini 
artırmak ve tesislerinin modernleştirilmesi için 
yardımcı olmaya çalışırken dışarıdan hayvancılık 
hususunda yatırım yapmak isteyen ilgili şahıslarla 
görüşmelerimiz devam etmektedir.  Hedefimiz 
hayvancılık anlamında büyük ve modern çiftliklerin 
kurulduğu bir tesisler bölgesi oluşturarak ilerleyen 
dönemlerde süt üretiminde etkin bir konuma 
gelmektir. Şu an için büyük işletme bazında hem 
hayvancılık hem de geniş tarım arazilerle neler 
yapılabileceği üzerine plan ve projeler üzerinde 
çalışıyoruz. 

 Eğitim, tarım ve turizm sektörü ile ilgili birim 
amirlerimin katkıları ile yapmayı planladığımız 
projelerimizle Dodurga’yı tanınır, bilinir bir ilçe 
yapma arzusu içinde olduğumuzu bir kez daha 
göstermiş olduğumuzu düşünüyorum.

 -Son olarak Sayın Kaymakamım 
Dodurga’nın ileriki yıllarda nerede ve nasıl 
olacağını düşünüyorsunuz?

 Evet ben Dodurga’nın gelecek 10 yıl içinde 
ilçe olarak stratejik planlamasını tamamlamış, 
tarımsal anlamda ve turizm alanında Çorum’da 
rüştünü ispat ederek etkin bir konuma ulaşmış 
olacağına inanıyorum.  Ayrıca şu an için Obruk 
HES Barajı ve MNG Hidroelektrik Santrali ile dev 
bir enerji üssü özelliğine sahip olan ilçemizin 
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 - Başkanım kendinizi kısaca 
tanıtırmısınız?

 01 Mayıs 1955 Yılında Çorum Dodurga’da 
doğdum. 
İlk ve orta okulu Dodurga’da , lise tahsilini Çorum 
Sanat Enstitüsünde tamamladım. Vatani görevimi 
İstanbul Çatalca’da tamamladıktan sonra 1981 
Yılında TKİ-ADL Müessese Müdürlüğü’nde işçi 
olarak çalışmaya başladım. 26.03.1989 tarihinde 
yapılan yerel seçimlerde Dodurga Belediye 
Başkanlığı’na seçilerek 18.04.1999 tarihine kadar 
Başkanlık görevine devam ettim. 

 18.04.1999 tarihinden sonra TKİ-ADL 
Müessese Müdürlüğü’nde eski işime başladım. 
29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 
tekrar Dodurga Belediye Başkanlığı’na seçildim.
Evli ve 3 çocuk babasıyım.

 - Dodurga  ilçesini kısaca anlatabilir 
misiniz? İlçenin, derin bir tarihe sahip 
olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda ilçenin 
tarihi ve turistik yapısından bahsedebilir 
misiniz?

 Danişmentliler’in son zamanlarında, İskilip 
yolu üzerinde bulunan Dodurga Osmancık- İskilip 
bağlantısını sağlayan önemli bir konumdaydı. 
Danişmentliler’den sonra  Dodurga Selçukluların 
idaresine girmiştir. Sultan II. Kılıçarslan sağlığında 
ülkesini  iki oğlu arasında pay etmiş, Osmancık 
oğlu Sencer'in hissesine düşmüştür. Kösedağ 
Savaşı’ndan (1243) sonra Anadolu Moğol 
egemenliği altına girmiş,1260 tarihinde Moğol 
hanı Hülagu, Kızılırmağın batısını Dodurga 
ve çevresi dahil Selçuklular’dan Keykavus'a, 

Dodurga Belediye Başkanı
Bekir KILIÇ ile Röportaj  

doğusunu merkezi Amasya olmak üzere Rüknettin 
KILIÇARSLAN'a vermiştir. Bu sırada Dodurga'nın 
idaresi Keykavus'a bağlı olarak köyün ulularından 
Hamik Beğ' e aittir.  

 Dodurga'nın ilk yerleşim bölgeleri  
önceleri, şimdiki ilçenin güneyinde bulunan dağın 
eteğinde Kuzyaka ve Damlaca denilen yerde, bir 
yerde doğusunda öldürmüş denilen mevkide 
bulunuyordu. Dodurga 1910-1935-1942-1943 
yıllarındaki depremlerden çok hasar görmüş, 
birkaç defa yeniden imar edilmiştir.

 Dodurga 1963 yılında yapılan 
referandumla  belediyelik olmuştur. 09.05.1990 
tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ilçe olmuş 
ve 01.09.1991 yılında ilçelik açılışı yapılarak ilk 
Kaymakamlık ve bağlı birimler oluşturulmuştur.  
Tahrir defterinde Dodurga , Doturga, Todurga ve 
Toturga gibi değişik şekillerde yazılan bu Oğuz 
Boyu’na ait Anadolu’da 24 yerde Dodurga adına 
rast gelinmektedir. 
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 Dodurga, Karadeniz Bölgesi’nin Batı 
Karadeniz Bölümü’nün güney doğusunda yer alır. 
Dünya üzerinde 400 20' - 400 35' kuzey enlemleri 
ile 340  20' - 340  30' doğu boylamları arasında yer 
alır . Çorum ilinin 14 ilçesinden biri olan Dodurga, 
Çorum il merkezinden 45 km kuzeydedir.Dodurga 
ilçesinin kuzeyinde Osmancık, batısında İskilip 
kuzeydoğusunda Laçin ilçeleri yer alır. Dodurga, 
İstanbul, Samsun karayolunun 20 km güneyinde 
yer alır. Yüz ölçümü 214 km, denizden yüksekliği 
510 m olan Dodurga ilçesi Kızılırmak'a 2,5 km 
mesafede Alpagut çayı kenarına kurulmuş bir 
kasabadır.

