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‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

MİLLET KAFE AÇILDI...
Çorum Belediyesi ilk sosyal tesisini Millet Bahçesi’nde Millet Kafe adıyla açtı. Vatandaşların hizmetine 
sunulan Millet Kafe’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalar hakkında bilgi 
aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Sayfa 14 -15

M i l l e t  B a h ç e m i z  v e  M i l l e t  K a f e m i z  H a y ı r l ı  O l s u n

Buharaevler ve Bahçelievler’de Tahsilat ve Erişim Noktası Hizmette...
Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi 
ile Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi’nde 
''tahsilat ve erişim noktaları'' açtı. 
Vatandaşlar buralarda su faturası, 
emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi 
ödemelerini yapıp kartlı su sayacı 
dolumu gerçekleştirebiliyor.

135 Günde 23 Bin 700 Ton Asfalt Serimi...

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın; ''Göreve geldiğimiz günden 
itibaren 135 günde 23 bin 700 
ton asfalt serimi gerçekleştirdik. 
Hedefimiz sezon sonuna kadar 100 
bin ton asfalt serimine ulaşmak" 
dedi. s.6s.3
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İ
l Valilik binası karşısında 
Çorum Belediyesi tarafından 
yaptırılan meydanın ismi 
Belediye Meclis kararıyla 

“Kadeş Barış Meydanı” olarak 
adlandırıldı. Çorum’un dünyanın 
merkezi ve sahabeler şehri 
olduğunu söyleyen Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: 
“Bu şehir aynı zamanda barışın 
ve kardeşliğin de şehri. Adaylık 
sürecinde hemşehrilerimiz 
meydanın adını sorduklarında 
meydana Kadeş ismi yakışır 
demiştim. AK Parti Grubuna 
böyle bir teklifi getirdikleri için 
teşekkür ediyorum. AK Parti, CHP 
ve MHP meclis üyeleri olarak 
bu ismi vermek bize nasip oldu. 
‘Kadeş Barış Meydanı’ bu şehre 
çok yakışacak. El ele gönül gönüle 
olduktan sonra; sevgi, kardeşlik ve 
barış ikliminin hakim olacağına 
yürekten inanıyorum.” dedi ve 

bu teklifin kabul 
edilmesinde emeği 
olan bütün meclis 
üyelerine teşekkür 
etti.

Meydanda peyzaj çalışması yapılacak

Kadeş Barış Meydanı’nda adına 
yakışır bir peyzaj çalışması 

yapılacağını ifade eden Belediye 
Başkanı Aşgın, bu ismin 
Çorum’a sevgi, barış ve kardeşlik 
getirmesini diledi.

Kadeş Barış Meydanı 
Hayırlı Olsun
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Buhara Kültür Merkezi ile Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde 
Tahsilat ve Erişim Noktaları açtı. Vatandaşlar buralarda su faturası, 
emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ödemelerini yapıp kartlı su sayacı 

dolumu gerçekleştirebiliyor.

Tahsilat Noktalarının açılışında konuşan Belediye Başkanımız Dr. Halil 
İbrahim Aşgın: "Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmeti ayaklarına götürmek, 
onların zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlamak 
için seçim döneminde ‘eğer göreve gelirsek hizmeti halkımızın ayağına 
götüreceğiz’ demiştik. Rabbim bizi bu şehre hizmetkar etti. Biz de verdiğimiz 
bu sözü yerine getirmek için çalışmalara başladık. Özellikle seçim döneminde 
çok dile getirilen mahallelere tahsilat ve erişim noktaları açma taleplerini 
yerine getirmek ve hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek amacıyla 
Buhara Kültür Merkezi ile Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde Tahsilat 
ve Erişim Noktaları açtık. Buralarda vatandaşlarımız su faturası, emlak 
vergisi, ilan ve reklam vergisi ödemelerini yapıp kartlı su sayacı dolumu 
gerçekleştirebiliyorlar. Tahsilat ve Erişim Noktaları aynı zamanda iletişim 
merkezleri olarak da hizmet veriyor. Vatandaşlarımız belediye ile ilgili 
taleplerini veya sorunlarını bu noktalarda görevli personelimize iletiyor. Bu 
iki noktada tecrübe ettikten sonra sayılarını artırmayı hedefliyoruz." dedi. 

Çorum Belediyesi Meclisi olağanüstü 
toplantı yaparak Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği'ni çıkarttı. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
yaptığı açıklamada: "Danıştay'ın verdiği bir 
kararla müteahhitlerimiz, inşaat sektörü 
müracaat yapamıyordu. Bunu aşmak için 
Çorum Belediyesi olarak 51 il belediye 
ile gerekli görüşmeler yapıldı. Uygulama 
imar planı bulunan alanlarda kullanılmak 
üzere plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir 
çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile 
projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve 
esasları belirlemek için Belediye Meclisimiz 
olağanüstü toplanarak Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğini çıkarttık. Bu konuda inşaat 
sektörü canlansın, müteahhitler iş yapsın, 
inşaat işçilerimiz çalışsın diye risk alan tek 
belediye Çorum Belediyesi'dir. Yönetmeliğin 
çıkartılmasında destek veren AK Parti, CHP ve 
MHP meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." 
dedi. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın bayram 
ziyaretleri yaptı. Çorum Belediyesi'nin 

evde bakım hizmeti alan ulu çınarlara 
ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza 
Aşgın bayram öncesinde Sultan Bozdağ 
ve Bedriye Bıyık'ın evini ziyaret ederek 
bayramlarını kutladı. Yaşlılarımızın her 
zaman başımızın üstünde yeri var diyen Feyza 
Aşgın, onlarla birlikte olmak ve bayramlarını 
kutlamak bizim için mutluluk verici dedi. 
Ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın'a Belediye Başkan 
Yardımcılarının eşleri eşlik etti.

Buharaevler ve Bahçelievler'de
Tahsilat ve Erişim Noktası Hizmette 

Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği'ni
Çorum Belediyesi çıkarttı

Ulu çınarlar unutulmadı
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Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın 
proje hakkında yaptığı 

açıklamada: “Katı Atık Tesisimize 
günlük 400 ton evsel nitelikli atık 
kabul edilip mekanik ayrıştırma 
ünitesinden geçirilmektedir. Bu 
işlem sonucunda tambur elekten 
günde 150 ton elek altı (kompost) 
malzemesi elde edilmektedir. Bu 
elde edilen elek altı malzeme 
mevcut şartlarda landfill sahamız 
içerisinde depolanmaktadır. 
Yapılması planlanan proje ile elek 

altı malzemeyi düzenli depolama 
sahamıza göndermeyip enerji 
üretiminde kullanmayı planlıyoruz. 
Projemizi OKA'nın destekleri 
ile yapacağız. Projemizle ilgili 
OKA ile ön mutabakat metnini 
imzalamıştık. Hazırladığımız 
projemizi önümüzdeki günlerde 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 
teslim edeceğiz." dedi. 

Aşgın: "Bu proje ile düzenli 
depolama sahamızın kullanım 
ömrü  % 35 oranında uzayacak. 

Ayrıca yapılan projemizde doğaya 
salınan sera gazı emisyonu 
azalacak ve en önemli etken 
olarak da ülkemizin enerjide 
dışa bağımlılığının azaltılmasına 
bu kurulacak tesisimizle katkı 
sağlamış olacağız. Enerji 
üretim aşamasındaki gaz motor 
bacasından çıkan kayıp ısı ise iletim 
sistemimiz vasıtasıyla enerji üretim 
tesisi yakınına kuracağımız ısıtmalı 
bir sera projemizde kullanılacaktır." 
diye konuştu. 

Kompost malzemeden
enerji üretilecek

Çorum Belediyesi, 
evsel katı 
atıkların mekanik 
ayrıştırma 
sonrası çıkan 
ürünlerinden 
enerji elde 
edilmesi için proje 
hazırladı.  
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19.700 m altyapı çalışması

Şehrimizin altyapı hatlarını 
güçlendirmek için çalışmalar 
yapıyoruz diyen Belediye 

Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, özellikle yağmursuyu ve 
kanalizasyon hatlarında eksiklik 
tespit ettiğimiz bölgelerde 

çalışmamızı başlattık. 9.500 
metre uzunluğunda yağmursuyu 
ve kanalizasyon hattı ihalesi 
gerçekleştirerek 2 bin 250 metresinde 
çalışmalarımızı tamamladık. 3 bin 53 
metre yeni içme suyu hattı çalışması 
yaptık. Yeni yerleşim alanlarında 

abone bağlantılarının yapılması 
için 7 bin 150 metrelik şebeke ve 
abone bağlantı hattının ihalesini 
gerçekleştirdik. İhalesini yaptığımız 
alt yapı çalışmamıza bir an önce 
başlayıp bitirmeyi hedefliyoruz." 
dedi.   

