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  Ajansımız tarandan düzenlenen etkin-

likle bölgemizin güzide şehri Amasya, Ege 

Bölgesi’nde tanıldı.

    16 Şubat 2019 Cumartesi günü İzmir'de 

düzenlenen yemek organizasyonu ve 

eşleşrme programı ile Amasya ilindeki otel 

işletmeleri ve İzmir ilinde bulunan turizm 

acenteleri bir araya geldi.

    Amasya’nın turizm potansiyelinin hare-

kete geçirilmesi amacıyla düzenlenen etkin-

liğe Ajans Yönem Kurulu Başkanımız 

Amasya Valisi Sayın Dr. Osman VAROL, 

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili 

Hakan KARAMAN, Amasya Ticaret ve Sanayi 

  Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat 

OKTAY’ın kalımı ile Çorum’da “Yozgat-Çorum 

Tedarik Zinciri Toplansı” gerçekleşrildi.

    Toplanda iş dünyasının temsilcilerine 

seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın 

Fuat Oktay, ekonomik kalkınma ile ilgili hede-

fler hakkında açıklamalarda bulunurken, 

ülkenin benimsediği kalkınma hedefleri 

doğrultusunda, topyekûn kalkınmaya önem 

verdiklerini belir. Çorum Valisi Sayın Mus-

ttafa ÇİFTÇİ ve Yozgat Valisi Sayın Kadir ÇAKIR 

ise konuşmalarında Yozgat ve Çorum illeri 

arasında başlalan iş birliği, dayanışma, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı caren daha da gelişeceğine dair inançlarını 

ifade e ler.  

  Toplan, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’ın, toplanya kalan iş insanlarıyla 

görüş alışverişi yapması ile sona erdi. 

Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga GENCER, Amasya Yarım 

Destek Ofisi İl Koordinatörümüz Erdin GÜDEN ve turizm temsilcileri kaldı.

  Valimiz Sayın Dr. Osman Varol yapğı konuşmada 8500 yıllık tarihi ile Amasya’nın kültür ve turizm açısından birçok 

hazineye sahip olduğunu, Amasya’ya gelen turistlerin büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını ve son dönemde yapılan 

projelerle saklı kalan eserlerin de gün yüzüne çıkarıldığına değindi. Amasya’yı ziyaret edecek olan misafirlerimizin her 

adımda farklı bir medeniyete rastlayarak adeta bir zaman tünelinde yolculuk etme rsa bulacaklarını ifade e .

Bölgemizin Güzide Şehri Amasya
Ege Bölgesi’nde Tanıldı

Yozgat-Çorum Tedarik Zinciri
Toplansı Gerçekleşrildi 
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  Ajansımız 2019 yılı içerisinde uygulanmak üzere 

duyurusunu yapğı teknik destek ve fizibilite desteği 

programlarına ilişkin Bölge genelinde bilgilendirme ve 

tanım toplanları düzenlemektedir.

BuBu çerçevede yapılan bilgilendirme toplan larına Sam-

sun/Ayvacık ilçesinde 7 Şubat 2019 Perşembe günü 

saat 10.00'da İlçe Müülük Müdürlüğü toplan salo-

nunda düzenlenen toplan ile başlanmışr. Bilg-

ilendirme faaliyetlerine 12 Şubat 2019 Salı Sam-

sun/Asarcık İlçesinde Kaymakamlık toplan salonunda  

ve aynı gün Samsun/Kavak İlçesinde İlçe Tarım ve 

OrmanOrman Müdürlüğü toplan salonunda gerçekleşrilen 

toplanlar ile devam edilmişr.

  Devam edecek bilgilendirme ve tanım toplanları 

Ajans kurumsal web sayfası www.oka.org.tr’de ve sosyal 

medya hesaplarında duyurulacakr.

  Toplanlarımıza uygun başvuru sahibi tanımına 

giren bütün kurum ve kuruluşlarınm temsilcileri kalım 

sağlayabilecekr.

  Ajansımız tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı 
Teknik Destek Programı VI. Dönem kapsamında sunulan 

toplam 21 adet proje idari ve teknik değerlendirme 

süreçlerinden geçirilmiş ve sonuçta 15 adet projenin 

desteklenmesine karar verilmişr. Desteklenmesine 

karar verilen kurumlarla sözleşmeler imzalanmaya 

başlanmışr.

    Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Pro-

gramımıza başvuruda bulunan tüm proje ekiplerine 

teşekkür ediyor; sağlanacak desteklerin başvuru sahip-

lerinin kurumsal kapasitelerini artırmasını ve bölgemizin 
kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

Asarcık TD/FD Bilgilendirme ve Tanım Toplansı

Kavak TD/FD Bilgilendirme ve Tanım Toplansı

Çorum Rehberlik ve Araşrma Merkezi - 
İnfografik ve Illustrator Eğimi

Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları
Tanım ve Bilgilendirme Çalışmaları Başladı

2018 Yılı Teknik Destek Programı VI. Dönem
Başvuru Sonuçları Açıklandı
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Ayvacık TD/FD Bilgilendirme ve Tanım Toplansı



  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2019 
Ocak ayında başladığı Proje Döngüsü Yöne-
mi (PCM) Eğimleri Programı kapsamında 
2. eğim 6-7 Şubat 2019 tarihleri arasında 
Reşadiye Kaymakamlığı’na verildi.
  Bölgemizdeki paydaşların proje hazırla-
ma, ve yürütme kapasitesini arrarak hem 
OKA’nın sağladığı mali destek programların-
dan, hem de çeşitli ulusal ve uluslararası ku-
ruluşların sağladığı fonlardan azami ölçüde 
yararlanmasını sağlamayı amaçlayan PCM 
eğimleri 2019 yılı boyunca devam edecek.

   8 Şubat 2019 tarihinde, Ajansımız Çorum Yarım 
Destek Ofisi koordinasyonunda ve Çorum Teknokent ev 
sahipliğinde  “Yeni Nesil Patronlar” konulu panel düzen-
lendi.
  Panelistler, Panele Çorum’dan ve çevre illerden 
panele kalım sağlayan genç iş insanları ile “Aile Şir-
ketlerinde Kurumsallaşma” ile ilgili tecrübelerini pay-
laşlar. Panelin kolaylaşrıcılığını yürüten CGS Center 
Başkanı Akademisyen Dr. Güler Manisalı Darman tecrü-
belerini paylaşğı konuşmasında, aile şirketlerinde ku-
rumsal yönemin önemine dikkat çekerek, kurumsal 
yönemle kurumsallaşmanın birbirine karışrılmaması 
gerekğini söyledi. 
  Panel,  Dr. Güler Manisalı Darman ve panelistlerin 
kalımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

2019 Yılı Proje Döngüsü Yönemi Eğimleri
Devam Ediyor

“Yeni Nesil Patronlar” Paneli Gerçekleşrildi

26-27 Mart 2019 PCM Eğimine başvurmak 
için aşağıdaki bağlanya klayınız.

Samsun’da yer alan 3 Eurodesk Temas Nok-
tası’ndan biri olan Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı, PCM Eğimlerine eklediği Eurodesk 
Oturumu ile gençler için Avrupa Fırsatları 
konusunda da bilgilendirme faaliyetleri 
yürütüyor. Bu oturumlarda kalımcılar ile 
Eurodesk, Erasmus + Programı, Avrupa 
Gönüllü Hizme (EVS) ve Avrupa Dayanışma 
Teşkila (ESC) ile ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor.

hps://bit.ly/2U3bTGo
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  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarandan, 
“TR83 Bölgesi Makine İmala, Sağlık Ve Yazılım Sektörleri, 
Tanışma Ve İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirme Buluşması” 
düzenlenmişr.
    20 Şubat 2019 tarihinde OKA Samsun merkez hizmet 
binasında, makine imala, sağlık ve yazılım sektörlerinde 
faaliyet gösteren işletmeler arasından, Organize Sanayi 
Bölgesi veya Teknoloji Gelişrme Bölgesi’nde faaliyet gös-
terme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgeli AR-GE merkez-
ine sahip olma, belge olmaksızın hali hazırda AR-GE faali-
yetleri yürütme veya AR-GE merkezi kurma potansiyeli bu
lunma, orta ve yüksek katma değerli imalat 
gerçekleşrme, şartlarından en az birisini sağlayan işletm-
eleri bir araya germek ve birbirleriyle tanışrmak amaçlı 
düzenlenen, sektörel toplanya Amasya, Çorum, Samsun, 
Tokat illerinde ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 20’ye 
yakın firma kalım sağlamışr.
  Toplannın açılış konuşmasını Orta Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN yaparken; kalım 
sağlayan her firma kendisini tanıtarak firmasına dair 5’er 
dakikalık sunum gerçekleşrmişr.
    Toplanda yerli ürem için işletmeler arasında kurula-
bilecek işbirlikleri tarşılmışr. Ardından Samsun KOSGEB 
Kobi Uzmanı Nedim TUNA’nın KOSGEB Destek Program-
ları hakkındaki sunumu ile program sonlanmışr. 