 - Genel olarak Dodurga ilçesinde ne 
tür sorunlar var ve en önemli sorun nedir?
Ne tür çözümler ve yatırımlar yapılıyor?

bulmaktadır) %90’ının Çorum ve Osmancık’a geliş 
gidiş yapmasıdır. Bu memurlarımızın ailelerini 
ortalama 4 kişiden hesapladığınızda 400 kişi 
yapar, bu insanlar Dodurga’da istihdam yapsa bir 
mahalle olur,Ne yatırımı yaparsan yap yine gitmek 
gelenek haline gelmiş. Dodurga’da emekli olanlar 
Çorum’dan ev almış kaloriferli evde oturuyorlar. 
Kışın gidip yazın geliyorlar. Önümüzdeki yıllarda 
ilçeye 2 yıllık bir yüksek okul açılması ilçemiz 
açısından  çok iyi olur.

 - Genel olarak yaptığınız ve yapmayı 
planladığınız hizmetler nelerdir?
              
“2009 yılında seçime girerken işsizliği önlemeye, 
göçü durdurmaya geliyoruz.” dedik ve başarmaya 
başladık.

1-) New-Teks Firması ile Belediyemiz işbirliği 
yaparak ilçemizde 150 kişiye istihdam sağlayacak 
1200 m² kapalı alana sahip tekstil atölyesi 
kurulmuştur. Derya Elektrik Hes Santrali şuan 
200 kişi çalışıyor işletmeye başladığında 20-25 
kişi burada devamlı istihdam edilecektir. Spor 
kulübümüz ve güreşçilerimizle ilçemizin adını 
duyurmaya çılışıyoruz

2-) Tarım konusunda araştırmalarımız devam 
etmekte olup,HMC Naturel Tarım ve Hayvancılık 
Tic.Ltd.Şti. ile Belediyemiz işbirliği yaparak, 
erozyonla mücadele ve ağaçlandırma amaçlı, ülke 
ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlamak, halkımızın 
yeni alternatif yatırımlara yönelmesini sağlamak 
için, 120 dekar alanda 60.000 bin Kapari dikimi 
yapılmıştır .

 Her ilçenin kendine göre sorunları 
bulunmaktadır. Bizim de en büyük sorunumuz 
ilçemizde görev yapan memurların (100 kişiyi 

ilçelerimizi tanıyalım
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3-) Yedi Başak Gıda Tar.Hay.Tur.Mad.Orman, 
İnş. Enerji, Eğitim, Temizlik Hizmetleri San. Tic. 
A.Ş Firması ile Belediyemiz işbirliği yaparak 
Belediyemiz’e ait 198 dönüm arazi üzerinde, 20 
dönüm seracılık, 30 dönüm organik tarım ve kalan 
148 dönümü de  yem bitkisi (mısır, yulaf, buğday 
vb.) yetiştirilmek için çalışmalar yapılmaktadır.

4) Çöplerimizin kapalı alanda toplanması için, çöp 
konteynırı alınmıştır.

5) Evsel çöplerimizin toplama ve nakliyesinde 
kullanılmak üzere 1 adet 2011 model Hyundai 
Marka çöp toplama aracı alınmıştır.

6) Belediyemizce 7 adet sanayi dükkânı yapılarak 
hizmete alınmış ve dükkânların kanalizasyon 
bağlantısı için 500 metre pissu hattı inşa edilmiştir 

7) İlçe girişinde bulunan Çorum yolunun şevli 
kısımlarına istinat duvarı yapılarak yaya kaldırımı 
oluşturulmuştur.

8) İlçemiz ile sembolleşen maden cevherinin tema 
olarak seçildiği rölyeflerle süslenerek yapılan 
Saat Kulesi;  ilçemiz Cumhuriyet Meydanı’na 
yerleştirilmiştir.

9-) Halkımızın sosyal etkinliklerinde kullanılmak 
üzere düğün ve konferans salonu yapımına 
başlanılmış olup, inşaat çalışmalarının %50’si 
tamamlanmıştır.

10-) 1 adet kazıcı-yükleyici iş makinası alınmıştır

11-) 1 adet 18+1 yolcu kapasiteli minibüs alınmıştır.

12-) Kayabaşı Parkı yeniden düzenlenerek 
halkımızın hizmetine sunulmuştur.

13-) 60 Evlerde kurulu çocuk parkının, Kur-an 
Kursu yanında  bulunan çocuk parkının ve Özcan 
Sokak üzerinde kurulu  çocuk parkının bakım ve 
onarımı ile yeniden düzenlemesi yapılmıştır.

14-) İlçemiz içinde çocuklarımız için var olan oyun 
alanlarına ek olarak tüm ekipmanları ile birlikte  3 
adet çocuk oyun alanı yapılmıştır

15-) Kısık olarak adlandırılan mevkide merdiven 
şeklinde düzenleme yapılarak yol bağlantısı 
oluşturulmuştur.

16-) Ulu cami Mahallesi Aydın Sokak devamını 
teşkil eden yolda Şeyh Habib Camii’ne bağlantı 
sağlayan sokakta parke taşı ile düzenleme 
yapılmıştır.

17-) Müftülük Hizmet binası bahçe düzenlemesi 
yapılmıştır.

18-) Ş. Murat Alıcı İlköğretim okuluna bir adet 
Asfalt kaplamadan Spor alanı ile çocuk oyun alanı  
oluşturulmuştur. 

19-) Belediyemiz ve Kaymakamlık makamı ile iş 
biriliği yapılarak, Osmancık ilçesine ve köylere 
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ulaşım sağlayan, Osmancık Yolunun asfaltlanması 
yapılmıştır.

20-) İçme suyu depolarının bakım onarımı ve 
boya işleri yapılmıştır.

21-) İlçemizin çeşitli noktalarında yaklaşık 500 
metre kanalizasyon yenileme çalışması yapılmıştır.

22-) Spor kompleksi dahilinde 3056 m² yüzölçümlü 
6698 parsel no’lu taşınmaz kamulaştırılmıştır.

23-) Resmi Kurum alanına tekabül eden  850 
m² yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırması 
yapılmıştır.

24-) Mezbaha yanı garaj inşaatı demir imalatının 
boyanması ve üst kaplanması yapılmıştır.