Başkan Aşgın: "Çamlık Deposu, 
Bahabey Deposuna oransal vana 
ve debimetre takılarak Uzaktan 

Kontrol sistemi ile acil müdahalede yerine 
gidilmeden müdahale edilmektedir. Ayarık 
kuyu izleme sisteminde güvenlik ihlalleri 
kapsamında uzaktan kumandalı alarm 
sistemi takılmıştır. Herhangi güvenlik 
ihlalinde Scada kontrol merkezinden ihlali 
yapan kişilere ikaz verilmektedir. Bu sistem 
scada merkezinde 7/24 teknik ekipler 
tarafından izlenmekte ve acil durumlarda 
yerinden müdahale ile problemler 
çözülmektedir." diye konuştu.  

Su depolarına ve kuyularına 
uzaktan kontrol sistemi
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Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın: "15 
mahallemizde asfalt serim 
çalışmalarımız aralıksız 

devam ediyor. Asfalt sezonu açılır 
açılmaz harekete geçen ekiplerimiz, 
vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini 
artırmak için tüm mahallelerde gece 
gündüz çalışıyor. Göreve geldiğimiz 
günden itibaren 135 günde 23 bin 700 
asfalt serimi gerçekleştirdik. Hedefimiz 
sezon sonuna kadar 100 bin ton asfalt 
serimine ulaşmak." dedi. 

173 bin m2 tretuvar 
çalışması 
Başkan Aşgın: "Yayaların 
ulaşımını kolaylaştırmak için ihale 
kapsamında ve kendi ekiplerimizce 
173 bin m2 tretuvar çalışması yaptık. 
Yine kendi ekiplerimiz ve ihale ile 18 
bin m bordür çalışması yaptık." dedi. 

Kendimiz üretiyoruz
Çorum Belediyesi tüm altyapı 
malzemelerini kendi tesislerinde 
üretiyor. Belediye bünyesinde 
kurulan tesislerde asfalt, mekanik 
malzeme, bordür, kilit taşı ve beton 
üretimi yapılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın: "Yol yapımında 
ve tamiratlarında kullandığımız 
asfalt ve sathi kaplama ile 
tretuvar, bordür, kilit taşı ve karo 
ile ilgili çalışmalarımızda gerekli 
olan malzemeyi büyük oranda 
belediyemize bağlı tesislerimizde 
üretiyoruz. Sezon başlaması ile 
Taş Ocağı Konkasör Tesisi'nde 377 
bin 500 ton, Boğabağ Konkasör 
Tesisi'nde 180 bin 750 ton, Asfalt 
Üretim Tesisi'nde 23 bin 700 ton, 
Hazır Beton Tesisi'nde 6,930 m3 ve 
Bordur - Karo Üretim Tesisi'nde 
167 bin adet üretim yaptık. Böylece 
kendi yaptığımız üretimle tasarruf 

sağlıyor ve belediye bütçesine ciddi 
bir katkı sağlamış oluyoruz." diye 
konuştu. 

135 günde 
23 bin 700 
ton asfalt 
serimi yaptı
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BÇorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi 
arasında 2014 yılında imzalanan protokolle 
hayata başlatılan “Çorum İçin Bir Projem 

Var” çalışması 2019 yılı 5. dönem proje başvuru ve 
değerlendirme süreci tamamlandı. 

Seçici kurulun, 15 projeyi değerlendirmeye 
aldığı Çorum İçin Bir Projem Var çalışmasında 
onaylanan projeler belli oldu. Çorum’un 
öncelik ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu 
değerlendirmede; sağlık, gıda ve kültür-edebiyat 
alanlarında 3 proje, destek almaya hak kazandı. 

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmelerin ardından 
Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yetkin Utku 
Kamuk’un, “Yapılandırılmış Egzersiz Programının 
İtfaiye Erlerinin Fiziksel Uygunluk ve Hazır 
Bulunuşluk Düzeylerine Etkisi”, Öğretim Görevlisi 
Hakan Apaydın’ın “Meşhur Çorum Leblebisinde 
Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve 
Kimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi ve Üretim 
Süreci Optimizasyonu”, Dr. Öğretim Üyesi Ali 
İzzet Yılmaz’ın “Profesyonel Turist Rehberlerinin 
Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi” alanlarında 
sunduğu projeler destek aldı. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
Çorum’a faydası olacağına inandıkları, özenle 
yapılan değerlendirmeler neticesinde projeleri 
belirlediklerini vurguladı. 

Aşgın: “Bu yıl için yapılan çağrı kapsamında 15 
proje başvurusu oldu. Belediye ve Üniversite 
temsilcilerimizden oluşan seçici kurul ön 
değerlendirme yaptı. Sonrasında projelerin 
nihai değerlendirmesini de geçtiğimiz günlerde 
yaptığımız toplantı ile gerçekleştirdik. 
Belediyemizin ve Çorum’un öncelik ve ihtiyaçlarını 
esas alarak, bu dönem 3 akademik çalışmaya 
destek verilmesine karar verdik. Projelerin 
uygulanabilmesi için 48 bin liralık kaynak 
sağlayacağız. “Çorum İçin Bir Projem Var” başlığı 
altında 5. dönem başvurularının ve desteklenecek 
projelerin memleketimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Destek sağlayacağımız projelerle 
ilgili önümüzdeki günlerde Hitit Üniversitesi 
rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün 
katılımları ile sözleşme imza töreni düzenledik. 
Şehrimize hayırlı olsun dedi.” dedi.

Belediye'den sağlık, 
gıda ve kültür-edebiyat 
projelerine destek
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Belediyemiz Gençlik 
Merkezleri’nde yıl boyunca 
kurslara katılan öğrenciler 
ve öğretmenleri Belediye 

Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı 
makamında ziyaret etti. Çorum 
Belediyesi Gençlik Merkezlerinde 
gördükleri kursların ardından 
çeşitli lise ve üniversitelere 
gitmeye hak kazanan öğrencileri 
makamında kabul eden Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
öğrencileri tebrik etti. Çorum 
Belediyesi Gençlik Merkezlerinin 
öğrencilerin sınavlara ve derslere 
hazırlanmasında çok büyük bir 
rol üstlendiğini belirten Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
alınan sonuçların kendilerini çok 
sevindirdiğini belirtti. 

Öğrencilerle birebir sohbet eden ve 
kazandıkları okullar hakkında bilgi 
alan Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın: “Çorum Belediyesi 
olarak gençlerimize önem 
veriyoruz. Onların geleceklerini 
inşa etmelerinde bizlerin de 
katkısı olsun istiyoruz. Bu katkıyı 
sağlamak amacıyla kurulan 
Gençlik Merkezlerimizde kurslara 
gelen öğrencilerimizin okullar 
kazanmalarını görmek ve bu 
okullarda kazanacakları başarılar 
bizleri oldukça mutlu edecektir. 
Hem liseyi hem de üniversiteyi 
kazanan öğrencilerimizin 
sorumluluğu bundan sonra 

daha da artacaktır. Başarılı 
olmak için daha çok çalışmaya 
ihtiyaçları var. Onların bu 
başarısında imzası olan başta 
öğretmenleri olmak üzere 
tüm öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devam etmesini 
diliyorum. Çorum Belediyesi 
Gençlik Merkezlerimizde 
kurslarımız 2019-2020 eğitim-
öğretim sezonunda da devam 
edecek. Geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin başarılı 
olabilmeleri için Çorum 
Belediyesi olarak bu zamana 
kadar elimizden geleni yaptık 
bundan sonra da yapmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın başarılı olan 
öğrencilere hediye vererek 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Gençlik Merkezlerinden büyük başarı
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Gençlik Merkezilerinde kurslara katılan ve 
çeşitli okulları kazanan öğrencileri ödüllendirdi.
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Çorum Ata sporuna kavuştu
Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen Binicilik Tesisinin işletme 
ihalesini alan "Atahan Atlı Spor" hazırlıklarını tamamlayarak tesisi 
faaliyete geçirdi. 

