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İçindekiler 

 
 Genel Bilgiler, Amaç ve Uygulama 

 Başvuru Süreci ve Proje aşamaları 

 2015 Yılı kabul edilen projeler 

 Müdürlüklerden gelen örnek proje talepleri 

 



ÇORUM İÇİN BİR PROJEM VAR 

“ÇORUM İÇİN BİR PROJEM VAR” başlığı altında 
Çorum Belediyesi ile Çorum Hitit üniversitesi 
arasında, Çorum Belediyesi görev ve 
sorumluluk alanlarına giren konularda 
araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin ortak hizmet projesi kapsamında 
yürütülmesi iki kurum arasında 06.07.2014 
tarihinde imzalanan protokolle 
kararlaştırılmıştır. 



Projenin Amacı 

  Çorum'un problemlerinin çözümü, 
sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, 
hemşerilerin hayat standartlarının 
iyileştirilmesi ve benzeri amaçlarla 
Belediye ve Üniversite işbirliğini sağlayarak 
belediyenin sorumluluk alanına giren 
sektör ve konularda Araştırma Projeleri 
üretmek ve uygulamaların 
gerçekleştirilmesini temin etmek. 



Uygulama 

 Başvuru dönemi için Çağrının Yapılması 

 Başvuruların Toplanması 

 Başvuruların Belediye’ye Teslimi ve eksik 
evrakların kontrolünün yapılması 

 Ön değerlendirme için seçici kurul 
oluşturulması 

 Ön Değerlendirme Toplantısının 
Gerçekleştirilmesi ve puanlamanın 
yapılması 



Uygulama 

 Ön değerlendirme kurulunun taleplerine 
göre proje başvurularında varsa 
revizyonların yapılması 

 Nihai Değerlendirme Kurulunun 
oluşturulması  

 Nihai Değerlendirme Kurulunun 
değerlendirmesi (Bütçe ve planlama 
uygunluğu açısından değerlendirme 
yapılması) 

 Sözleşmelerin imzalanması 

 



Uygulama 

 Seçici kurullarda protokolün 
yürütülmesinden sorumlu belediye birim 
yöneticisinin yanında üniversitenin 
belirleyeceği iki akademisyen ve 
belediyenin ilgili sektöründen iki 
temsilciden oluşmaktadır. 

 Değerlendirme Kurulu belediyenin 
belirleyeceği uzman kişilerden ve yönetim 
kadrosundan oluşmaktadır. 

 

 



Uygulama 

Seçilen araştırma ve ya projelere bir yılda 
en fazla 4734 sayılı kamu ihale kanunun 
doğrudan  temin ile ilgili 22/d 
maddesindeki her yıl yapılan 
güncellemenin tutarı kadar ödemede 
bulunulur. 

 Seçilen araştırma ve ya projelere 4734 
sayılı kamu ihale kanunun doğrudan  
temin ile ilgili 22/b maddesine göre 
ödemede bulunulur. 

 



İletişim ve Bilgilendirme 

 
http://projem.corum.bel.tr 

http://www.corum.bel.tr  adresinden ilgili banner’dan ulaşılabilir. 

http://www.corum.bel.tr/


2015-2016 Yılı Faaliyet Takvimi 

Çorum belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Faaliyetin Tanımı 
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Başvuruların Alınması 

Ön Değerlendirme 

Nihai Değerlendirme 

Sözleşmelerin Yapılması  

Proje Uygulama 

Kabul ve Ödeme 



 
 
 

 

Başvuru Süreci ve Proje 
aşamaları 

 

 



 

      AKADEMIK ARAŞTIRMALARIN SEÇİMİNDE DİKKAT 
EDİLECEK İLKELER 

 
  Akademik Araştırmaların Çorum Belediyesi'nin görev 

ve sorumluluk alanına giren konularda olması gerekir. 

•  Belediyece yürütülen hizmetler sırasında etkinliği-
verimliliği ve kaliteyi arttıran, uygulanabilir projeler 
ile yenilikçi, özgün, yaşam kalitesini yükselten, kentin 
tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, 
geliştirilmesine ve sahiplenilmesine katkı sağlayan 
mahiyette projelere öncelik verilecektir.  

• Akademik Araştırmalarda; sonuçları uygulamaya 
dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok 
katılımlı olanlara öncelik verilir. 