25-) 1 Adet (9 x 25 ebatlarında) prefabrik yapı spor 
kompleksleri dahilinde halı saha yanına monte 
edilmiştir.

26-) Şehit Murat Alıcı İlköğretim Okulu 
müştemilatında gerekli bakım onarım yapılarak 
Halk Eğitim Müdürlüğü uhdesinde halı kursu 
açılması sağlanmıştır.

27-) “18 Mart Şehitler Ormanı” adı altında 12 
hektar alan Orman Müdürlüğü’ne tahsis edilerek 
ağaçlandırılması sağlanmıştır.

28-) İlçemizin çeşitli noktalarında istinat duvarı 
çekilerek  yol genişletmesi sağlanmıştır.

29-) Şehir içi dolmuş hattı üzerinde; 4 adet yeni 
dolmuş durağı yapılmıştır.

30-) Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için gerekli 

kamulaştırma yapılarak  inşaat  projesi 
hazırlattırılmıştır.

31-) Şeyhhabib Camisi’nin , Eski Medrese alanında  
bahçe düzenlemesi yapılmıştır

32-)Kaymakamlık Hizmet Sahası Atatürk Kaidesi 
çevre düzenlemesi yapılmıştır 

HEDEFLER VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR

1-Düğün, toplantı ve konferans salonu yapımı 
inşaat çalışmalarını tamamlamak, 

2- İlçemizin ilk yerleşim yerini ihtiva eden, yoğun 
yaya ve taşıt trafiğine maruz kalan Doğu Mahallesi 
Atatürk Caddesi’nin parke taşı ile  düzenlenmesini 
yapmak,

3- İlçemiz 60 Evler mevkiindeki stabilize yolların 
sıcak asfalt kaplamasını yapmak,

4- Altyapı çalışmaları devam eden 100 Evler 
Toplu Konut sahası’ndaki imar yollarının kaldırım 
düzenlemesini yapmak,

5- İlçemizde ne eksikse neye lüzum hissedilirse 
hepsini yapmayı planlıyoruz.

 - Bir Dodurgalı ve Başkan olarak 
Dodurga ilçesinde yapmayı istediğiniz veya 
uygulamaya koyacağınız bir planınız projeniz 
varmı?

 Dodurga’yı Organik tarım üzerinde 
Çorum’un borsası yapmak, tekstil fabrikası ile 
marka olmak, Elektrik hes santralleri ile enerji üssü 
olmak. Obruk Barajımızın çevresinde turistik ve 
gezi alanları oluşturarak halkımıza hizmet etmek 
istiyoruz.
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 Spor alanında güreşçilerimizle birlikte 
daha ileriye giderek ilçemizden şampiyonlar 
çıkartmak,

 Eğitimde ilçemizin tüm okulları ile el birliği 
yaparak ülkemize milletimize hizmet edecek 
devlet adamları yetiştirmek,

 İlçemize iki yıllık yüksek okul açılması  ve 
ilçe kaymakamlığımızla birlikte yeni projeler 
geliştirerek ilçemize en iyisini yapmak için, 
elimizden gelen mücadeleyi yapmayı planlıyoruz.
İlçemizde bulunan siyası parti temsilcileri ,İl Genel 
Meclisi Üyelerimizle sivil örgüt kuruluşları ,köy ve 
mahalle muhtarlarımızla, esnafımızla , halkımızla, 
İlçemizde görev yapan tüm müdürlüklerimizle 
başta kaymakamımızla olmak üzere hepimiz el ele  
omuz omuza vererek hizmette sınır tanımayarak 
ilçemizi daha ileri noktalara götürmek için 
çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. 

 - Yıllardır ilçenizin gelir kaynağı olan 
Linyit işletmelerinin ekonomik olarak ilçeye 
dönüşümü var mıdır?

 Yıllar önce açılan linyit kömür ocağı, 
önceki zamanlarda devlet tarafından çalıştırılırken 
işsizliği önlemek açısından büyük katkı sağlamış 
olup, bugün Dodurga ve köylerinin nüfusunun 
%70’i madenden emekli olmuştur. Madenler 
bugün hala yine özel sektör elinde  çalışmakta 
olup, işçiler asgari üçretle çalıştıkları için ilçemize 
yatırım yapma gücü bulunmamaktadır. Çalışanlar 
sadece karınlarını doyurabilmektedir. Şu anda 
madende Dodurga ve köylerinden biraz insan 
çalışmaktadır. Bu tabiî ki ilçeye belirli bir oranda 
katkı sağlamaktadır.

 - Linyit işletmecilği ilçenizde hava ses 
kirliliği yapmakta mıdır? Eğer varsa ne gibi 
önlemler alınıyor?

 Kömür ocağı çalıştırılan yerlerde hava 
kirliliği ses ve su kirliliği vardır. Çiftlik Köyümüzün 
üzerinde bulunan yıkama,eleme ve sıkma  tesisleri  
çalıştığı zaman gelin sizlerde görün ne kadar 
toz ve ses yaptığını, madende bulunan şılam 
havuzlarının suyu önceleri Alpagut çayına akardı, 
şimdi havuzlarda toplanıyor, madeni çalıştıran 
şirketin süresi dolduğunda açık ocak sahalarını 
düzenleyip giderse bizlere en büyük iyiliği yapmış 
olurlar.

 - Son olarak ilçenin geleceği 
konusunda ne düşünüyorsunuz? Dodurga’nın  
ileriki dönemde nerede ve nasıl olacağını 
düşünüyorsunuz?