80 dönümlük devasa alan üzerine inşa edilen Binicilik 
Tesisi’nde 3 bin 150 m2 kapalı manej alanı, binicilik eğitim 
alanı, 4 bin 600 m2 açık manej alanı, 1650 m2 Ahır, 21 m2 'lik 
25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, 
karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik 
donatılar, cafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofisle tam 
donanımlı bir spor kompleksi haline geldi.

Midilli, Ponya, Arap, İngiliz, Freyzen, Haflinger cinsi 20 at ile 
Çorum halkına hizmet vermeye başladı. 5 kişilik alanında 
profesyonel eğitmen kadrosu ile İngiliz ve Arap atlarıyla 
düz koşu, konkurhipik, dresaj ve lonj eğitimi verilecek. 
Ayrıca komplekste 10 adet at pansiyonu bulunmakta.

Tesisimizde özellikle çocuklar ve gençler at biniciliğini öğrenirken aynı 
zamanda da hayvan sevgisini de öğrenecek. Çorum Belediyesi gençlik 
merkezleri öğrencilerini buraya getirerek ata sporumuzu gelecek 
kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.

Ata sporumuzu seven vatandaşların çevre illerimizden günü birlik 
şehrimizi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Buda şehrimizin turizm 
potansiyelinin artmasına ve şehrimizde ticaretin canlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Bizim kültürümüzün bir parçası olan binicilik sporu, hemen her yaşta 
insanın yapabileceği bir spor. Tesiste 5 yaş itibari ile çocuklarımız bu 
sporu yapabilmektedir. Ayrıca bu sporda fiziksel, zihinsel veya duyusal 
bozukluğu olan hasta grupların yani dezavantajlı gurupların tedavisinde 
de faydalanılıyor. Engelli Eğitim Merkezimizde hippoterapi yani atla terapi 
alması uygun görülen öğrencilerimiz binicilik tesisinde yer alan hipoterapi 
eğitmeni ve hippoterapi atı ile tedavisini alacak. 

Burada her yaştan vatandaşımızın, özellikle hafta sonlarını aileleriyle 
birlikte hoş vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Atahan Atlı Spor 
Kompleksi haftanın her günü 08.00 - 20.00 arasında vatandaşlara hizmet 
vermektedir. 
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BAYAT
MAHALLESİ
Fikret KÜLCÜ  Bayat Mahallesi Muhtarı 

Çorum'un en yeni mahallesi...

Kısaca sizi tanıyabilirmiyiz? Kaç yıldır muhtarlık 
görevini yürütüyorsunuz. Niye muhtar olmak 
istediniz?

Bayat Mahallesinin ilk muhtarıyım 5 ay oldu 
göreve geleli göreve gelir gelmez mahallemizin 
yollları,asfaltı ve park çalışması için belediyemizle 
beraber elimizden geleni yapıyoruz.

Mahallenizin tarihi yapısından bahsedermisiniz?

Bayat Köyümüzün tarihi yapısıyla ilgili 300 yıllık bir 
geçmişinin olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin kurulması sırasında büyük emeği 
olan İsmet Eker'in çiftlik ve konağı 1926 yılında 

yapılmıştır. Konak eklentileriyle birlikte kapsamlı 
bir yapı hüviyetindedir. Abdullah İsmet Eker'in 
1962 yılındaki vefatına kadar konak aktif bir şekilde 
kendisi tarafından kullanılmış. İsmet Bey burada 37 
yıl yaşamış. Bundan sonra ismet Beyin büyük oğlu 
Hüseyin Hamit Bey tarafından devam ettirildiyse 
de O'nun vefatından sonraki yıllarda kaderine 
terk edilmiştir. Konak orjinal yapısını koruyarak 
günümüze kadar gelmiştir. Çorum Valiliğimiz 
tarafından restorasyonu tamamlanarak İsmet 
Eker Kırsal Yaşam Tarım Müzesi olarak hizmete 
açılmıştır. Mahallemizin tanıtımı açısından önemli 
bir müzedir. Herkesin mutla ziyaret etmesi gereken 
bir mekan.
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Mahalle halkı ile diyalogunuzdan bahsedebilir 
miyiz? Mahalle sakinleri sorunlarını muhtarlığa 
kolay iletebiliyor mu? Sorunlara çözüm 
bulabiliyor mu?

Şuanda belediyemiz ve diğer kurumlarımızla 
beraber ortak çalışmalarımız neticesinde mahalle 
sakinlerimizin sorunlarıyla ilgili çözümler 
üretiyoruz. Şuan için herhangi bir sorun yok.

Belediye faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?

Çorum Belediyesi kanalizasyon ve içmesuyu hattı 
çalışmalarını tamamladı. Çorumgaz doğalgaz 
çalışması yaptı. Şimdi ise asfalt çalışması 
yapılıyor. 1 tane parkımız var. Belediyemiz gerekli 
çalışmaları yapıyor. 

Mahallenizde eğitim kurumları çok mu? Bunların 
mahallenize katlıları neler?

Mahallemizde üç tane eğirim kurumumuz var. 
Güzel Sanatlar Lisemiz, Spor Lisemiz ve İmam 
Hatip Lisemiz. Çorum eğitimi adına geleceğin 
sanatçıları, spor insanları, hatiplerimiz bizim 
mahallemizdeki okullarımızda yetişiyor. Bu da 
bize ayrı bir gurur veriyor. 

Mahallenin Künyesi
Mahallenin kuruluş tarihi: 2019
Mahallenin nüfusu: 300

3 okul 1 camii 1 park var.
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4-11 Eylül 2019 tarihleri 
arasında 100. Yılı’nı 
kutlayacağımız 
Sivas Kongresi, 

Erzurum Kongresi’nin ardından Milli Mücadele 
tarihimizin ikinci büyük kongresidir. Mustafa 
Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı 
çağrı üzerine, I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
işgale uğrayan topraklarımızı kurtarmak ve 
milletimizin bağımsızlığını sağlamak için 
çareler aramak amacıyla seçilen delegelerin 
Sivas’ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 - 
11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen 
ulusal kongredir. 

Damat Ferit Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nin 
tehdit ve engellemeleri, Elazığ Valisi Ali 
Galip’in kongreyi basacağı söylentilerinin 
yayılması, Fransızların Sivas’ı işgal edeceği 
haberleri ve İstanbul Hükümetinin, Mustafa 
Kemal ve kongreye katılanlar için tutuklama 
kararı çıkarması kongreye katılımın az 
olmasına yol açmıştır.

Bu nedenlerle Sivas'a gelmesi gereken 
Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
üyelerinden, Mutki Aşireti reisi Hacı Musa 
Bey, Siirt Milletvekili Sadullah Bey kongreye 
gelmezler. Servet ve İzzet Beyler ise Trabzon'a 
gitmeleri nedeniyle kongreye katılamazlar.

Bu nedenle Doğu'dan Sivas Kongresi'ne 
Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Raif Efendi, 
Şeyh Fevzi Efendi ve Bekir Sami Bey katılırlar. 
Trakya'dan kimse gelmeyecektir. İzmir'in 
ardındaki bölgeden sadece birkaç kişi 
gelecektir. Konya ve civarından, güneyde 
Toroslardan, Mezopotamya ve civarından, 
ne de Karadeniz kıyılarından kongreye kimse 
katılmayacaktır. İstanbul'dan ise bir kişi 
gelecektir. (Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin 
Yeniden Doğuşu, s. 226). 

Böyle karışık bir ortamda toplanan Sivas 
Kongresi'ne sadece 40-42 kişi katılabilecektir. 
(Bu sayı çeşitli kaynaklarda farklı olmakla 
birlikte 38- 42 arasında katılımcı sayısı 
değişmektedir.)

Çok önemli kararların alındığı ve Mustafa 
Kemal Atatürk’ün: “Burada bir milletin 
kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi.” 
dediği kongrede Çorum iki delege ile temsil 
edilir.

Milli Mücadele’de aktif bir şekilde yer 
alan Velipaşazade Şevket; Çorum’un 
Sivas Kongresinde temsil edilebilmesi 
için delege arayışına girer. Gönderilecek 
delegelerin Çorum’u temsil edebilecek 
kabiliyette,  her türlü bilgi ve donanıma 
sahip, kültürlü ve hepsinden önemlisi 
cesur olması gerekmektedir.

İşte bu delegelerden biri, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi ile 
Sina Cephesinde görev yapan, savaş 
sonrası Mondros mütarekesi sonucunda 
Çorum’a gelerek öğretmenlik yapan 
Tevfik (Tevfik Ergun) Bey'dir.