 Çorum belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 



BAŞVURU ŞARTLARI  

Bu projeye başvurmak için; 

• Hitit Üniversitesi’ne mensup olmak,  

• Doktora ve Yüksek Lisans araştırmacıları için ders dönemini 
bitirip, tez aşamasına gelme şartı, 

• Araştırma Projeleri için, doktorasını bitirmiş, araştırma 
projesini kendi başına yürütebilecek akademik görev veya 
unvana sahip olmak  
(Tezsiz Yüksek Lisans araştırmacıları bu proje için 
başvuruda bulunamaz.) 
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TEZ/ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI 

Hazırlanacak Projelere ilişkin sektörler; 

• Ulaşım, 

• Planlama-İmar,  

• Kamu Düzeni-Afet-Risk Yönetimi,  

• Kurumsal Yapı ve Teknoloji Yönetimi,  

• Altyapı, Çevre ve Enerji Kullanımı, 

• Sağlık-Toplum Refahı ve Sosyal Yardım,  

• Kültür-Turizm-Tanıtım, olarak belirlenmiştir. 
 

Çorum belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 



 

 

BAŞVURU SÜRELERİ VE YERİ 
 

    Başvurular için son tarih: 30 Kasım 2015 
 

Araştırma Projeleri Başvuruları: Proje    yürütücüsü 
tarafından imzalanarak, Hitit   Üniversitesi  Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi’ne  teslim edilir.  

 
Yüksek Lisans/Doktora tez başvuruları tez danışmanı ile 
araştırmacı tarafından müşterek olarak imzalandıktan sonra 
ilgili Enstitülere verilir. 
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Başvuru sırasında bilgisayar ortamında doldurularak 

Enstitülere ve ilgili birimlere eksiksiz olarak teslim edilecek 

belgeler şunlardır: 

• Akademik Araştırma Öneri Formu (Ek 1, 3 sayfa) 

•Araştırma Bütçesi Formu (Ek 2) 

•Akademik Araştırma Çalışma Programı Formu (Ek 3). 

•Enstitü/ ilgili birim yazısı 

•Tez Bildirim Yazısı, enstitü tarafından doldurulacaktır.  

•Araştırma Projeleri Bildirim Yazısı, yetkili/ilgili birimler 

tarafından doldurulacaktır. 

•Mantıksal Çerçeve (Ek 4) 

          BAŞVURU EVRAKLARI  



 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  
• Üniversiteler tarafından iletilmiş olan başvurular ilgili 

Seçici Kurul tarafından ön yeterlilikleri ve amaca 

uygunlukları belirlenmek üzere değerlendirmeye tabi 

tutulur.  

• Seçici Kurul Başvuru ön Değerlendirme toplantıları, 1-

31 Aralık  tarihleri arasında yapılır.  

• Seçici Kurul Çorum Belediyesi’nden 3, Hitit 

Üniversitesinden 2 olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. 

• Seçici Kurul üyeleri Belediyece ve Üniversitece her 

sektör için ayrı ayrı belirlenebilir.  

 

Seçici Kurul’u sekretaryasını Çorum Belediyesi 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yapar.  



      NİHAİ DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLARININ 
DUYURULMASI 

 Seçici Kurullarda ön değerlendirmeyi geçen, önerilen 
Tez/Araştırma Projeleri nihai değerlendirme yapılmak üzere 
Çorum Belediyesi'ne sunulur. 

 
 Çorum Belediyesi, Seçici Kurulca önerilen bütün projeleri 

bütüncül anlayışla değerlendirir ve 
• Çorum Belediyesi’nin bütçesi, 
• Sektör öncelikleri ve konuları, 
• Üniversitece önerilen projeler arasındaki benzerlik (tezler 

arasındaki ilgi ve ilişki derecesi ), tamamlanabilirlilik 
v.b.hususları dikkate almak suretiyle nihai olarak kabul 
edilecek projeleri tespit eder.  

 
 Çorum Belediyesi tarafından nihai olarak kabul edilen projeler 

Belediye ve Üniversite web sitelerinde yayınlanır. 
 



 
ÖDEMELER 

 
Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, kesin olarak projesi kabul edilen 

araştırmacılar ile Çorum Belediyesi arasında sözleşme imzalanır. Bu 
husustaki işlemler Belediye Adına Strateji Geliştirme Müdürlüğünce 
yürütülür. 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren araştırmacı her altı (6) ayda bir 
gelişmeleri ve ödeme taleplerini belirten Ara Raporu Belediye’ye 
ulaştırmakla yükümlüdür. Ara Rapordan sonra araştırmacının talebi 
halinde ve Belediyenin de uygun bulması durumunda idare tarafından 
takdir edilen miktar Ara Ödeme olarak verilebilir.  

