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Sayın Valimiz Vahdettin Özcan Çevre ve Şehircilik Müdürü ve 

Beraberindekileri Kabul Etti 

 

Sayın Valimiz Vahdettin Özcan 05 Haziran 2015 Cuma günü 09:45’de Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre 

ve Şehircilik Müdürü Öcal Özdemir ve beraberindekileri Valilik Brifing salonunda kabul etti. 

Çevre ve Şehircilik Müdürü Öcal Özdemir, ''Sayın Valimize çevreye göstermiş olduğu duyarlılık, destek ve 

katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.'' Dedi ve günün anısına  bir buket çiçek takdim etti. 

Sayın Valimiz Vahdettin Özcan konuşmasında, bende sizlere çevreye göstermiş olduğunuz 

duyarlılığınızdan ve bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabiî ki teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte çevrenin önemi öne çıkıyor. Bakanlıklar arası yapılan düzenlemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

olarak yapılanmasının bu bir göstergesidir. Bizler Çankırı olarak çevreye daha fazla duyarlıyız, insanların 

daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre de yaşamalarının önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle projeler 

üretiyoruz köylerde biriken çöpleri topluyoruz. Çevre bilincini geliştirmek için eğitim ve seminerler 

düzenliyoruz. Tekrar 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü Kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi. 

Topluca çekilen fotoğrafın ardından kabul sona erdi. 
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Sayın Valimiz Vahdettin Özcan Dünya Çevre Günü Kutlama 
Programına Katıldı 



 

Sayın Valimiz Vahdettin Özcan 5 Haziran 2015 Cuma günü saat 10:30’da Karatekin Parkında 

gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü programına katıldı. Programa Belediye Başkan Yrd. 

Abdulkadir Çelik, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Halil Altıntaş, İl Emniyet 

Müdürü Cengiz Öztürk, Daire Amirleri, STK Kuruluş Temsilcileri vatandaşlar ve Öğrenciler katıldı. 

Programın açılışından sonra kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürü Öcal Özdemir, yaptığı konuşmada, 

katılımcıları selamladıktan sonra Çevre Günü dolayısıyla sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyor, 

şahsım ve kurumum adına hepinize hoş geldiniz diyorum dedi. 

Çevre Günü ile ilgili günün anlam ve öneminden bahseden ve tarihçesini anlatan Çevre ve Şehircilik 

Müdürü Öcal Özdemir hizmetlerimizi yürütürken hep yanımızda olan yakın desteğini her an yanımızda 

hissettiğimiz Sayın Valimize çok değerli Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, çevreye duyarlı İşletme 

ve Sanayicilerimize STK Kuruluşlarına çok değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm Çankırılılara 

teşekkürlerimi arz ediyor saygılarımı sunuyorum diye sözlerini tamamladı. 

Kürsüye gelen Belediye Başkan Vekili Av.Abdulkadir Çelik ise selamlama konuşmasından sonra Belediye 

olarak çevre temizliği ve Çevreye duyarlıkla ilgili yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.  

Daha sonra kürsüye gelen Sayın Valimiz Vahdettin ÖZCAN yaptığı konuşmada; 

“Sayın Belediye Başkan Vekili, Vali Yardımcım, İl Jandarma Komutanı ve beraber çalışmaktan memnun 

olduğum mesai arkadaşlarım hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Malumunuz, 1972 yılından günümüze 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Her 5 Haziran 

daha sağlıklı bir çevre, daha temiz bir dünya için umutları yeşertir, çabaları yoğunlaştırır. 
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Tabiat sevgisi ve çevre hassasiyeti daima bizim kültürümüzün önemli bir parçası olmuştur. Bu nedenle, 

çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, kaynaklarımızın israf edilmeden verimli 

kullanılması ve bilinçli bir toplum oluşturulmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.  

Değerli misafirler; 

Sizlere Valilik olarak çevre konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. 

Çankırı’mızda mevcut rekreasyon alanları kısıtlı ve maalesef bakımsızdı. Bu sorunu dikkate alarak, İl Özel 

İdaremiz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ortaklığıyla bakım, onarım ve çevre düzenlemesi 

çalışmaları yapılan ve çok amaçlı bir sosyal tesis olarak hizmet veren AlpsarıGöleti ve Mesire Alanı’nı 

çalışmaların tamamlanmasını müteakip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine çevre düzenleme 

çalışmalarını tamamladığımız ve günübirlikçilerin kullanımına hazır hale getirdiğimiz Ilgaz Kadınçayırı 

Tabiat Parkı, yeni üniteler kazandırarak halkımızın hizmetine sunduğumuz Kenbağı Tabiat Parkı gibi tüm 

bu önemli yatırımlar vesilesiyle değerli Çankırılı vatandaşlarımız nezih ortamlarda nefes alma imkânı 

buldular. 