 -Çorumun İlçelerinden olan Dodurga’yı 
ileriki yıllarda bulunmak zorunda olduğu 
yere mutlaka taşıyacağız. Şöyleki üzerinde 
hashasiyetle durduğumuz tekstil fabrikası açıldı 
150 kişi istihdam edilmektedir.
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 120 dönümlük yere ilaç, kozmetik, boya  
ve gıda sanayinde kullanılan 60.000 bin kapari 
(Gebere) fidesi dikildi daha da dikilecek 2 yıl içinde 
meyvesini verecek, salamura ve sos yapımı için 
tesisleri kurulacak ,yine belediyemiz arazilerinden  
198 dönüm yeri organik tarım üretimi yapmak 
üzere Yedi Başak Firması’na verdik (kiralık olarak) 
120.000 bin domates, biber, 15.000 altın çilek  ve 
benzeri sebzeler dikildi ve hala dikim işi devam  
etmektedir. Dodurga’yı soğuk hava depoları ve 
sebze hâli ile birlikte Çorum’un sebze borsası 
yapmayı planlıyoruz ve olacak, enerjide hes 
elektrik santrali yapılmakta ve rüzgar enerji 
santrali kurdurmayı planlıyoruz. Ve yine Kızılırmak 
havzasında sulama projemiz 6 Haziran 2011tarihi 
itibarı ile ihale edildi  sulama kanallarımız 

yapıldığı zaman Toprak reformu uygulanacak 
olup, bağ ve bahçelerimizi bakımlı hâle getirerek 
üretime geçeceğiz, üretilen meyve sebzeler için 
biraz öncede bahsettiğim tesis ,hâl ve soğuk 
hava deposu yaparak organik tarım üzerinde 
kaliteli sebze, meyve, meyve suyu, salça üretimi 
yapılacaktır. İlçemizde  köklü bir geçmişi olan 
hayvancılık açısından faaliyette bulunan kalkınma 
kooperatifimizle birlikte yoğurt ve peynir üretim 
tesisi yapmak istiyoruz bu  işlerimizin altyapısının  
% 50’si tamam inşallah 2-3 yıl içinde bunları 
bir bir hayata geçireceğiz. İlçemize daha güzel 
hizmet yapmayı ekonomik açıdan kalkındırmayı 
planlıyoruz. Cenabı Allah hepimize kolaylıklar 
versin. Teşekkür ederim.

ilçelerimizi tanıyalım
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Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama
Metin SAĞLAM 1

I. GİRİŞ

Türkiye’de kamu kesiminin mali yönetimi, 2003 yılına 
kadar 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 
ile yürütülmüş, söz konusu Kanun yerini yeni bir anlayışla 2003 
tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na 
bırakmıştır. 

Kamu kesimini oluşturan kamu kurumları 5018 sayılı 
Kanun’da genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları; merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları 
ve mahallî idareler şeklinde sınıflandırılmıştır. Merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri ise, genel bütçeli idareler, özel 
bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici idareler olmak üzere 
üç kısma ayrılmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kesimine, kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, 
stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışı getirilmiştir. 

Ülkemizde kamu idareleri sunmak zorunda oldukları kamu hizmetleri için kaynak kullanırken 
söz konusu Kanun’la getirilen kurallara ve anlayışa bağlı olacaktır. Bu kurallardan biri de stratejik plan 
hazırlanması ve bu plan doğrultusunda bütçe yapılmasıdır. Bu çalışmada kamu kurumlarında stratejik 
planlama konusu ele alınacaktır.

II. KAVRAMLAR

Stratejik plan ya da stratejik planlamadan söz etmeden önce strateji ve plan kavramlarının 
anlamlarına yer vermek gerekir. Strateji sözcüğü, kelime anlamı itibarıyla Latince yol, çizgi ve yönetimin 
başı anlamına gelen “strategos” kökeninden gelmektedir ve sonuç alıcı harekatların planlaması ve 
yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Yine bu sözcüğün yol, çizgi, nehir yatağı anlamına gelen Latince 
“stratum” sözcüğünden geldiği de belirtilmektedir.2 Strateji sözcüğü, Türkçede 1.İzlem. 2.Bir ulusun 
veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, 
ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, anlamına gelmektedir.3 

1 Yrd. Doç. Dr., Hitit Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi, metinsaglam@hitit.edu.tr 
 Yılmaz Argüden, Başarı İçin Strateji, http://www.arge.com/Hizmetlerimiz/Strateji/StratejiGelistirme/BasariIcinStrateji.aspx )
2 Can Aktan, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz-Ağustos 2008, s. 5
3 Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/

makale

60

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
FAALİYET DERGİSİ / 2011



Strateji, bilimsel bir disiplin olarak gelişmesini askeri alanda kendine verilen öneme borçludur. 
Askeri alanda strateji, bir savaşta orduların girişecekleri operasyonların tasarlanması ve idaresi 
sanatı anlamında kullanılmaktadır. Diğer taraftan işletme yönetiminde ise; strateji, işletmenin çeşitli 
fonksiyonları arasında ortaya çıkan karışıklıkları açıklığa kavuşturan, ekonomik bir ortamda işletmenin 
optimuma ulaşması için alınan kararların bütünü olarak ifade edilmektedir. 4

Plan sözcüğü ise, Türkçede 1.Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. 
2.Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. 3.(sinema ve tv) Çekim. 4.(mec.) 
Düşünce, niyet, maksat, tasavvur anlamlarına gelmektedir.5 Ekonomide ise; ekonomik karar birimlerinin 
belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritası anlamındadır.6 Genel 
olarak belirtmek gerekirse, strateji ve plan kavramları birbirine yakın kavramlardır. Strateji kavramı 
uzun süreli seçimler ve amaçlarla ilgili iken, plan kavramı amaçlara ulaşmak için araçlar ve yolların 
kararlaştırılması ve neyin nasıl yapılacağının saptanmasıdır. Plan kavramı genel olarak strateji, politika, 
yöntem ve program gibi kavramları kapsamına almaktadır. 7 Planlama kavramı ise plan yapılması işlemi 
ve süreci olmakla birlikte söz konusu kavramın çoğunlukla plan kavramıyla aynı anlamda kullanıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada plan ve planlama kavramları aynı anlamda kullanılacaktır.

Kavramlara ilişkin açıklamadan sonra, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında 
(idare ve örgütlerinde) stratejik planlama ele alınacaktır.