 

OKA Bölgede İşbirliği Fırsatlarını Gelişrmeye
Devam Ediyor

  Ajansımız ev sahipliğinde AFAD Samsun ve TÜBİTAK 
işbirliği ile Ufuk 2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanı 
2019-2020 Yılı Çağrılarına yönelik Bilgi Günü etkinliği düzen-
lendi. 
  11 Şubat 2019  tarihinde OKA Konferans Salonunda 
gerçekleşen Bilgi Günü etkinliğine kamu kurum ve kuru-
luşlarının temcilcileri kalım sağladı. Etkinlik kapsamında 
kalımcılara, Ufuk 2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanı 
Kıdemli Ulusal İrbat Noktası Selcen G. A. ÖZŞAHİN taran-
dan 2019-2020 yılı çağrı başlıkları, proje önerisi hazırlık süreci 
ile bu projelere dahil olmanın gerdiği kazanımlar aktarıldı. 
Ayrıca Ufuk 2020 Programı'na kalımı destekleyici Seyahat Desteği, Koordinatörlük Desteği ve Eşik Üstü Ödülü hakkında 
detaylı bilgiler aktarıldı.
  AFAD Samsun Bilgi Günü etkinliği, öğleden sonra ise AFAD Samsun’un TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığı 
‘Afen İzleri’ adlı Proje Tanım Toplansı ile devam e .

OKA Ev Sahipliğinde TÜBİTAK ve AFAD İşbirliği ile
Bilgi Günü Etkinliği
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  Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan ve Hit uygarlığının önemli merkezlerinden Şapinuva'daki kazı çalışma-

ları hala devam etmektedir. Kazılarda bugüne kadar birçok yazılı belge ortaya çıkarılmışr. 

Çorum Hit uygarlığının yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait eserleri, yayları ve İncesu Kanyonu gibi doğal 

güzellikleri, coğrafi işaret tescilli leblebisi ve diğer tescilli ürünleri, Osmancık ve Kargı’da ürelen kaliteli pirinçleri 

ile de görülmeye değer bir yerdir. 

  Böylesine zenginliklerinin yanında Çorum Türkiye'nin ilk yalı müzesi olan Çorum Müzesi'ne de ev sahipliği 

yapmaktadır.

    İl çalışma ziyaretlerimiz kapsamında ziyaret e ğimiz Çorum Müzesini anlatmadan önce Müze’de bizleri içten-

likle karşılayan, misafirperverliklerine ve özverili çalışmalarına hayran kaldığımız Çorum Müzesi Müdürü Sayın 

Men Çakar ve Müze görevlilerine bu röportajı hazırlamamızdaki desteklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz.

Şimdi gelin Çorum Müzesi’ni tanıyalım…

  Müze binası 1914 yılında Hastane olarak inşa edilmişr. 1914-1924 yılları arasında Emraz-ı Umumiye Hastane-

si, 1929-1933 yılları arasında Vali Konağı, daha sonraki yıllarda çeşitli okullara ev sahipliği yapmış ve uzun süren 

restorasyon aşamalarından sonra 2003 yılından ibaren Çorum Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

   “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmiş olan müze binasında, Arkeolojik ve Etnografik 

teşhir salonları birbirinden bağımsız olarak düzenlenmişr. 

Çorum Müzesi

  Orta Karadeniz Bölgesinde yer alıp, Karadeniz Bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan 

Çorum ilinin Anadolu kültür mirası içerisinde sahip olduğu eşsiz konumu bilmeyen 

yoktur. 7 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Çorum, ilk organize devle kuran Hitlerin 

ilk başken Hauşa ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmiş dünya çapında 

kıymetli bir değere sahipr. 

    Hit Uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıkr. Hitlerle Mısırlılar arasında yapılan 

Kadeş Antlaşması men tabletleri Boğazköy’de bulunmuştur. Hitlerin diğer önemli kült (dini) merkezlerinden 

sayılan, arkeolojide Arinna olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı, Ha  Tunç Güneş Kursu ve Sfenksli 

Kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir.