Henüz 2013 yılı Nisan ayında ilimize kazandırdığımız Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde 

çevrenin korunmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 

bırakılmasına önemli katkılar sağlanmıştır. 

Kıymetli Hazirun, 

Diğer taraftan, göreve geldiğim 2011 yılında katı atık ve çöpü toplanan köy ve bağlı yerleşim birimi henüz 

yokken yani bu rakam “0” iken, 2013’te pilot uygulama bölgeleri Ilgaz (33) ve Çerkeş (17)’e bağlı toplam 

(50) köy ve mahallede çöp toplanır hale gelmiştir. İl Özel İdaresince çöp toplama işinde kullanılmak üzere 

2014 yılı sonu itibariyle (880) adet konteynır temin edilerek hizmete sunulmuştur. Henüz geçtiğimiz Nisan 

ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilimize tahsis edilen (6) adet çöp toplama aracı ve çöp 

konteynırlarının Çerkeş, Kızılırmak, Kurşunlu, Orta, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerimize teslimini 

gerçekleştirdik. Bu vesileyle  diğer köylerimizin de %70’ine bu hizmeti götüreceğiz. 

Ayrıca, ilimiz sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 2014 yılında yapılan denetimlerde 

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na aykırı davranan ve çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek 

ve tüzel kişilere; sebep oldukları toprak kirliliği nedenleri ile ÇED taahhüdüne uymadıklarından toplam 

115.682,04  idari yaptırım uygulanmış olup, 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle ise yapılan denetimlerde yine 

gerçek ve tüzel kişilere çevre ve hava kirliliğine neden olmaları sebebiyle toplam 1.335,00   idari yaptırım 

uygulanmıştır. 

Belirtmek isterim ki, çevreci ve nefes alan bir kent olan Çankırı’mızda ağaçlandırma çalışmalarına büyük 

önem verilmektedir. 2011 yılından günümüze değin ilimiz orman işletme teşkilatınca yaklaşık 7 milyon 

fidan toprakla buluşturuldu. 2015 yılında belirlenen hedef ise 1 milyon fidan dikimidir. Gayemiz 

atalarımızdan emanet alınan bereketli Anadolu topraklarını, ormanlık alanları muhafaza etmektir. Bu 

alanları genişletmek suretiyle daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Çankırı’yı kıymetli 

Çankırılılara armağan etmektir. 

Biz çevre kalitesini artırmak suretiyle aynı zamanda halkımızın sağlığına da hizmet ediyor, havasıyla, 

suyuyla, yeşil alanlarıyla, katı atık problemi olmayan bir çevre oluşturmak için var gücümüzle çalışıyor, 

koruyucu hekimlik görevini yerine getiriyoruz. Bu sebeple çevreye yapılan yatırım, bir anlamda sağlığa 

yapılmış yatırım demektir. 



Ancak bu çalışmalar bizim için yeterli değildir. Her konuda olduğu gibi çevre konusunda da Valilik olarak 

ufkumuz çok geniş. Gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Bu anlamlı günde daha temiz bir çevrede yaşamak dileğiyle, 2015 yılı Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, 

hepinize saygılar sunuyorum” dedi. 

Daha sonra ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri arasında şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında 

dereceye giren öğrencilere, mavi kapak biriktirenlere engelli sandaliyesi verilmesi, atık pil toplama 

yarışmasında dereceye giren okullarımıza ödülleri verildi. Ödüllerin ardından Çevre Şehircilik 

Müdürlüğünce bulunan vatandaşlara yemek ikramıyla program sona erdi. 
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5 Haziran Dünya Çevre günü edeniyle Karatekin Parkında 

etkinlik düzenlendi 

  

5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle dün Karatekin Parkında etkinlik düzenlendi.  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Vali Vahdettin 

Özcan, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Vekili Av. Abdülkadir Çelik, 

daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda açılış 

konuşmasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir “Bugün; toprağı, suyu, 

havasıyla içinde yaşadığımız çevrenin günüdür. Çevre; Canlıların hayatları boyunca 

ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, 

fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevre Günü kutlamasının, çevre 

kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için, daha 

temiz bir dünya için çabaları yoğunlaştırmaya, vesile olmasını diliyorum. Doğayı 

kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken de insan unsurudur. Çevre 

kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlamak mümkündür.  

Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanın çeşitli faaliyetleri 

sonucunda aşırı kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi telafi edememektedir. 

Çevrenin iyileştirilmesi, çevre hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin 

giderilmesi için, Bakanlığımızca; İlimizdeki Belediye Başkanlıklarına, İl Özel İdaresine, 

Çankırı Çevre Birliği Başkanlığına, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarına; 

Katı atık depolama tesisi, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon hatları, fosseptikler, çöp 
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toplama araçları, çöp konteynerleri, ilaçlama makineleri ve benzerleri için 10.782.535,57 

TL şartlı nakdi yardım yapılmıştır.  

Hedefimiz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni yüzü olarak, yaşam kalitesi yüksek 

şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek amacıyla toplumun her kesimine cevap 

veren, iyi hizmetler sunan çalışma anlayışıyla afetlere dayanıklı çevreye duyarlı çağdaş 

ve marka şehirler oluşturarak yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.” dedi. 

  

Belediye Başkan Vekili Av. Abdülkadir Çelik “Bugüne kadar vahşi depolama sahasında 

toplanan ve gelişi güzel bertaraf edilen evsel atıklarımız bundan böyle Belediyemizin de 

içinde bulunduğu Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği’nce yaptırılan 

Düzenli Depolama tesisinde depolanmaktadır. 8 yıldır TAP ile okullarımızda geleneksel 

atık pil toplama çalışması yapıyoruz. 2010 yılından bu yana pastaneler, lokantalar, 

kafelerde özellikle şehir kanalizasyon şebekesinde tıkanmalara neden olan atık bitkisel 

yağların toplanması için ekiplerimizce çalışma yaptık. Şehrimizde görüntü kirliliğine 

sebebiyet veren ve haşere üretim noktaları olan ömrünü tamamlamış tık lastikler belirli 

aralıklarla toplanmakta ve çocuklarımıza kauçuk park olarak geri dönüşümleri 

sağlanmaktadır. Atık motor yağlarının düzenli olarak topluyoruz. Bir çalışma başlatıp 

güncelliğini yitirmiş ve atık duruma gelmiş her türlü elektrikli ve elektronik atıkları 

başlatacağımız proje ile toplayacğız. Çankırı’daki cadde ve sokakların büyük 

çoğunluğuna ücretsiz konteyner ve çöp kovaları yerleştirerek temiz bir Çankırı 

oluşturmayı amaçladık. Şehrimizin haşare yatağı olan Feslikan’daki Karasu ve Fidanlık 

bölgesinde açıktan akan kanalları kapatarak önlem aldık. Ayrıca larva döneminde 

yoğun bir ilaçlama yaparak bu yaz döneminin daha rahat geçmesi için çaba 

gösteriyoruz.” dedi. 

Vali Vahdettin Özcan’da Her 5 Haziran daha sağlıklı bir çevre, daha temiz bir dünya 

için umutları yeşertir, çabaları yoğunlaştırır. Valilik olarak Çankırı’mızda mevcut 

rekreasyon alanları kısıtlı ve maalesef bakımsızdı. Bu sorunu dikkate alarak, İl Özel 

İdaremiz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ortaklığıyla bakım, onarım ve 

çevre düzenlemesi çalışmaları yapılan ve çok amaçlı bir sosyal tesis olarak hizmet veren 

Alpsarı Göleti ve Mesire Alanı’nı çalışmaların tamamlanmasını müteakip 

vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine çevre düzenleme çalışmalarını 

tamamladığımız ve günübirlikçilerin kullanımına hazır hale getirdiğimiz Ilgaz 

Kadınçayırı Tabiat Parkı, yeni üniteler kazandırarak halkımızın hizmetine sunduğumuz 

Kenbağı Tabiat Parkı gibi tüm bu önemli yatırımlar vesilesiyle değerli Çankırılı 

vatandaşlarımız nezih ortamlarda nefes alma imkânı buldular. Henüz 2013 yılı Nisan 

ayında ilimize kazandırdığımız Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sayesinde çevrenin 

korunmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 

bırakılmasına önemli katkılar sağlanmıştır.  