III. KAMU İDARELERİ VE STRATEJİK PLANLAMA 

5018 sayılı Kanun’la kamu kesiminde bulunan idareler şöyle sınıflandırılmıştır: Genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları 
ve mahallî idareler şeklinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ise, genel bütçeli idareler, 
özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici idareler olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.  (Bkz. Şekil 1)

Şekil 1: 5018 sayılı Kanun’a göre Kamu İdareleri

4 Kutluhan Yılmaz, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması, Sayıştay Dergisi, Sayı. 50-51, s. 69.
5 Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/
6 Büyük Türkçe Sözlük/İktisat Terimleri Sözlüğü 2004 http://tdkterim.gov.tr/bts/ 
7 Nezahat Güçlü, Stratejik Yönetim, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 61-85, s.70.

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu 
İdareleri (5018 s. Kanun)

Merkezi Yönetim 
Kamu İdareleri

Genel Bütçe 
Kapsamındaki Kamu 

İdareleri

Özel Bütçeli Kamu 
İdareleri

Düzenleyici ve 
Denetleyici Kurumlar

Sosyal Güvenlik 
Kurumları

Mahalli İdareler
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2. maddesinde Kanunun kapsamını “Bu 
Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden 
oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar” şeklinde 
belirlemiştir. Dolayısıyla bütün kamu idareleri yerel yönetimler de dahil olmak üzere kanunla getirilen 
kurallara uymak zorundadırlar. Yalnız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yerine getirmekle yükümlü 
oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı stratejik plan yapmak zorunda değildir.8

5018 sayılı Kanun kamu idarelerinin stratejik plan yapmalarını 9. maddesinde; “kamu idareleri; 
kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” şeklinde hükme bağlamıştır. Aynı 
maddede kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında belirledikleri amaç ve hedeflerine uyumlu 
ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gerektiği yer almıştır. 

Stratejik plan kavramı, 5018 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (n) bendinde  şöyle tanımlanmıştır: 
“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” 

Stratejik planlama ise, “mevcut durum, misyon ve temel ilkelerden hareketle geleceğe dair bir 
vizyon oluşturulması, bu vizyona uygun hedefler saptanması ve ölçülebilir göstergeler geliştirilmek suretiyle 
başarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı” olarak 
tanımlanmaktadır.9

Merkezi idarelerin yanı sıra mahalli idareler de 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara tabi olacaktır. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3. maddesinin e bendinde mahalli idare; “yetkileri 
belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile 
bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler” olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde mahalli idareler için ilgili mevzuatta (5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nda) stratejik planlamaya yer verilmiştir. 5393 sayılı Kanun’un 41. maddesinde; 

“Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve 
programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık 
performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

8 Bkz. 5018 sayılı Kanun Md. 2/3 ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 2
9 Bilal Kocabaş, Kamu İdareleri Stratejik Planlamaya Geçiyor, e-Yaklaşım Dergisi, Ekim 2004, Sayı:15
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Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye 
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” denilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun stratejik plan ve performans planı başlığını taşıyan 31. 
maddesi de yukarıdaki maddeye paralel düzenlenmiştir. Buna göre;

“Vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları 
ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans 
hazırlayıp il genel meclisine sunar.

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde 
bütçeden önce görüşülerek kabul edilir”

Aynı şekilde gerek belediye gerekse il özel idare kanunlarında, bu idarelerin meclislerinin görev 
ve yetkileri arasında, stratejik plânların görüşülüp kabul edilmesi, encümenlerinin görev ve yetkileri 
arasında stratejik plânların incelenerek meclisin görüşüne bildirilmesi, idarenin kurumsal stratejilerinin 
oluşturulması, üst yöneticilerin idarelerini stratejik plana ve kurumsal stratejilere uygun olarak yönetmesi, 
bütçelerin stratejik plana uygun olarak hazırlanması düzenlenmiştir. 10 

Yukarıda incelenen ilgili mevzuatın gereği, kamu kesiminde hem merkezi idareler hem de mahalli 
idarelerin stratejik plan yapmalarının yasal bir mecburiyet olduğunu anlaşılmaktadır. Çalışmanın bu 
kısmında kamu idarelerinin hazırlamak zorunda oldukları stratejik planlama sürecine yer verilmektedir.

IV. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Stratejik planlama, strateji ve planlama olmak üzere iki farklı kavramı bir araya getiren bir 
tamlamadır. Bu tamlamanın kendine özgü bir fikri ve anlamı olmakla birlikte strateji ve planlama 
kavramları kendi anlamlarını tamlama içinde kaybetmemişler, bundan dolayı da stratejik planlamanın, 
bazan strateji bazan da planlama olarak algılandığı görülmektedir. Stratejik planlamayla ilgili bir diğer 
dikkat çekici nokta da, stratejik planlamanın uygulama ve kontrole dair planlamayı da kapsaması 
nedeniyle uygulamada stratejik yönetim kavramıyla eş anlamlı kullanılmasıdır.11

Stratejik plan (ya da planlama) belirli bir süreçtir. Dolayısıyla geleceğe yönelik bir bakış açısı 
taşır. Kamu idarelerinin öncelikleri stratejik planlarda yer alır. İdarelerin bütçelerinin stratejik planların 
üzerine inşa edilmesi, söz konusu idarelerin öncelik tanıdığı hizmetleri ile kaynak tahsisi arasında bağın 
kurulmasını sağlamaktadır.12  

10 Özhan Çetinkaya, Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa 2009, s. 119-123-125 ve 170-172-174.
11 Volkan Erkan, Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler, DPT, Ankara 2008, 
s. 8-9.
12 Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Kamu Bütçesi, Ekin Yayınevi, Bursa 2010, s. 222.
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5018 sayılı Kanun’la kamu idarelerinde performans esaslı bütçeleme sistemi esas olmuştur. Bu 
sistemin ana unsurları stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporundan oluşur. Performans 
programları stratejik planın yıllık uygulama dilimleridir. 13 

Stratejik planlama için çok sayıda model geliştirilmiştir. Bu modellerde süreç formülasyon, 
uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır.  Stratejik planlama süreci 
“strateji formülasyonu” ile başlamaktadır. Bu aşamada şekillendirilen misyon ve vizyon ile dış çevre ve 
örgütün (idarenin) kendi iç unsurlarının analizinden ulaşılan bilgiler çerçevesinde örgütün amaç ve 
hedefleri geliştirilir. Söz konusu amaç ve hedeflere ulaşabilmek için strateji alternatifleri oluşturulur ve bu 
alternatifler arasından en uygun olanlar seçilir. İkinci aşamada oluşturulan “planın uygulanması”, üçüncü 
aşama ise planın uygulanması sonucunda elde edilen “başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi”dir. 
Böylece sonraki planlama sürecine geri besleme sağlanması ile stratejik planlama/yönetim döngüsü 
tamamlanmış olur. 14

Şekil 2:Stratejik Planlama Döngüsü, Erkan, s. 24.