ORT
A K
ARA
DEN
IZ

ÖZE
L
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...Çorum ve Çorum Müzesi...



  Arkeoloji salonunda, Alacahöyük ve 

Kuşsaray kazılarında bulunmuş olan Kalkolik 

Çağ eserleri ile başlayan kronolojik bir teşhir 

düzeni vardır. Eski Tunç Çağı Resuloğlu Mezarlık 

kazısı buluntuları ile Alacahöyük kazı buluntu-

larının sergilendiği alanlar bunu tamamlamak-

tadır. Aslına uygun olarak sergilenen Eski Tunç 

Çağı Alacahöyük mezarı yanında bu mezara ait 

ölü gömme töreni sanal olarak canlandırılmışr. 

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekleriyle müzede konumlandırılmış dokunmak ekranlar ile zi-

yaretçiler mezar ve ölü gömme töreni hakkında interakf olarak bilgi alabilmektedir. Ayrıca Çorum’da yapılan 

Boğazköy-Hauşa, Alacahöyük, Ortaköy-Şapinuva, Yörüklü-Hüseyindede arkeolojik kazılarında açığa 

çıkarlan kabartmalı vazolar Hit dönemi eserleri arasında müze koleksiyonunda özel bir yere sahipr. Bu 

alanda yer alan dokunmak ekranlar ile yine ziyaretçiler interakf olarak eserler hakkında bilgi edinebilmek-

tedirler. Hit mimarisi sergi alanındaki Hit arabası ile Hit başken Hauşa örenyeri de sanal olarak gezile-

bilmektedir.

Müzede, ziyaretçiler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde sesli rehberlik sistemi ücretsiz olarak kullanılabili-

yorken; engelsiz müze olması sayesinde engelli ziyaretçiler de rahatlıkla müzeyi gezebilmektedir.
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  Çorum Müzesi’nde, üzeri çivi yazılı Hit kralı II. Tuthaliya’ya ait 

(M.Ö.1430) bronz kılıç, Hit dönemi çivi yazılı tabletler, Boğazköy-Hat-

tuşa ve Ortaköy-Şapinuva kazılarında arşiv halinde bulunan kil mühür 

baskılı bullalar ile çivi yazılı tabletler de sergilenmektedir. 

Pazarlı kazısında açığa çıkarlmış olan Frig Dönemi buluntuları ile aynı 

döneme ait Boğazköy-Hauşa ve Alacahöyük eserleri de sergilenen 

eserler arasındadır. 

  Helenisk, Galat, Roma ve Doğu Roma (Bizans) dönemi seramik, 

cam ve madeni eserlerin sergilendiği salonda yine Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (OKA) destekleriyle düzenlenmiş Roma Dönemine 

tarihlenen bir güneş saa, çalışma sistemi ile birlikte sergilenmektedir. 

Müzede ayrıca, Helenisk, Roma eyalet ve resmi sikkeler ile Bizans ve 

İslami dönem sikkelerinden oluşan zengin bir sikke koleksiyonu yer al-

maktadır. 

  Arkeolojik sergi alanından bağımsız olarak düzenlenmiş Çorum müzesi Etnografya salonu, Türk sananın 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir bölüm olarak 

yer almaktadır. Burada aslına uygun olarak tasarlanmış İğdeli Kahve, Meşhur Çorum Leblebicisi, Anadolu 

Bakırcılık dükkânları ile Çorum’a özgü kahvehane kültürü, bakırcılık, leblebicilik çağdaş müzecilik anlayışıyla 

sunulmaktadır.

  Sergi alanlarının dışında eski eser depolarını düzenleyerek modern bir yapıya kavuşan Çorum Müzesi, bu 

başarılı çalışmalarıyla iyi örnek olması kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzen-

lenen ziyaretlerle toplam 45 müze tarandan ziyaret edilmişr.  

  Buraya kadar bir müzede olması gereken her şeyi bünyesinde barındıran Çorum Müzesi, Çocuk Eğim 

Atölyesi ve Türkiye'nin ilk yalı müzesi olma özellikleriyle hayranlık uyandırıcı. 