  

Diğer taraftan, göreve geldiğim 2011 yılında katı atık ve çöpü toplanan köy ve bağlı 

yerleşim birimi henüz yokken yani bu rakam “0” iken, 2013’te pilot uygulama bölgeleri 

Ilgaz (33) ve Çerkeş (17)’e bağlı toplam (50) köy ve mahallede çöp toplanır hale 

gelmiştir. İl Özel İdaresince çöp toplama işinde kullanılmak üzere 2014 yılı sonu 

itibariyle (880) adet konteynır temin edilerek hizmete sunulmuştur. Henüz geçtiğimiz 



Nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilimize tahsis edilen (6) adet çöp toplama 

aracı ve çöp konteynırlarının Çerkeş, Kızılırmak, Kurşunlu, Orta, Atkaracalar ve 

Eldivan ilçelerimize teslimini gerçekleştirdik. Bu vesileyle  diğer köylerimizin de 

%70’ine bu hizmeti götüreceğiz. 

  

Ayrıca, ilimiz sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 2014 yılında 

yapılan denetimlerde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na aykırı davranan ve çevre ile ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere; sebep oldukları toprak 

kirliliği nedenleri ile ÇED taahhüdüne uymadıklarından toplam 115.682,04  idari 

yaptırım uygulanmış olup, 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle ise yapılan denetimlerde yine 

gerçek ve tüzel kişilere çevre ve hava kirliliğine neden olmaları sebebiyle toplam 

1.335,00   idari yaptırım uygulanmıştır. 

Belirtmek isterim ki, çevreci ve nefes alan bir kent olan Çankırı’mızda ağaçlandırma 

çalışmalarına büyük önem verilmektedir. 2011 yılından günümüze değin ilimiz orman 

işletme teşkilatınca yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2015 yılında 

belirlenen hedef ise 1 milyon fidan dikimidir. Gayemiz atalarımızdan emanet alınan 

bereketli Anadolu topraklarını, ormanlık alanları muhafaza etmektir. Bu alanları 

genişletmek suretiyle daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Çankırı’yı kıymetli 

Çankırılılara armağan etmektir. 

Biz çevre kalitesini artırmak suretiyle aynı zamanda halkımızın sağlığına da hizmet 

ediyor, havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla, katı atık problemi olmayan bir çevre 

oluşturmak için var gücümüzle çalışıyor, koruyucu hekimlik görevini yerine getiriyoruz. 

Bu sebeple çevreye yapılan yatırım, bir anlamda sağlığa yapılmış yatırım demektir. 

Ancak bu çalışmalar bizim için yeterli değildir. Her konuda olduğu gibi çevre 

konusunda da Valilik olarak ufkumuz çok geniş. Gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz.   

Bu anlamlı günde daha temiz bir çevrede yaşamak dileğiyle, 2015 yılı Dünya Çevre 

Günü’nü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi. 

  

Açılış konuşmaları sonrasında şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren 

eserlerin sahipleri ödüllendirildi.  

  

Çankırı Belediyesi tarafından mavi kapak biriktiren bir kişiye tekerli sandalye takdimi 

ile tören etli pilav ikramı ve çevre temizliği ile sona erdi.  

  

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler şöyle: 

İlkokul öğrencileri şiir yarışmasında birinci Atatürk İlkokulu’ndan Nisanur Topçu, 

ikinci Güneş İlkokulu’ndan Cansu Yalçın, üçüncü Kızılırmak Şehit Remzi Aslan 



İlkokulu’ndan Büşra Kaya. Kompozisyon yarışmasında birinci Güneş İlkokulu’ndan 

İlke Düzbasan, ikinci Çerkeş 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan öykü Okur, üçüncü 

Atatürk İlkokulu’ndan Nisanur Topçu. Resim yarışmasında birinci Atatürk 

İlkokulu’ndan Samet Tayboğa, ikinci Org. İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu’ndan Halil 

Cebeci, üçüncü Adnan Menderes İlkokulu’ndan Kezban Gül. 