13 Erkan, s. 85.
14 Erkan, s. 23.
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Stratejik planlama idarenin şu dört soruyu cevaplandırmasına ışık tutar:15

-Neredeyiz?
-Nereye gitmek istiyoruz?
-Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
-Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Bu soruların cevaplandırılması stratejik planlama sürecini oluşturmaktadır.

Stratejik planda yer alması gereken temel unsurlar şunlardır:16

-Durum analizi (özet)
-Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama
-Misyon, vizyon, temel değerler
-Amaçlar (enaz bir amaç)
-Her amacın altında en az bir hedef
-Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriteri
-Stratejiler
-Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu

Stratejik planlama, farklı görev ve donanımlara sahip kişileri bir araya getiren kuruluş genelinde 
sahiplenmeyi gerektiren zaman alan bir süreçtir. Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. 
Diğer taraftan planın başarısı kurumun tüm çalışanlarıyla birlikte planı sahiplenmesi ile mümkündür.17

Stratejik planlamanın belirli aşamaların birbirini takip ettiği planlı ve sistemli bir yapısı vardır. 
Stratejik planlama süreci kendi içinde kurumsal yükümlülükler, misyon, vizyon, iç çevre ve dış çevre 
analizi, SWOT analizi, stratejik amaçlar, stratejik konuları bünyesinde bulunur. 18

Stratejik planlama süreci ile ilgili aşamalar aşağıda kısaca ele alınmaktadır.

Hazırlık Dönemi/Programı

Stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. Bu çerçevede üst yönetici tarafından bir iç 
genelge çıkarılarak stratejik planlama çalışmasının başlatıldığı duyurulur. Yönetim tarafından stratejik 
planlama için bir ekip (komisyon) kurulur. Hazırlık çalışmalarındaki faaliyetler ve buna ilişkin takvim 
yer aldığı bir hazırlık programı oluşturulur. Bu programda kamu idaresinin stratejik planlama sürecinde 
yapacakları işler ve sorumlu personel, planlama takvimi yer almaktadır. Kamu idareleri planlamaya 
başlamadan önce hazırlık programında öngörülen konuları yerine getirmek zorundadır.19 Bütün 
bunlardan sonra durum analizine geçilir.

15 DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT Yayın No: 2701, 2006, s. 8.
16 ����  ����  s. 9.
17  DPT, s. 11.
18  Harun Gürer, Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler, Sayıştay Dergisi, Sayı: 63, s. 99.
19  Elif Karakurt Tosun, Derya Altunbaş, Denizliİl Özel İdaresi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örnekleminde Türkiye’de Yerel Yönetimlerde 
Stratejik Planlama Çalışmalarının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2007, Cilt:12, Sayı: 2� s. 
263.
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Durum Analizi

Stratejik planlamada ilk adım, durum analizidir. İdare durum analizinde “neredeyiz?” sorusunu 
cevaplar. Durum analizinde, idarenin tarihi gelişimi, kuruluş kanunundan aldığı yetki, görev ve 
sorumlulukları, kanuni yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya 
konulur. Bu çerçevede paydaş analizi yapılır. Buna göre; idareden etkilenen veya idareyi etkileyen idare 
içinden kişi, grup ya da ilgili kuruluşlar iç paydaş; aynı şekilde etkileyen ya da etkilenen idare dışı kişi, grup 
ya da kuruluşlar ise dış paydaştır. Bu aşamada iç ve dış paydaşların belirlenmesi, görüş ve beklentilerinin 
tesbiti yapılır. Daha sonra idare/kuruluş içi analiz ve çevre analizi yapılır. Bu analizde idarenin güçlü, zayıf 
yönleri ile fırsatlar ve tehditler (SWOT/GZFT) açısından değerlendirilmesi söz konusudur. Kuruluş içi 
analiz, idarenin mevcut durumunu ve geleceğini etkileyecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kendisinin 
kontrol edebileceği şartlar ve eğilimlerin tesbiti yoluyla idarenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler idarenin amaçlarına ulaşması için yararlanabileceği olumlu 
özelliklerdir. Bunun aksine zayıf yönler ise; idarenin başarılı olmasına olumsuz etki edecek olumsuz 
özelliklerdir. Durum analizinin son kısmında ise, çevre analizi yer alır. Çevre analizi, idarenin kontrolü 
dışındaki şartların ve eğilimlerin tesbiti yoluyla idare için önem taşıyan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesidir. Fırsatlar, idarenin kontrolü dışında gerçekleşen ya da var olan ve idareye avantaj 
sağlayabilecek etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, idarenin kontrolü dışında gerçekleşen ve idareye 
olumsuz etkileri olan etkenler ya da durumlardır. Bu etken ya da durumlara karşı idarenin önlem alması 
gerekeceği açıktır. 20 

Temel Değerler, Misyon ve Vizyon Bildirimi

Temel Değerler

Değerler kurum(idare/örgüt) kültürünün ardında yatan inanç ve moral ilkeler olarak ifade 
edilmektedir. Değerler bir idarenin/kuruluşun belirli sınırlar içerisinde güvenle yaşamını sürdürmesi 
ve gelişmesi için personelini tutarlı davranışlar göstermeye zorlayan yol gösterici kurallar dizisidir ve 
örgütün işini nasıl planladığını gösterir.21 