Sonuç Raporundan önce Araştırmacıya Araştırma için Ara Ödeme 
verilebilir. 

Araştırmacı sözleşmeye uygun olarak araştırmasını bitirdikten sonra 
çalışmanın bedelini belediyeden sonuç raporuyla talep eder. Daha önce 
kendisine ödeme yapıldıysa bunu sonuç raporunda belirtir. Sonuç 
Raporu belediye tarafından uygun görülürse kendisine daha önce 
yapılan ödemeler toplam bedelden düşülerek nihai ödeme yapılır. 

 



 
ARAŞTIRMACI İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN 

FESHEDİLMESİ 
  

• Ara Raporun teslim edilmemesi veya verilen Ara 

Raporun yeterli bulunmaması 

• Sonuç Raporunun süresi içinde verilmemesi. Ya da 

uyarılara rağmen Sonuç Raporu düzeltilmemesi  

• Araştırmacının görevini bırakması yada Üniversite ile 

bağlarının son bulması 

• Sözleşmenin feshedilmesi veya yönetmelik ve yasal 

gereklerin yerine getirilmeden bırakılması halinde, 

Araştırmacı, araştırma kapsamında kullanılmak üzere 

alınan ödemeleri belediyeye vermekle yükümlüdür.  



 
PROJENİN SONUÇLANMASI 

 
• Tezler: Savunularak kabul edilmesini takip eden bir ay 

içinde, 

• Araştırma Projeleri: Projenin sonuçlanmasından sonra, 
projeyle ilgili diğer çalışmalarla beraber, hem yazılı metin 
hem de CD copy olarak, Araştırmacı tarafından Çorum 
Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne sunulur. 

• Tamamlanan Akademik Araştırmalardan Çorum 
Belediyesi tarafından gerekli görülenler için, 
Araştırmacının Çorum Belediyesi’nin ilgili sektörlerine 
sunum yapması talep edildiğinde Araştırmacı bu talebi 
yerine getirmekle yükümlü olacaktır. 

• Sonuçlandırılan Akademik Araştırmalar Çorum Belediyesi 
tarafından ayrıca, Üniversiteye bildirilir. 
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2015 Yılı Kabul Edilen Projeler 

 

 



 
 
 

2015 Sözleşme Töreni 

Tarih: 3 Mart 2015 
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Çorum Belediyesi ve Özel Sektöre Ait Taş Ocaklarında Çevreye 
Duyarlı Patlatma Yöntemlerinin Araştırılması ve Verimlilik Analizleri 
Acısından Değerlendirilmesi 

İŞİN SÜRESİ 
İşe başlama tarihi 20.02.2015, işi bitirme tarihi en geç 
20.02.2016’dır.  

        
 
 

AMAÇ 

Çorum’daki taş ocaklarının çevre ve ergonomi temelleri 
üzerinde ne kadar ilgilendiği ve üretimde ne kadar dikkat 
ettikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Proje sonrası, başta belediyeye ait olmak üzere özel 
idarenin ve özel sektöre ait taş ocaklarının daha çevreci 
patlatma yöntemleri farkındalığı yaratılacak ve 
öğretilecektir. Mevcut ocak maliyetlerinin nasıl 
düşürülebileceği örnekleri ile gösterilecektir. 
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Çorum'da Edebiyat Edebiyatta Çorum (1908-1980) 

İŞİN SÜRESİ İşe başlama tarihi 20.02.2015, işi bitirme tarihi en geç 
20.02.2017’dir. 

        
 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı zaman içinde hızla unutulan ve kaybolan 
veya parçalar halinde kaldığı için bir bütün halinde 
bilinemeyen, değerlendirilemeyen Çorum’un edebi ve 
kültürel zeminini gün yüzüne çıkararak bir bütüne 
kavuşturmaktır. Böylece şehrin kimliğini ve imajını edebi 
boyutuyla güçlendirmektir.  
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Çorum Engel Haritası 

İŞİN SÜRESİ İşe başlama tarihi 20.02.2015, işi bitirme tarihi en geç 
20.08.2015’dir.  

        
 

AMAÇ 

Yapılacak bu çalışmada Çorum kentine engellilerin 
tarafından bakarak onlara daha iyi bir yaşam sağlanması ve 
hayat standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 
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Servis ve Ticari Araçların Takip, Devir, Yetki ve İzin İşlemlerinin 
Yönetilmesine Yönelik WEB Tabanlı Yazılım Sistemin Geliştirilmesi 

İŞİN SÜRESİ İşe başlama tarihi 20.02.2015, işi bitirme tarihi en geç 
20.08.2016’dir. 