Ortaokul öğrencileri şiir yarışmasında birinci MKE Tophane Ortaokulu’ndan İsa Gül, 

Bayramören Nevzat Ayaz Ortaokulu’ndan Gülizar Değirmencioğlu, Üçüncü Karatekin 

Ortaokulu’ndan Rabia Karakuş. Kompozisyon yarışmasında birinci Eldivan Şehit Üst 

Teğ. Yılmaz Gülhan Ortaokulu’ndan Kaya Gümüş, ikinci Şehit Murat Somuncu 

Ortaokulu’ndan Zeynep Sude Ünsal, üçüncü Çardaklı Ortaokulu’ndan Nurten Eskiköy. 

Resim yarışmasında birinci Ilgaz Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Selin Sude 

Yavan, ikinci İsmet İnönü Ortaokulu’ndan Alperen Altay, üçüncü MKE Tophane 

Ortaokulu’ndan Ayşenür Devrük. 
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Dünya Çevre Günü kutlandı 

5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle dün Karatekin Parkında kutlama programı düzenlendi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Vali Vahdettin Özcan, Vali 
Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Vekili Av. Abdülkadir Çelik, daire müdürleri ve 
öğrenciler katıldı.  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, “Bugün; toprağı, suyu, havasıyla içinde 
yaşadığımız çevrenin günüdür. Çevre; Canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve 
karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel 
ortamdır. Çevre Günü kutlamasının, çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, 
daha sağlıklı bir çevre için, daha temiz bir dünya için çabaları yoğunlaştırmaya, vesile olmasını 
diliyorum. Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken de insan unsurudur. Çevre 
kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlamak mümkündür” dedi. 

Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanın çeşitli faaliyetleri 
sonucunda aşırı kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi telafi edememektedir. 
Çevrenin iyileştirilmesi, çevre hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin giderilmesi için, 
Bakanlığımızca; İlimizdeki Belediye Başkanlıklarına, İl Özel İdaresine, Çankırı Çevre Birliği 
Başkanlığına, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarına; Katı atık depolama tesisi, atık su 
arıtma tesisleri, kanalizasyon hatları, fosseptikler, çöp toplama araçları, çöp konteynerleri, 
ilaçlama makineleri ve benzerleri için 10.782.535,57 TL şartlı nakdi yardım yapılmıştır.  

Hedefimiz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni yüzü olarak, yaşam kalitesi yüksek şehirler ve 
sürdürülebilir çevreyi temin etmek amacıyla toplumun her kesimine cevap veren, iyi hizmetler 
sunan çalışma anlayışıyla afetlere dayanıklı çevreye duyarlı çağdaş ve marka şehirler 
oluşturarak yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.” 

Belediye Başkan Vekili Av. Abdülkadir Çelik “Bugüne kadar vahşi depolama sahasında 
toplanan ve gelişi güzel bertaraf edilen evsel atıklarımız bundan böyle Belediyemizin de içinde 



bulunduğu Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği’nce yaptırılan Düzenli Depolama 
tesisinde depolanmaktadır. 8 yıldır TAP ile okullarımızda geleneksel atık pil toplama çalışması 
yapıyoruz. 2010 yılından bu yana pastaneler, lokantalar, kafelerde özellikle şehir kanalizasyon 
şebekesinde tıkanmalara neden olan atık bitkisel yağların toplanması için ekiplerimizce çalışma 
yaptık” diye konuştu. 

Çankırı’da yapılan çalışmaları anlatan Çelik, “Şehrimizde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve 
haşere üretim noktaları olan ömrünü tamamlamış tık lastikler belirli aralıklarla toplanmakta ve 
çocuklarımıza kauçuk park olarak geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Atık motor yağlarının 
düzenli olarak topluyoruz. Bir çalışma başlatıp güncelliğini yitirmiş ve atık duruma gelmiş her 
türlü elektrikli ve elektronik atıkları başlatacağımız proje ile toplayacağız. Çankırı’da ki cadde ve 
sokakların büyük çoğunluğuna ücretsiz konteyner ve çöp kovaları yerleştirerek temiz bir 
Çankırı oluşturmayı amaçladık. Şehrimizin haşere yatağı olan Feslikan’da ki Karasu ve Fidanlık 
bölgesinde açıktan akan kanalları kapatarak önlem aldık. Ayrıca larva döneminde yoğun bir 
ilaçlama yaparak bu yaz döneminin daha rahat geçmesi için çaba gösteriyoruz” ifadelerine yer 
verdi. 