İkinci delege ise Abdurrahman Dursun 
(Yalvaç) Beydir. 1903’te Çorum’a 
Tarih-Coğrafya öğretmeni olarak 
atanan, 1904’te Tarım ve Fransızca 
öğretmenliği yapan Abdurrahman 
Dursun Bey, daha sonra Kastamonu, 
Bolu, Edirne, Erzurum İdadilerinde 
Müdürlük yaptıktan sonra Çorum’a 
döner ve 4 Eylül 1919 tarihinde 
Mustafa Kemal başkanlığında toplanan 
Sivas Kongresi’ne Çorum Delegesi 
olarak katılır.

Misak-ı Milli esaslarının belirlendiği, 
tam bağımsızlık ve milli egemenlik 
ilkelerinin temel prensip olarak kabul 
edildiği, Mondros Mütarekesi’nin 
reddedildiği ve Mustafa Kemal’in lider 
olarak benimsendiği kongrede Tevfik 
Ergun ve Abdurrahman Dursun Beyler 
Çorum’u layıkıyla temsil ederler.

Sivas Kongresi’nde alınan karar 
gereğince Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerin 
birleştirilmesi ile oluşturulan Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin 
bir şubesi de Çorum’da Velipaşazade 
Şevket Bey tarafından kurulur. Aynı 
zamanda 20 Eylül 1930 -30 Nisan 
1933 yılları aralığında Çorum Belediye 
Başkanlığını yapan Velipaşazade Şevket 
Bey, 02 Haziran 1940 yılında vefat 
etmiştir.

Tevfik (Tevfik Ergun) Bey, 1921 yılında 
Alaca Müftülüğü görevine getirilmiş,  
1929 yılına kadar bu görevde kaldıktan 
sonra 1929 yılından itibaren Çorum 
Müftüsü olarak 1961 yılına kadar görev 
yapmış ve 10 Haziran 1961 tarihinde 
vefat etmiştir.

Abdurrahman Dursun (Yalvaç) Bey ise, 
Büyük Millet Meclisi’ne istifasını veren 
Atıf Beyin yerine Çorum’dan milletvekili 
olarak seçilmiştir. 23 Nisan 1920’de 
Meclisin açılışında hazır bulunmuştur. 
Milletvekilliği I. Dönemde sona 
erince, isteği üzerine Sivas ve Tokat’ta 
öğretmenlik yapmış ve 1933 yılında 
emekliye ayrılmıştır. Abdurrahman 
Dursun (Yalvaç) Bey 09 Eylül 1948 
tarihinde vefat etmiştir.

Sivas Kongresi’nin 100. Yıldönümünde, 
Milli Mücadele dönemi ve sonrasında 
önemli görevler üstlenen bu 
değerlerimizi saygı ve rahmetle 
anıyorum.

Sivas Kongresine Katılan 
Çorum Delegeleri
Ali ALAKOÇ Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Uzmanı

Tevfik Ergun Abdurrahman Dursun (Yalvaç) Velipaşazade Şevket
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İTFAİYE MÜDÜRÜ SUYUN ALTINA İNDİ

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim 
Aşgın’ın Yeni Hayat Barajı’na 
gerçekleştirdiği ziyarette İtfaiye 
Müdürü Adil Balcı suyun altına inerek 
incelemeler yaptı. Çorum Belediyesi 
İtfaiyesinde görevli dalgıç Yakup 
Fındıkçı ile birlikte suyun altına inen 
İtfaiye Müdürü Adil Balcı, baraj dibinde 
incelemeler yaptı. Üstten su alma 
platformunun bulunduğu bölgeden 
suyun altına giren ve suyun arıtma 
tesisine gönderildiği hat üzerinde 
incelemelerde bulunan İtfaiye Müdürü 
Adil Balcı, boru hattında bir takım 
sıkıntıların meydana geldiğini ancak 
halk sağlığına etki edecek bir durumun 
söz konusu olmadığını belirterek 
boru hattının düzeltilmesi için hemen 
çalışmalara başladıklarını söyledi. 

MİKROBİYOLOJİK BİR SIKINTI YOK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın 24 saat esasına göre çalışmaların 
yapıldığı Scada Kontrol Merkezi’nde 
suyun sürekli incelemelerden 
geçtiğini belirtti. Scada Kontrol 

Merkezi’nin yanı sıra Çorum İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı 
Merkezi Laboratuarları tarafından da 
Çorum’a gelen suların sürekli denetim 
altında olduğunu belirten Belediye 
Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın: 
“Hemşehrilerimizin çeşmesinden akan 
suyun, içtikleri suyun sağlıklı olması 
için bizler gereken bütün çalışmaları 
yapıyoruz. Çorum’un suyunun % 60 gibi 
büyük bir oranını karşılayan Yeni Hayat 
Barajı’nda üstten su alma hattımızda 
bir takım sıkıntıların olduğunu tespit 
ettik. Bayram öncesinde yapılan 
denetimlerde bir sıkıntı olmamasına 
rağmen bayram içerisinde bazı 
durumların olduğunu tespit ettik. 
Bu sıkıntı halk sağlığını etkileyecek 
bir durum değil. Sadece suyun 
renklenmesine neden olan bir durum. 
Yapılan incelemelerde mikrobiyolojik 
bir sıkıntının olmadığını gördük. 
Barajlarımızdan gelen su, arıtma 
tesisimizde işlemden geçtikten sonra 
Scada Kontrol Merkezimizde de bir 
takım incelemelerden geçiyor. Bunların 
ardından da hemşehrilerimizin 
musluklarına gönderiliyor. Öte 

yandan Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı 
Halk Sağlığı ve Laboratuar ekipleri 
tarafından da sürekli numuneler 
alınarak suda incelemeler yapılıyor. 
Hemşehrilerimizin içi rahat olsun hiç 
bir problem yok.” dedi. 

EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çorum Belediyesi ekiplerinin büyük 
bir özveri ile çalıştığını belirten 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın çalışma arkadaşlarına teşekkür 
etti. Çorum Belediyesi ekiplerinin 
mesai mefhumu gözetmeksizin 
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
eden Aşgın: “Hemşehrilerimizin rahat 
ve huzuru için ekiplerimiz 7 gün 24 
saat çalışıyorlar. Ekiplerimiz şehrimize 
daha kaliteli içme suyu temin etmek 
için bütün özverileriyle çalışıyorlar. 
Gece gündüz işinin başında olan, 
nerede olursa olsun, ne zaman olursa 
olsun bu şehre en güzel hizmeti verme 
aşkıyla çalışan bir ekiple beraber 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Ben bütün çalışma arkadaşlarıma bu 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Hemşehrilerimizin içi rahat olsun

Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, Çorum’un 
içme suyunun 
büyük ölçüde 
sağlandığı Yeni 
Hayat Barajı’nda 
incelemelerde 
bulundu.
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B aşkan Aşgın: 
"Seçim döneminde 
vatandaşların en 

çok sordukları soruların 
başında belediyenin  
sosyal  tesislerinin olup 
olmayacağı idi. Özellikle 
İstanbul’a gidenler 
belediyelerin güzel sosyal 
tesislerinde kaliteli 
hizmetle karşılaşıyorlardı. 
Vatandaşlarımız benzer 
hizmetlerin Çorum’da 
da olmasını istiyorlardı. 
Biz de belediye olarak 
sosyal tesisleri açacağımız 
müjdesini vermiştik.  
Kurban Bayramı’nın 
üçüncü gününde Millet 

Bahçesi içinde belediyemizin 
sosyal tesislerinden ilki olan 
Millet Kafemizi hizmete açtık.  
Burada gerçekten güzel bir 
konsept yakaladık. İç dizaynı, 
etrafındaki göl manzarası 
ve Millet Bahçemizin 
güzelliği birleşip; bir de buna 
hemşehrilerimizin güzelliği 
eklenince Allah’ın izniyle 
hemşehrilerimiz aileleri ve 
arkadaşlarıyla kahve içmenin 
tadına varacaklar.  Şehrimize 
gelen tüm konuklarımızı 

Millet Bahçemize ve Millet 
Kafemize bekliyoruz." dedi.  