        
 
 

AMAÇ 

Önerilen bu proje kapsamında; Çorum Belediyesi Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünce kullanılmak üzere S, M ve T 
plaka belgeleri- Şehir içi güzergah izin belgesi, Ticari 
araçlarda reklam bulundurma yetki ve izin belgesi için 
servis ve ticari plakalı araçların  takip, devir, yetki ve izin 
işlemlerinin yürütülmesi, belgelenmesi ve sayısal olarak 
arşivlenmesi amacıyla bilgi tabanlı bir yazılım sistemi 
geliştirilecektir. 



 
 
 

Müdürlüklerden gelen  Örnek 
proje talepleri 

 

 



Müdürlüklerden Gelen Öneriler 

  İçme suyu şebekeleri, vantuzları, motor ve pompa 

seçimleri konuları hakkında geliştirme projeleri  

 Üretim tesislerindeki mamüller için geri kazanım 

yöntemleri 

 Kentsel yaşam kalitesi araştırmaları 

 Çorum için yenilenebilir enerji kaynakları 

potansiyelleri 

 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik 

projeler. Örneğin, İnsan kaynakları yönetimi, planlama 

kapasitesinin geliştirilmesi, Süreç İyileştirme 

yöntemleri ve uygulamaları. 
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Müdürlük Talepleri 

 Çorum Belediyesi’nin geçmişten günümüze 

belediyecilik anlayışı, 

 Yerel yönetim sistemindeki sorunlar ve çözüm 

önerileri,  

 Elektronik belge yönetim sistemine geçiş yazılımı, 

belediyemizde uygulanabilirliği. 

 Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında belediyemizdeki 

veriler üzerinde açık kaynak kodlu, web tabanlı, 

online, tematik harita hazırlama servisi yazılımı. 
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 İtfaiye Müdürlüğü 

 

 

 

 Müdürlük bünyesinde kullanılan arozözlerimizin ve 

teknik aletlerin daha verimli kullanılabilir hale getirilmesi 

veya farklı bir şekilde geliştirilmesi 

 İtfaiye personelimizin kullandığı ısıya dayanıklı 

giysilerin geliştirilmesi konusunda Kimya mühendisliği ve 

Tekstil teknolojisi bölümü ile çalışma yapılabilir. 

 Personelimizin karşılaştığı yangın çeşitleri  ile ilgili 

olarak Yanan maddenin kimyası 

 Yangının kimyası konusunda yangına müdahale 

araçlarının ve malzemelerinin çeşitlendirilmesi 

Çorum belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 



  
         Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

 
 
 

 

 

 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 

Çorum Temettutat ve Mühimme defterlerinin transkripsiyon 

çalışması 

 Arşivlerde bulunan Selçuklu dönemi Çorum arşiv 

belgeleri ve kaynakları envanter ve katalog kayıtları, 

 Selçuklu dönemi Çorum sosyo-ekonomik durum ve 

kültürü, 

 Çorum Belediyesi’nin yapmış olduğu kültürel ve sosyal 

projelerin topluma sosyolojik olarak yansımaları, 

 Cumhuriyet döneminde yaşanmış olan toplumsal 

olayların günümüz toplumuna sosyal – psikolojik etkileri, 

 Kentli kültürü ve kentte yaşayan insanların yerel 

yönetimlerden beklentileri 
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       Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü  

 
 
 

 

 

 Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımların Önemi  

 Dezavantajlı Grupların İstihdam Potansiyeli 

 Yaşlılara Sunulacak Sosyal Hizmet Projeleri  

 Çorum Engelli Envanterin Çıkarılması 

 Engellilere Verilebilecek Hizmetler  

 Çorum’da Yardıma Muhtaç Ailelerin Envanterinin 

Çıkarılması  

 Yardıma Muhtaç Ailelere Yapılan Yardımlara Kurumlar 

Arası İşbirliği 

 Mültecilerin Topluma Kazandırılması ve Entegrasyonu 

Çorum belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 



Ömer MAZ / Elk. Eln. Müh.  
Strateji Geliştirme Müdürü 

Kalite Yönetim Temsilcisi 
 

İletişim: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
   sgb@corum.bel.tr 

364 2250810/1510-1312 
505 6989596 

 
 

 

Teşekkürler ……. 

mailto:sgb@corum.bel.tr