Bir idarenin/kuruluşun temel değerlerinin ortaya konması, kuruluşun misyon, vizyon ve kurumsal 
kimliğinin arkasında temel değerler ve inançlar bulunması nedeniyle stratejik plan açısından önem 
taşımaktadır. Temel değerler ve ilkeler idarenin/kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim 
şeklini gösterir. Ayrıca temel değerler idarenin/kuruluşun kararlarına ve stratejilerinin belirlenmesine yol 
gösterir. Temel değerler ilişkili olduğu alan itibariyle üç kısımda değerlendirilmektedir:22

-Kişiler; kuruluş çalışanları ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler
-Süreçler; kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler
-Performans; kuruluşun ürettiği hizmet/ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler

20  DPT, s. 23-34.
21 Mustafa Kılıç, Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Misyon ve Vizyon Kavramları Arasındaki İlişki, Sosyaoekonomi, Temmuz-Aralık 2010-2, 
s. 83.
22  DPT, s. 30-31.
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Misyon Bildirimi

İdarenin/kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça belirtmesi yani 
kuruluşun varlık sebebinin ifade edilmesidir. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve 
faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır ve stratejik planın diğer kısımlarına da esas oluşturmaktadır.23 
Misyon bildirimi için cevaplanması gereken sorular şunlardır:

-Kuruluşun varoluş nedeni nedir?
-Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
-Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
-Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
-Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

Vizyon Bildirimi

Vizyon idarenin/kuruluşun ideal geleceğini sembolize eden bir kavramdır. Kuruluşun uzun 
vadede ya da uzak gelecekte ne yapmak istediğini anlatır. Vizyon bildirimi, kuruluşun gelecekte ulaşmak 
istediği yerin iddialı ve gerçekçi bir şekilde ifade edilmesidir.24  Vizyon bildirimi için cevaplanması gereken 
sorular şunlardır:

-Kuruluşun ideal geleceği nedir?
-Kuruluş çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl algılanmak istiyor?
-Hesap verme sorumluluğu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

Kuruluşun stratejik planlarındaki en önemli konulardan biri kuruluşun hangi yolu izleyeceğini 
gösteren konumudur. Bu aslında “neden işlerini şu anda olduğu gibi yürütüyor?” sorusunun cevabıdır. 
Söz konusu durumu açıklayan iki temel kavram misyon ve vizyon olmaktadır. Buradan hareketle 
kuruluşun misyonu ve vizyonu şöyle formüle edilebilir:25

Örgütsel İdeal + Değerler = Vizyon
Örgütsel Hedef + Değerler = Misyon 

Amaç ve Hedefler

Amaç, misyon ve vizyonun sağlam ve ölçülebilir hedefler şeklinde tanımlanabilir. Çünkü stratejik 
planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi amaçlar oluşturmaktadır.26 Amaç, kuruluşun ulaşmayı istediği 
sonuçlardır. Başka bir deyişle amaç, kuruluşun sunduğu hizmetlere ilişkin politikaların uygulanmasıyla 
elde edilecek sonuçlar olarak ifade edilir.27

23  DPT, s. 27-28.
24  DPT, s. 29.
������������������������������
26  Cengiz Demir, M. Kemal Yılmaz, Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı:1, Yıl. 2010� s. 81.
27  DPT, s. 32.
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Hedef ise, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt seviyedeki 
amaçlardır. Başka bir iadeyle hedef, ulaşılması istenen çıktı ve sonuçların belirli bir zaman dilimi içinde 
nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesidir. Ayrıca, hedefin miktar, maliyet, kalite ve zaman açısından 
ifade edilebilmesi gereklidir.28 Hedefler, belirlenmiş amaçların kurumun bölümlerine göre ayrıntılı 
hale getirilmiş nihai durumunu gösterir. Diğer taraftan hedefler amaçların gerçekçi olup olmadığının 
anlaşılmasını sağlayan bir işleve de sahiptir.29

Performans Göstergeleri

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilmesi her zaman mümkün olmayabilir, işte böyle durumlarda 
hedefe yönelik performans göstergeleri planda yer almalıdır. Performans göstergeleri, gerçekleşen 
sonuçların önceden belirlenen hedefe hangi ölçüde ulaşıldığını belirlemede kullanılan ve ölçülebilirliği 
sağlama açısından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilen göstergelerdir. Bu 
göstergeler, girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri şeklinde sınıflandırılabilir.30

Stratejiler

Strateji, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağı konusundaki kararlardır. Kuruluşun 
yetkinliği ve kaynakları dikkate alınarak stratejiler belirlenir. Stratejilerin oluşturulması için  cevaplanması 
gereken sorular;31

-Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?
-Muhtemel sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?
-Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?
-Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Maliyetlendirme

Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağı güçlendirme ve 
harcamaların öncelik sıralamasına konulması sürecine yardımcı olmayı amaçlayan bir işlemdir. Kuruluşun 
amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bu faaliyet 
ve projeler için gerekli kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenmektedir. 32

İzleme ve Değerlendirme

Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması izleme; uygulama 
sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi, bu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 
analizi ise, değerlendirme olarak ifade edilmektedir. İzleme ve değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde 
28  DPT, s. 34.
������������������������������������������������������������������������������
30 ���� �.36�37. ���� �.36�37.
31 ���� �.39�40. ���� �.39�40.
32  DPT, s. 41.
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yapılabilmesi için stratejik planda yer alan amaç hedef ve faaliyetler düzeyinde sorumluların belirlenmiş 
olması (kimler /hangi birimler olduğu), ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı 
gibi hususların yer verildiği bir eylem planının düzenlenmesi gerekir. Stratejik planlama sürecinde, 
izleme ve değerlendirme sonucunda elde edilen bilgiler dikkate alınarak, stratejik plan gözden geçirilir, 
hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılma imkanı bulur. İzleme ve değerlendirme bir yandan 
kurumsal öğrenmeyi bunun sonucunda da faaliyetlerin giderek iyileşmesini sağlarken diğer yandan da 
hesap verme sorumluluğunun oluşmasına yardım eder. 33

Tablo 1: Stratejik Planlama/Yönetim Süreci

Stratejik Planlama/Yönetim Süreci

-Plan ve Programlar
-Paydaş Analizi
-GZFT analizi

DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ?