Millet Kafe Açıldı

Çorum Belediyesi ilk sosyal tesisini Millet 

Bahçesi’nde Millet Kafe adıyla açtı. Vatandaşların 

hizmetine sunulan Millet Kafeyi ziyaret eden 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalar 

hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.
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Dünya Yıldızlar Grekoromen 
Güreş Şampiyonasında 60 
kiloda Dünya ikincisi olan 
milli güreşçimiz Mert İlbars’ı 

makamında kabul eden Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın geçtiğimiz hafta sonu 
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 
düzenlenen Dünya Yıldızlar 
Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 
Dünya ikincisi olan Mert İlbars’ı 
makamında kabul etti. İl Spor Müdürü 
Haşim Eğer, İlçe Spor Müdürü Halil 
Yurt ve Antrenör Çelebi Bayır ile 
birlikte milli sporcuyu makamında 
kabul eden Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın güreşçinin kazandığı 
başarıyla gurur duyduklarını ifade etti. 
Elde edilen başarının son dönemlerde 
alınan en güzel haberlerden bir 
tanesi olduğunu ifade eden Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
Mert İlbars’ın daha önceden de çıktığı 
müsabakalarda birçok başarıya 
imza attığını belirterek elde edilen 
başarılarda emeği olanlara teşekkür 
etti. Aşgın: “Son dönemlerde aldığımız 
en güzel haberlerden bir tanesi Mert 
İlbars’ın dünya ikinci olması oldu. Mert 
İlbars daha önceden de Avrupa’da 
birçok başarıya imza attı. Sporcumuz 
geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’da yapılan Grekoromen 
Dünya  Şampiyonası’nda elde ettiği 
başarıyla hem Sungurlumuzun, 
hem ilimizin, hem de ülkemizin 
gurur kaynağı oldu ve bayrağımızı 
dalgalandırdı. Başta sporcu kardeşimiz 
olmak üzere kulübü TKİ’ye Sungurlu 
ilçe il müdürümüze, sporcumuzun 
antrenörü Çelebi Bayır’a ve Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Haşim 
Eğer’e teşekkür ediyorum. Bu başarılar 

bizlere gurur veriyor. Önümüzdeki 
süreç için alınan başarılar bizlere 
umut veriyor. Belediyemiz bünyesinde 
de birçok güreşçimiz var. Biz tüm 
sporcularımıza destek veriyoruz 
vermeye de devam edeceğiz. Başarısını 
desteklemek adına, gönlümüzün 
onunla birlikte olduğunu göstermek 
adına da bir hediye takdim etmek 
istiyoruz. Mert İlbars inşallah örnek 
olacaktır. Geçmişten gelen başarılar 
da gösteriyor ki inşallah dünya 
şampiyonu olimpiyat şampiyonu 
olacak ve milli gururumuz olmayı 
sürdürecektir. Dualarımız sporcu 
kardeşimizle ve onu yetiştiren 
camiayla.” dedi. 

GENÇLİK SPOR KULÜBÜ ŞEHRİN 
LOKOMOTİFİ

Mert İlbars’ın başarısının 
yadsınamayacak bir başarı olduğunu 
belirten Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdürü Haşim Eğer: “Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 
olarak bizler de çeşitli branşlarda 
müsabakalar düzenliyoruz. En başarılı 
olduğumuz branşların başında da 
güreş geliyor. İlimizde Belediyespor 
bünyesinde yer alan antrenör ve 
sporcuların elde ettiği başarılar ilimizin 
sporunu da üste taşımaktadır. Çorum 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

bünyesinde yer alan sporcuların ve 
antrenörlerin sayısı diğer kulüplerde 
olanların çok üzerinde yer alıyor. 
Sportif faaliyetler ilimizde üst düzey 
seviyede gerçekleştirilmekte. Bu da 
ilimizdeki üst düzey sporcuların 
yetişmesine vesile olmaktadır. Mert 
İlbars disiplinli ve ahlaklı bir sporcu. 
Sürekli artan bir performansı var. Ben 
ilerleyen zamanlarda daha üst düzey 
başarılar elde edeceğine inanıyorum. 
Sizlere de sporculara verdiğiniz 
destekten dolayı teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

HEDEFİM OLİMPİYATLAR

Şampiyonluğu kaçırdığını ve dünya 
ikincisi olduğunu belirten milli güreşçi 
Mert İlbars ileriki hedefleri içerisinde 
Olimpiyatlar olduğunu belirtti. İlbars 
kendisine destek veren başta Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
olmak üzere il ve ilçe müdürleri ile 
antrenörü Çelebi Bayır’a teşekkür 
eden İlbars: “Hedefim 2020 ve 2024 
olimpiyatlarında ülkemi en iyi şekilde 
temsil ederek inşallah İstiklal Marşı’nı 
okutacağım.” dedi. Milli Güreşçinin 
antrenörü Çelebi Bayır ise Mert 
İlbars’ın sürekli gelişen bir sporcu 
olduğunu belirterek en iyi yapmak 
için çalışmalara devam edeceklerini 
söyledi. 

Bu başarılar bizlere gurur veriyor
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Belediyemiz Çorum Kalesi etrafında güvenlik önlemi aldı. Tarihi 
yapının zarar görmemesi için Çorum Kalesi'nin etrafını tel örgü 
hattı ile çevirdi.  Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari 
özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ni turizme kazandırmak için 

çalışmalar yapan Çorum Belediyesi,  bir taraftan da zamana direnen kale 
surlarında meydana gelen uçmalarda karşı vatandaşların can güvenliğini 
sağlamak, kale duvarlarına yazı yazılmasının önüne geçmek, kalenin 
define avcıları ve hırsızlık olaylarına karşı zarar görmemesi için tedbirler 
alıyor.  

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "tarihi 
yapı içerisindeki 42 evin kamulaştırması tamamlanmıştı. Tarihi siluete 
uygun proje çalışmamız devam ediyor. Bir taraftan da mevcut durumun 
korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Güvenlik kamera sisteminin 
ardından şimdi de hem duvarlara tırmanmaları, yazı yazmaların önüne 
geçmek için tel örgü çalışması yapıyoruz. Kale bölgemizde ayrıca kentsel 
dönüşüm için proje hazırlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hazırlayacağımız 
projemizi ileteceğiz. İnşallah bu bölge şehrimizin cazibe merkezlerinden 
birisi haline gelecek. Çorum Kalemizin de restorasyonu tamamlandığında 
hem şehrimize gelen turistlerin hem de Çorumluların kullanabileceği 
kültürel ve sosyal tesis alanı oluşmuş olacak" dedi. 

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim 
Aşgın, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim 
Merkezi’nde kurs gören 7 üyenin bir 
araya gelmesi ile kurduğu Engelsiz 
Yaşam Derneği’ne ziyarette bulundu.

Kısa adı ÇEY-DER olan ve geçtiğimiz 
yıl Çorum Belediyesi Engelli Eğitim 
Merkezi’nde kurs gören 7 kişinin 
kurduğu Çorum Engelsiz Yaşam 
Derneği’ni Belediye Başkanı Dr.Halil 
İbrahim Aşgın ziyaret ederek dernek 
hakkında bilgiler aldı. 

Dernek üyeleri ile sohbet eden 
ve taleplerini dinleyen Aşgın, 
Çorum Belediyesi Engelli Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezinde 
çalışmaların devam ettiğini, Engelli 

Eğitim Merkezi’nde yer alan kişilerin 
bir araya gelerek dernek çatısı 
altında toplanmalarının mutluluk 
verici olduğunu ifade etti. Dernek 
Başkanı Ertuğrul Sazak’ın verdiği 
talep dosyasını da inceleyen Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
imkanlar doğrultusunda bütün 
taleplere cevap vermeye çalışacaklarını 
belirtti. Tamamen engellilere yönelik 
olarak dizayn edilecek olan “Engelsiz 
Kafe”nin de kısa süre içerisinde 
faaliyete geçeceğini belirten Aşgın: 
“Bizler engelli hemşehrilerimize 
her zaman ayrı bir saygı duyuyor 
ve onların taleplerini önemsiyoruz. 
Bizlere ilettikleri taleplerini de çözme 
noktasında elimizden gelen gayreti 

göstereceğiz. Engelli hemşehrilerimize 
yönelik projelerimiz üzerinde 
çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan 
bir tanesi olan “Engelsiz Kafe” kısa 
süre içerisinde faaliyete geçecek ve 
tamamen Engelli vatandaşlarımıza 
hizmet verecek.” dedi. 

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği 
Başkanı Ertuğrul Sazak ise Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 
ziyaretten dolayı teşekkür ederken, 
dernek üyesi Süleyman Kamışlı ise 
kendi yazdığı şiiri Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın’a ithafen okudu.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim 
Aşgın günün anısına Dernek Başkanı 
Ertuğrul Sazak’a hediye takdim etti.  