Sırada Çorum Müzesi Çocuk Eitim Atölyesi var...
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  Çorum Müzesi Çocuk Eğim Atölyesi, Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Küçük Ölçekli 

Altyapı Gelişrme, Kültürel, Turisk Değerleri 

ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileşrme 

Mali Destek Programı” çerçevesinde Çorum 

Valiliği tarandan hazırlanan “Herkes Müzeye” 

projesi kapsamında 26 Kasım 2011 tarihinde 

açılmış.açılmış.

  Çocuk Eğim Atölyesinde eğim atölyesi, 

teşhir salonu,  hit evi,  drama salonu,

20 kişilik yatakhane,  kazı havuzu ( müze bahçesinde ), seramik çarkları bulunuyor. Çorum'a gelen öğrenciler, 

tarihi müze binasındaki eserleri inceledikten sonra Hitler hakkında bilgi alarak, atölyede mühür, kil tablet ve 

takı tasarımı yapımı öğreniyor. Müzede konaklıyor, eğim çalışmaları ile kaliteli vakit geçiriyor ve tarihi yaşa-

yarak öğreniyor.

  Müze Müdürü Men Çakar özellikle yalı 

müze deneyimi sunma özelliğiyle dikkat 

Çorum Müzesi olarak 2011-2017 yılları arasın-

da il içi ve il dışından 11700 ziyaretçiye ev sa-

hipliği yapklarını söyleyerek, bunların 

3200’ünün yalı, 8500’ünün günübirlik zi-

yaretler olduğunu belir. 

  Çakar ayrıca dünyanın pek çok ülkesinde 

müzeciliğin eğimle paralel çalışan iki kurum 

ve kavram olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de 

başka örneği olmayan Müze’yi Çorum'un yanı 
sıra bugüne kadar Ankara, Samsun, Sinop, İstanbul, Van, Bursa, Zonguldak gibi Türkiye'nin farklı kentlerindeki 

okullar ziyaret e . Talep o kadar fazla ki neredeyse hiç boş kalmıyoruz. Hava koşulları gibi şartlar müsait 

olduğu sürece, özel ihyaçlarının karşılanması ve öğretmenleri refakande olması koşuluyla haada en az 1 

okulu kabul ediyoruz.” dedi
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  Çocuk Eğim Atölyesinde çocuklara müze eğimi verilerek, onların kültür varlıklarına ilgilerinin arrıl-

masının yanında Eğim Atölyesi etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği, defile, konser, imza günü, sergi etkin-

likleri; çalıştay, söyleşi, sempozyum,  konferans, Orient rallisi ve çeşitli dönemlerde farklı kurum ve kuruluşlar-

la “Faylardan Gelen Kültür Elçileri”, “Minik Yüreklerle Büyük Eller, Yapıyor, Yaşıyor, Öğreniyor”, “Müzeden 

Yansıyan Işık” gibi başarılı projeler yürütülmüş. 

  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarandan 2010 yılında yapılan Sivil 

Toplum Hizme: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog –Müzeler başlıklı hibe çağrısı kapsamında Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı Yarım Destek Ofisi işbirliğinde Çorum Müzesi Müdürlüğü tarandan hazırlanan ve başarılı 

bulunan “Çorum Müzesinde Bir Şeyler Oluyor” projesi ile Ankara Üniversitesi Eğim Bilimleri Fakültesi öğre-

m üyeleri Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Doç. Dr. Ömer Adıgüzel ve Dr. Ayşe Okvuran’ın tarandan Amasya, 

Samsun, Tokat, Mardin, Uşak, İstanbul, Ankara, Aydın gibi illerden gelen arkeolog, müze yetkilisi ile Ço-

rum’dan kalan sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğretmenlerden oluşan 125 kişilik kalımcıya drama, 

küratörlük ve performans sanatları hakkında eğim verilmiş.

  Çorum ziyaremizde, insanlığın doğal ve kültürel çeşitliliğini temsil etme çabası içerisinde, mirasın korun-

ması, muhafaza edilmesi ve aktarımı konusunda önemli rol oynayan kuruluşlar olarak tanımlanan müze ka-

vramının yaşayan halini Çorum Müzesi’nde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çorum'da kent merkezinde bulunan 

Çorum Müzesi geniş envanterli eserleri ve yürütülen başarılı uygulamalarıyla görülmeye değer ve takdire 

şayan nitelikte bir müze. Yolunuzun düşmesini beklemeden, ilk rsaa ziyaret etmenizi öneririz.
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