Vali Vahdettin Özcan’da konuşmasında şunları kaydetti: 

“Her 5 Haziran daha sağlıklı bir çevre, daha temiz bir dünya için umutları yeşertir, çabaları 
yoğunlaştırır. Valilik olarak Çankırı’mızda mevcut rekreasyon alanları kısıtlı ve maalesef 
bakımsızdı. Bu sorunu dikkate alarak, İl Özel İdaremiz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) ortaklığıyla bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılan ve çok amaçlı bir 
sosyal tesis olarak hizmet veren Alpsarı Göleti ve Mesire Alanı’nı çalışmaların tamamlanmasını 
müteakip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine çevre düzenleme çalışmalarını 
tamamladığımız ve günübirlikçilerin kullanımına hazır hale getirdiğimiz Ilgaz Kadınçayırı Tabiat 
Parkı, yeni üniteler kazandırarak halkımızın hizmetine sunduğumuz Kenbağı Tabiat Parkı gibi 
tüm bu önemli yatırımlar vesilesiyle değerli Çankırılı vatandaşlarımız nezih ortamlarda nefes 
alma imkânı buldular. Henüz 2013 yılı Nisan ayında ilimize kazandırdığımız Katı Atık Düzenli 
Depolama Tesisi sayesinde çevrenin korunmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine ve gelecek 
nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılmasına önemli katkılar sağlanmıştır.  

Diğer taraftan, göreve geldiğim 2011 yılında katı atık ve çöpü toplanan köy ve bağlı yerleşim 
birimi henüz yokken yani bu rakam “0” iken, 2013’te pilot uygulama bölgeleri Ilgaz (33) ve 
Çerkeş (17)’e bağlı toplam (50) köy ve mahallede çöp toplanır hale gelmiştir. İl Özel İdaresince 
çöp toplama işinde kullanılmak üzere 2014 yılı sonu itibariyle (880) adet konteynır temin 
edilerek hizmete sunulmuştur. Henüz geçtiğimiz Nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
ilimize tahsis edilen (6) adet çöp toplama aracı ve çöp konteynırlarının Çerkeş, Kızılırmak, 
Kurşunlu, Orta, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerimize teslimini gerçekleştirdik. Bu vesileyle  diğer 
köylerimizin de %70’ine bu hizmeti götüreceğiz. 

Ayrıca, ilimiz sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 2014 yılında yapılan 

denetimlerde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na aykırı davranan ve çevre ile ilgili yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere; sebep oldukları toprak kirliliği nedenleri ile ÇED 

taahhüdüne uymadıklarından toplam 115.682,04  idari yaptırım uygulanmış olup, 2015 yılı Mayıs 

ayı itibariyle ise yapılan denetimlerde yine gerçek ve tüzel kişilere çevre ve hava kirliliğine 

neden olmaları sebebiyle toplam 1.335,00   idari yaptırım uygulanmıştır. 

Belirtmek isterim ki, çevreci ve nefes alan bir kent olan Çankırı’mızda ağaçlandırma 
çalışmalarına büyük önem verilmektedir. 2011 yılından günümüze değin ilimiz orman işletme 
teşkilatınca yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2015 yılında belirlenen hedef ise 1 
milyon fidan dikimidir. Gayemiz atalarımızdan emanet alınan bereketli Anadolu topraklarını, 
ormanlık alanları muhafaza etmektir. Bu alanları genişletmek suretiyle daha yeşil, daha temiz ve 
daha yaşanılabilir bir Çankırı’yı kıymetli Çankırılılara armağan etmektir. Biz çevre kalitesini 
artırmak suretiyle aynı zamanda halkımızın sağlığına da hizmet ediyor, havasıyla, suyuyla, yeşil 
alanlarıyla, katı atık problemi olmayan bir çevre oluşturmak için var gücümüzle çalışıyor, 
koruyucu hekimlik görevini yerine getiriyoruz. Bu sebeple çevreye yapılan yatırım, bir anlamda 
sağlığa yapılmış yatırım demektir. Ancak bu çalışmalar bizim için yeterli değildir. Her konuda 



olduğu gibi çevre konusunda da Valilik olarak ufkumuz çok geniş. Gerekli çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz”  

Yapılan konuşmalar sonrasında şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere hediyeleri verildi. Ayrıca Çankırı Belediyesi tarafından mavi kapak biriktiren engelli 
bir öğrenciye de tekerli sandalye verildi.  

Program ikram ve çevre temizliği ile sona erdi.  

 

 

 

 

 

 