Çorum Kalesi'nin etrafına güvenlik tedbiri

"Engelsiz Kafe" kısa sürede hizmete açılacak
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ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDE YERİNİ ALDI
Çorum Belediyesi’nin organizasyonunda canlı yayınla 
gerçekleştirilen Akşam Sefası programında Muharip 
Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve Dernek 
yöneticilerinin yanı sıra gazi yakınları, Çorum Şehit 
Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz 
ve dernek üyelerinin yanı sıra şehit yakınları da yer 

aldı. Kendileri için ayrılan bölümde yer alan gazi ve 
şehit yakınları sanatçıların seslendirdikleri eserlere de 
eşlik ettiler. 

ÇORUM SEVGİNİN BARIŞIN MERKEZİ
Canlı yayının sona ermesinin ardından kısa bir 
konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın böylesine büyük bir programa ev sahipliği 
yapmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Aşgın 
“Çorum dünyanın merkezi, Çorum Leblebi nin, 
sanayinin merkezi her şeyden önce Çorum sevginin, 
saygının, muhabbetin merkezi olduğunu bugün bir 
kez daha Kadeş Barış Meydanı’ndan tüm dünyaya 
haykırdı. Bizlere unutulmaz bir gece yaşatan TRT 
sanatçılarına ve orkestraya teşekkür ediyorum. Bizleri 
bu akşam burada yalnız bırakmayan ve büyük bir ilgi 
gösteren Çorum halkına teşekkür ediyorum. Bugün 

burada Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği 
yönetimi ve aileleri, Muharip Gaziler Derneği yönetimi 
ve aileleri de var. Tüm şehitlerimizi tüm gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 

SANATÇILARA ÇİÇEK VERDİLER

Müzik tutkunlarının yıllardır severek ve beğenerek 
izlediği Akşam Sefası TRT Müzik ekranlarında 
Çorum’dan canlı yayınlanırken programın sonunda 
sanatçılara çiçek takdim edildi. Programın bitimi ile 
birlikte Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum 
Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül 
ve Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği 
Başkanı Galip Deniz hep birlikte solistlere çiçek takdim 
ettiler.

Çorum Belediyesi’nin destekleriyle Çorum’a gelen TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Akşam Sefası" programı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cuma 
akşamları TRT Müzik kanalından canlı yayınla izleyicisiyle buluşan Akşam Sefası programı Çorum'da Kadeş Barış Meydanı’ndan ekranlara geldi. Saat 21.00’da 
başlayan canlı yayın öncesinde binlerce Çorumlu meydana akın ederken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Yaklaşık 1,5 saat canlı yayınla ekranlara gelen programda 
solistler Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra kahramanlık türküleri de seslendirdiler. Korhan Güldüren'in Şef olarak görev yaptığı  programda 
Ayşe Ekiz, Esra İçöz, Mehsem Özşimşir, Seda Gökkadar, Alp Arslan, Bahadır Özüşen, Fuat Karayavuz ve Zafer Albayrak ise solist olarak yer aldı. Çorum 
türkülerini de seslendiren sanatçılar programı izleyicilerle birlikte söyledikleri “Ölürüm Türkiyem” şarkısıyla tamamladılar. 

Çorum’da TRT rüzgarı esti
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Aşkla çalışmaya devam ediyoruz 
Mahalle konserleri sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı 
Dr.Halil İbrahim Aşgın, "vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile 
çalışmaya devam ediyoruz. 5 mahallede 5 konser düzenleyerek 
vatandaşlarımızla bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden 
bu zamana kadar bütün mahallelerimize dokunuyoruz. 
Asıl vazifemizin gönüller yapmak olduğunun farkındayız.  
Biz gelmedik dava için, bizim işimiz dostluk için, aşkın evi 
gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Hemşehrilerimizin 
muhabbetini, sevgisini gördükçe, hemşehrilerimizin gönülden 
yaptıkları duaları hissettikçe yorulmak nedir bilmiyoruz ve 
“Aşgın’an çalışmaya devam” diyoruz" dedi.

Konser öncesi çocuklar doyasıya eğlendi
Mahalle konserleri öncesi çocuklar kurulan oyun alanları ile doyasıya 
eğleniyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konser alanına gelen 
çocuklara pamuk şeker ve kağıt helva dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Çorum Belediyesi tarafından “Mahalle Konserleri” etkinlikleri çerçevesinde 5 Mahallede 5 Konser programı düzenledi. Çorum Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “5 Mahallede 5 Konser” programı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çok sayıda vatandaşın 
izlediği mahalle konserlerinde Yerel Sanatçılar Grup Ataman, Koray Sakallı, Özcan Serpinli, Funda-Nurullah Özel, Al Somun, Müjgan Yürüyen, Uğur 
İnanç, Ercan Aygün ve Nazlı Kalender sahne aldı. Sanatçılar seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle vatandaşlar eğlendi. 

Mahalle Konserlerine büyük ilgi
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Belediye Başkanı Dr.Halil 
İbrahim Aşgın, Ulu 
Mezarlık çevresinde ve 
içerisinde incelemeler 

yaptı. Mezarlıklar Müdürü İsmail 
Öğütverici ile birlikte Ulu Mezarlık 
çevresi ve mezarlık içerisinde 
incelemelerde bulunan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
yapılan ve yapılacak çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Mezarlık 
çevresinde düzenlemelerin 
yapılacağını belirten Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
“Mezarlıklar müdürümüz ile 
birlikte bazı incelemeler yaptık 
ve bazı eksiklikler tespit ettik. 
Bu eksikliklerin giderilmesi için 

de birim müdürlerimize gerekli 
talimatları verdik. Bundan sonraki 
süre içerisinde vatandaşlarımızdan 
gelen talep üzerine mezarlığın AVM 
tarafındaki kapısını da  gündüzleri 
açık hale getireceğiz. Öte yandan 
mezarlığımızın dış tarafında kalan 
kaldırımlarda bazı yıpranmalar 
tespit ettik, bunlarında bir an evvel 
düzenlenmesi için gerekli çalışmayı 
başlatacağız. Mezarlıklarımızda 
medfun bulunanlara Allah’tan 
rahmet diliyorum” dedi. Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
daha sonra ise Ulu Mezarlıkta 
bulunan şehit mezarlarını da ziyaret 
ederek dua etti. 

Ulu Mezarlığın ikinci kapısı açılacak

ITTF Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından 13-18 
Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan Panagürişte’de düzenlenen 
ITTF World Tour Para Ödüllü ve Olimpiyatlar için Dünya 
Sıralaması veren, Dünyanın en iyi masa tenisi sporcularının 
yarıştığı turnuvada Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 
ITTF, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz sporcusu 
Uğurcan’ın müsabaka videosunu Resmî Facebook hesabından 
Risingstar(Yenidoğan Yıldız) Uğurcan başlığı ile vererek, 
sporcumuzdan övgüyle bahsetti.

ITTF Uğurcan’ın videosunu resmî Facebook hesabında, “Presenting 
to you 13 year old Uğurcan Dursun at the ITTF World Tour 2019 
Bulgaria Open (Sizlere 13 Yaşındaki Uğurcan’ı taktim ediyoruz).” 
ifadeleri ile paylaştı.

What were you doing at that age ( O yaşta orada neler yapıyor) 
diyerek sporcumuzdan övgüyle bahsetti. Küçük yaştaki 
sporcumuzun gelecekte güzel ve büyük sportif başarılara imza 
atacağının ITTF tarafından da fark edilmesi bizleri çok mutlu 
etti. Çorum Belediyesi olarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde 
temsil edecek başarılı sporcular ve alt yapıdan yeni Uğurcanlar 
çalıştırmaya devam... Çorum Belediyesi:“Önce Ahlak, Sonra Spor.”