-Kuruluşun Varoluş Gerekçesi
-Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER

NEREYE ULAŞMAK 
İSTİYORUZ?-Arzu Edilen Gelecek VİZYON

-Orta Vadede Ulaşılacak Amaçlar
-Spesifik, Somut ve Ölçülebilir Hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER

-Amaç ve Hedeflere Ulaşma Yöntemleri STRATEJİLER 

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ 
YERE NASIL 
ULAŞABİLİRİZ?

-Detaylı İş Planları
-Maliyetlendirme
-Performans Programı
-Bütçeleme

FAALİYETLER VE PROJELER

-Raporlama
-Karşılaştırma İZLEME

BAŞARIMIZI 
NASIL 
TAKİP EDER 
VE DEĞERLENDİRİRİZ?

-Geri Besleme
-Ölçme Yöntemlerinin Belirlenmesi
-Performans Göstergeleri
-Uygulamaya Yönelik İlerleme ve 
Sonuçların Değerlendirilmesi

PERFORMANS 
ÖLÇME 
VE 
DEĞERLENDİRME

Kaynak: DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, DPT Yayın No: 2701, Ankara 2006, s.5.

33  DPT, s. 45.
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SONUÇ

Ülke ekonomileri iki kesimden/sektörden oluşur. Özel kesim/sektör ve kamu kesimi/sektörü adını 
taşıyan bu sektörlerin dinamikleri ve karakteristiği birbirinden çok farklıdır. Özel kesim piyasa dinamikleri 
arz ve talep ile oluşan fiyat ve tüketici tercihiyle işlerken; kamu kesimi, vatandaşların oylamaya katılması 
suretiyle siyasal karar alma süreci ile devlet bütçesi yoluyla işler. Özel kesimde özel mal ve hizmet 
üreten işletmeler, kamu kesiminde ise toplumsal mal ve hizmet (dış güvenlik, iç güvenlik, eğitim, sağlık 
v.b.) üreten kamu idare ve kuruluşları yer almaktadır. Topluma kamu hizmeti üreten ve sunan kamu 
idarelerinin de özel kesimdeki işletmeler gibi uzun vadeli stratejileri ve amaçları olmalıdır. Bu gereklilik 
stratejik planlama ve yönetimin kamu kesimindeki idareler için de bir araç olmasını zorunlu kılmaktadır.

Stratejik planlamanın gelişim sürecine bakıldığında; başlangıçta askeri alanda ortaya çıkan ve 
düşmana galip gelmeyi amaçlayan bir araç iken, zamanla yoğun bir şekilde rekabet etmek zorunda 
kalan işletmelerin kullandığı bir yönetim ve rekabet aracına dönüştüğü, ardından kamu yönetimlerinde 
ortaya çıkan yeni anlayışla günümüzde kamu idarelerinin de kullandığı bir enstrüman haline geldiği 
görülmektedir. Ülkemizde de yapılan bir reformla kamu idarelerinin artık stratejik plan hazırladığı süreç 
başlamıştır. 5018 sayılı Kanun’la kamu kesiminde stratejik plan hazırlama, stratejik plana uygun bütçe 
yapma, kaynakları etkin, ekonomik kullanma, şeffaflık ve hesap verebilirlik esas olmuştur. 

Kamu idarelerinin uzun dönemli stratejiler geliştirerek vizyon oluşturmaları, stratejik planları 
ile belirledikleri amaç ve hedeflere ulaşabilmeleri için çaba sarf etmesi yerine getirdikleri fonksiyonları 
açısından önemlidir. Kanaatimce kamu kesiminde stratejik planlamanın bir kültür haline gelmesi gerekir. 
Bunun için üç aşama gerektiğini söyleyebilirim: Birinci aşama, hukuki altyapıya yani mevzuata ilişkindir. 
Hukuki düzenlemelerin yapılması ve yürürlüğe konulması ile gerçekleşir. 
İkinci aşama, bilinç ve farkındalık oluşturulmasına ilişkindir. Buna kamu idarelerinde “bilinç oluşturma” 
aşaması da denilebilir. Bu aşamada kamu idareleri yöneticilerinin başta olmak üzere personelin plan 
konusunda eğitim almaları, stratejik planlamanın önemini kavramalarının sağlanacaktır. Üçüncü aşama 
ise, etkin bir stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin yapılması ve uygulanmasına ilişkindir. Sonuncu 
aşamada artık sistem yerleşmiş, stratejik planlama ve yönetim kamuda yaşam/yönetim tarzı olmuş 
olacaktır. 

Ülkemizde 5018 sayılı kanunla ilk adım atılmış, birinci aşama gerçekleştirilmiştir. Bu konuda 
mevzuatın olgunlaşması ve gelişmesi zamanla sağlanacaktır. İkinci aşama ilk aşamaya göre daha uzun bir 
zaman gerektirecektir. Kamu idare yönetici ve çalışanlarınca stratejik planlamanın öneminin anlaşılması, 
içselleştirilmesi ve bu yeni duruma adaptasyonun sağlanması, bürokrasinin değişmeler karşısındaki tavır 
ve tutumları düşünüldüğünde zorluklar taşımaktadır. Henüz ülkemizde kamu idareleri stratejik planlama 
ve yönetim açısından bu olgunluk ve gelişme düzeyine ulaşmamıştır. Ancak 5018 sayılı Kanun’la gelen 
güçlü bir hukuki altyapıdan sonra bu aşamanın başarılacağı kanaatindeyim. Daha sonra ise etkin bir 
şekilde stratejik planlamanın yapılması ve stratejik yönetimin uygulanması ve buna ilişkin bir kültürün 
oluşması sağlanacaktır. Stratejik planlama ve yönetim ile kamu idarelerinde çok şikayet edilen verimsizlik, 
kaynak israfı, hantallık ve yavaş işleyişten kurtulmak mümkün olacaktır. 
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