Sporcumuz Uğurcan Dursun’a ITTF’den Büyük Övgü



 AĞUSTOS 2019  |  21  ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Veteriner İşleri 
Müdürlüğüne bağlı 
Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon 

Merkezinde tedavileri devam eden 
köpekler yazın sıcak günlerinde 
klimalar sayesinde rahat nefes alıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler tarafından tedavileri 
yapılması için Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezine getirilen 
sokak hayvanları tedavilerinin 
ardından alındıkları yere geri 
bırakılıyor. Veteriner İşleri 
Müdürü Mustafa Kalın müdürlük 
bünyesinde yer alan Hayvan Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezinde 
yer alan kafeslerin içerisindeki 
klimaların hayvanları yazın sıcaktan 
kışın ise soğuktan koruduğunu dile 
getirdi. Merkezde kedi ve köpeklerin 
dışında birçok hayvanın yer aldığını 
belirten Kalın; vatandaşların 
mesai saatleri içerisinde Hayvan 

Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezini gezebileceklerini ifade 
etti. Veteriner İşleri Müdürü 
Mustafa Kalın: “Hayvan Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezimizde 
sokak hayvanlarımızın tedavi ve 
rehabilitelerini sağlıyoruz. Sokak 
hayvanlarının yanı sıra yaralanan 
yabani hayvanların da tedavileri 
merkezimizde yapılıyor. Hafta 
içerisinde mesai saatlerinde açık olan 
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezini vatandaşlarımız ziyaret 
edebilir ve kedi ya da köpekleri 
sahiplenebilirler. Hayvan Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezinde 
tedavileri devam eden köpekler yazın 
sıcak geçtiği şu günlerde klimalar 
sayesinde serinleyebiliyor. Kışın 
ise klimalar sayesinde soğuklardan 
korunuyorlar. Daha önceden de 
belirttiğim gibi buranın bir barınak 
olmadığını sadece hayvanların 
tedavilerinin yapıldığını ve daha 
sonra yaşam alanlarına geri 

bırakıldığını belirtmek isterim. 
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezimizin bir bölümünü ise 
ailelerin gelip dolaşabileceği 
küçük bir hayvanat bahçesine 
çevirdik. Burada tavşanların yanı 
sıra tavus kuşu, güvercin, karaca, 
ördek, kaz, hindi, şahin, İran 
tavuğu, leylek, koyun, eşek gibi 
hayvanlar bulunuyor. Piknik için 
Bahabey Çamlığı’na gelen aileler, 
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezimize gelerek çocukları 
ile birlikte gönül rahatlığı ile 
gezebilirler.” ifadelerine yer verdi.

Sokak hayvanları klimalı konteynırlar ile serinliyor
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İ   maj, en basit anlatımıyla bir 
kişinin diğer kişiler üzerinde 
bıraktığı izlenimdir. Kişisel imaj 

ise giyim tarzınız, davranışlarınız, 
konuşma biçiminiz, görgü 
ve nezaket kurallarını 
uygulama biçiminizle diğer 
bireyler tarafından algılanma 
biçiminizdir. Kısacası kişisel imaj, 
kim olduğunuzu diğer bireylere 
göstermenizi sağlar.

    İmajı bu noktada ele alacak 
olursak gençlerde bunun farklı 
boyutlarını görmekteyiz. Aslında 
gençlikteki imaj oluşumunun 
etkenlerinden biri ve hatta en 
önemlisi aidiyet duygusudur. 
Yani bir gruba, bir çevreye, 
bulunduğu bir ortama ait 
hissetmesi ya da kendini o 
ortama kabul ettirmek istemesi 
imaj oluşumunu etkileyen temel 
bir faktördür.  Son zamanlarda 
gençlerde imaj eğilimi değişkenlik 
göstermektedir. Bu değişkenlik 
aynı zamanda belirli sınırlar 
içinde kalıp, özgünlüğünü 
kaybetmektedir. Yeniliğe 
fazlasıyla açık fakat yenilik 
kavramını tam anlamıyla da 
anlayamamış yeni bir nesil 
yetişiyor. Bu durumda da 
gördüğümüz örneklerin çoğunda, 
kendini fark ettirebilmek için 
veya  kabul ettirebilmek için; 
dış görüşünde, davranışlarında, 
konuşmalarında, oturmalarında, 
kalkmalarında, gitmeyi tercih 

ettikleri mekanlarda dahi 
alışılmışın dışında ancak olumlu 
bir yönelimden çok yozlaşmış 
yönelimler gözlemliyoruz. 
Gençlerdeki bu olumsuz 
yönelimi tetikleyen en büyük 
algı ise popülerlik. Popüler 
olan markalar, popüler olan 
yazarlar, popüler olan sanatçılar, 
popüler olan mekanlar vs 
bir çok yeri popülaritesine 
göre değerlendiriyorlar. 
Kalite kavramı tam anlamıyla 
gelişmiyor. Popülaritenin onlarda 
hissettirdikleri ile imaj algısına 
şekillendiriyorlar. 

İmaj kavramı aslında özgün 
bir şey olması gerekirken 
günümüzde özgünlükten 
çıkıp popülerlikle birleşmiş 
durumda. Bu da tek tip kişileri, 
tek tip kişilikleri ortaya koymakta. 
Sonrasında ise bu popülarize 
edilmiş dünyada gençler 
kendileri değil, dış dünyanın 
onları şekillendirdiği kişileri 
oynuyorlar. Gençlerimizin imaj 
kavramını yanlış şekilde anlayıp 
yorumladığı için de yeni nesil 
gençlik diye ayrı tuttuğumuz 
bir gençlik oluşmakta. Yeni 
nesil gençlerimiz, ne yazık ki 
üretmek yerine, tüketmeyi ve 
tüketimi teşvik edecek tutumlar 
sergilemeyi bir imaj olarak 
benimsiyorlar.  Onlar için 
belirli markalardan alışveriş 
yapmak, belirli mekanlarda vakit 

geçirmek, belirli bir marka telefon 
kullanmak hatta belirli sosyal 
medya mercilerini kullanmak 
bir statü, bir imaj halini alıyor. 
Üretmeden sadece tüketim odaklı 
bu imaj eğilimleri sonunda 
hazırcı ve doyumsuz bir genç 
nesil gelmekte. 

Aileler bu konuda kaygılarını 
bir kenara bırakmalı ve efektif 
tutumlar sergilemelilerdir. 
Çocuklar yetiştirilirken ihtiyaç 
kavramı iyi verilmelidir. 
Gerçekten ihtiyaç duyulan şey 
ile ihtiyaç duyulması tetiklenen 
şeylerin ayrımının iyi öğretilmesi 
gerekmektedir. Böylelikle 
tüketimin de bir nebze önüne 
geçilebilmektedir. Çocuklar 
yetiştirirken; doğal olmaları, 
oldukları gibi davranmaları 
gerektiği de öğretilmelidir. Her 
şeyi çocuklarının önüne sermek 
yerine zorluklarla onları baş 
başa bırakmalı ve çözümleri 
kendileri üretmeleri teşvik 
edilmelidir. Her düştüğünde 
ellerini uzatmak yerine 
arkasında durup çaktırmadan 
onun kalkması izlenmelidir. 
Meslekleri; popülerliği ya da 
ekonomik getirileri ile değil 
gerçekten ilgi alanlarına ve 
karakterine uygun şekilde 
seçmeleri teşvik edilmelidir. 
Verilen sorumluluklara 
kendi yorumlarını katmaları 
teşvik edilmeli ki böylelikle 

hayatta ne iş yaparsa yapsın 
iyisini yapmalarının önü açılmış 
olur. Örneğin iyi bir öğretmen, 
iyi bir su tesisatçısı, iyi bir 
berber, iyi bir sanatçı gibi ne 
olursa olsun kendine özgün 
yaratıcı ve düzgün işler yapan 
gençler yetiştirmek her zaman 
istenilen başarıyı sağlamaktadır. 
Çocuklar, özellikle imaj algısı ile 
mesleklere yönlendirilmemelidir. 
Alışıla gelmiş popülerlikten 
ve etiketlerden arındırıp 
gençlerimizi özgünlüğe kendi 
gibi olmaya yönlendirmeli ve 
bunları yapabilecek ortamları 
oluşturulmalıdır.  Tüm bunlar 
olurken gençlerimizin seslerine 
kulak vermek gerekmektedir, 
çünkü asıl aidiyetlerinin olduğu 
kuruma yani ailelerine ait 
hissedebilsinler. Doğallığımızı 
içtenliğimizi, özümüzü 
kaybetmediğimiz, kendimiz 
kalabildiğimiz bir gelecek 
dileğiyle.

SOLDAN SAĞA :
1) Bir mahallemiz
2) Çorumca erkek çocuk
3)	 İlimizde	şu	an	harap	halde	

kaderine	terkedilmiş	eski	bir	
hamam

4)	 Merkez	ilçeye	bağlı	bir	köy
5)	 Adı	Çorum'la	ünlenen	çerez
6)	 Sultan	II.	Abdülhamit	

zamanında	Yedi	Sekiz	Hasan	
Paşa'nın	isteği	üzerine

							Hıdıroğlu	Hayrettin	tarafından	
1889'	da	yaptırılan	cami

7)	 1984	-	1989	yılları	arası	görev	
yapan	Belediye	Başkanımız	
Necdet	.............

8)	 Ortaköy	İlçemizde	bulunan	
ünlü	kanyon

9)	 1960	yılında	görev	yapan	
Vali	&	Belediye	Başkanımız	
Mehmet	...........

10)	 Devane	bölgesinde	bulunan	
açık	hava	mescidi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :

Hazırlayan: Fikret KARACAKÖYLÜ

11)	 Mart	2019	tarihinde	seçilen	son	Belediye	
Başkanımız	H.İbrahim	.............

12)	 Bir	İlçemiz
13)	 Çorum'da	henüz	olmayan	
14)	 İlimizi	Osmancık	İlçemize	bağlayan	

karayolu	geçidi
15)	 İlimizde	eskiden	hapishane	olarakta	

kullanılan	bina

16)	1973	-	1984	/	1989	-	1994	yılları	arasında	
görev	yapmış	Belediye	Başkanımız	
Turhan	................

17)	1963	-	1968	Yılları	arasında	görev	yapmış	
Belediye	Başkanımız	Kemal	.................

18) Bir ilçemiz
19) Bir mahallemiz
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Ateş, insanlığın ilk çağlarında 
yaşamı devam ettirebilmek 
vehayatı kolaylaştırmak 
adına yapılmış olanen önemli 
buluşlardan birisidir. Bulunduğu 
çağlardan bu yana insanlığın 
yaşamı ve hayatı için büyük 
faydalar sağlamış, hatta olmazsa 
olmazı haline gelmiştir. Her  işte 
olduğu gibi ateşin de amaç dışı 
ve tedbirsiz kullanımı, insanlığı 
sıkıntıya sokmuş,kontrol dışına 
çıkan ateşler insanların malı 
ve canı için tehlike oluşturup  
enkazlar yaratmıştır. Ve yine aynı 
insanlık bu seferde yangınlarla 
mücadele için çareler aramaya 
başlamıştır.

Ülkemizde yangınlarla mücadele 
için oluşturulan ilk uygulama 
15. yüzyılda yapılmıştır.Osmanlı 
padişahlarından III. Murat, afet 
haline gelen yangınların önüne 
geçmek için 1579 yılında İstanbul 
Kadısı’na bir ferman gönderir. 
Fermanla; “ Her evde bir büyük fıçı 
su, dam yüksekliğinde bir merdiven 
bulundurulmasını, yangın çıkan 
yerlerde halkın kaçmayıp yangını 
söndürmeye çalışmasını, bütün 
hususların kontrol edilmesini“ 
istemesi itfaiye tarihimizde 
yangınlara karşı alınan ilk yazılı 
tedbir ve düzen olarak kabul edilir.

Çorum itfaiye teşkilatı ise 1925 
yılında; Adana, Erzincan, Trabzon 
gibi illerle aynı yılda oluşturulmuş 

olup ülkemizin en eski ve 
köklü itfaiye teşkilatlarından 
birisidir.Kurulduğu tarihten 
bu yana il merkezinde oluşan 
itfai vakalarla mücadele eden 
kurumumuz,gerektiğinde 
ilçeler gerekse komşu 
illere de takviyelerde 
bulunarak 
itfai olaylarla 
mücadelesini 
sürdürmektedir.

Müdürlüğümüz 
sektöründe 
gelişenteknolojik 
araç ve 
ekipmanları 
takip ederek, 
Çorum 
halkına en iyi 
şekilde hizmet 
verebilmek adına 
bu ekipmanları 
bünyesine dahil 
edip, ayrıca bu 
teknik ekipmanları 
kullanacak 
personelleri, gerek 
il dışı, gerekse kurum 
içindeki eğitim faaliyetleri ile 
donanımlı hale getirerek afetlere 
hazırlıyor.

Çorum Belediyesi’nin birimi olan 
İtfaiye Müdürlüğü kurulduğu 
günden bu yana gelişimini  ve 
yenilenmesini sürdürerek  
gelinen noktada 62 personel ve 

16 müdahale aracı ile 7 gün 24 
saat halkının tüm zor anlarında 
yanında olmuş ve yılda ortalama 
850 ila 1000 itfaiolaya müdahale 
etmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 
halkımıza; yangın 

söndürme hizmeti, başta 
trafik kazası olmak 

üzere tüm kentsel 
arama ve kurtarma 
hizmetleri, evcil 
veya yabani hayvan 
kurtarma, sel ve 
su baskınlarında 
tahliye hizmeti, 
yerleşim yerlerinde 
insanların hayatını 
tehlikeye sokmakta 
olan  nesnelerin 
kaldırılması 

hizmeti,resmi ve 
özel iş yerlerinin 

yangın yönünden 
denetlenip 

uygunluk olurlarının 
hazırlanması ve 

her yaştan insan 
guruplarına düzenlediği 

eğitim programları ile gerek 
yangın gerekse diğer itfai olaylara 
karşı halkımızı bilinçlendirerek 
afetlere karşı bir farkındalık 
oluşturmaktadır.Okullar ve diğer 
sivil toplum kuruluşları ile  itfaiye 
istasyonu ziyareti ve meslek 
tanıtım programları düzenleyerek 
şehir halkımızı  bilgilendirme ve 

kaynaşma adına faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

Bünyemizde bulunan dalış 
ekibimiz il sınırları içerisindeki  
baraj,göl ve nehirlerdeki boğulma, 
arama kurtarma operasyonlarında 
görev almakta olup,ayrıca 
ilimiz içme suyu kalitesini 
artırmak  adına ekibimizin  kendi 
imkanlarıyla oluşturduğu su alma 
sistemi barajlarımızdan suyu en 
iyi seviyeden alınarak şehrimize 
ulaştırıyor.Ekibimiz yılın belirli 
zamanlarında  barajlaradalış 
yaparak bu sistemin aktifliğini  
koruyup, kontrol etmektedirler.

Teşkilatımız kuruluşundan 
bu yana olduğu gibi, 
hizmetlerini daha  hızlı,dahada 
profesyonelverebilmek  adına  her 
daim mesleki alandaki gelişimini 
sürdürerek  tüm afet ve acil 
durumlarda  halkımızın yanında 
olmaya devam edecektir.

III. MURAT ve İtfaiye Teşkilatı
Adil BALCI
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü

Çorum bütün 
mahalleleriyle güzel

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
mahalle muhtarları ile bir araya geldi. 
Yeni kurulan Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 
mahalle muhtarları ile yaptığı tanışma 

toplantısına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın Çorum’un tüm mahallelerine aynı mesafede 
olduklarını ifade etti. Millet Bahçesi içerisinde yer alan 
Millet Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Belediye 
Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Muhtarlıklar 
Müdürü Mustafa Kanat ve mahalle muhtarları katıldı.

Çorum’un güzelleşmesi adına aşkla çalışmaya 
devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın “Çorum bütün mahalleleriyle çok 
güzel” ifadelerini kullandı. Mahalle muhtarlarının 
taleplerine yanıt verebilmek için muhtarlıklar 
müdürlüğünü kurduklarını ifade eden Aşgın 
"her ay muhtarlarla bir araya gelerek istişare 
toplantıları yapacağız. Seçim çalışmalarında şehri 
beraber yöneteceğimizi söylemiştik. Bütün mahalle 
muhtarlarımız bizler için değerli insanlar. Biz bu 
şehri beraber yöneteceğiz demiştik. Birlikte yönetme 
kararlılığımızı sonuna kadar devam ettiriyoruz. 
İstişarelerimiz neticesinde mahallelerimizin 
önceliklerini belirliyor ve muhtarlarımıza bilgi 
veriyoruz. Yapacağımız çalışmaları bilgilendiriyor ve 
söz verdiğimiz zamanda da çalışmalarımızı yapıyoruz. 
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Çorum’u
   Tanıyorum...

Hitit İmparatorluğu’na M.Ö. 17. ile 13. yüzyıllar arasında 
başkentlik yapan Hattuşa 1986 yılında UNESCO Dünya 
Mirası listesine dahil edilmiştir. Hattuşa ismi Hattus 

sözcüğünden yani Hatti insanlarının verdiği orijinal addan gelir. 
Hattuşa çok geniş bir alana yayılmıştır. Yapılan kazılarda 5 kültür katı 
ortaya çıkmıştır. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve 
Bizans dönemlerinden kalıntılar bulunmuştur. Kalıntılar Aşağı Kent, 
Yukarı Kent, Büyük Kale, Yazılıkaya’dan oluşmaktadır.
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