
Karla Mücadele Eylem Planı Hazır...

Belediyemiz vatandaşların 
kış aylarının olumsuz 
koşullarından etkilenmemesi 
ve olası kar yağışında 
hayatın normal seyri için 
'Karla Mücadele Eylem Planı' 
hazırlayarak önlem alıyor.  

Şehit Ailelerinden Teşekkür Ziyareti. . .
Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri 
Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek 
üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbnrahim 
Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.  
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
“Şehitlerimiz bu vatan için canlarını 
verdiler. Bizler de onların aziz hatıralarına 
hürmet için elimizden geleni yapacağız. 
Şehitliğimizin bakımları valiliğimizin 
sorumluluğu içerisindeydi. s.22s.6-7
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‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte el sanatları sergisinin yanı sıra mehteran konseri, 
defile, solo ve koro şarkılar ile çeşitli eğlenceler yer aldı. 

A s ı l  e n g e l l i l i k ;  ‘ ‘ K a l p s i z l i k  v e  s e v g i d e n  y o k s u n  o l m a k t ı r . ’ ’

AR
AL

IK
 2

01
9

Sayfa 19

Yetenekleriyle Engel TanıYetenekleriyle Engel Tanımadılarmadılar



2  |   ARALIK 2019 ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Travel Turkey'de Çorum rüzgarıTravel Turkey'de Çorum rüzgarı

Turizm sektörünün en önemli 
fuarları arasında yer alan Travel 
Turkey, bu yıl 13. kez kapılarını 

ziyaretçilerine açtı. Çorum Valiliği ve 
Çorum Belediyesi de fuarda yerini 
alarak Çorum'un tanıtımının yer aldığı 
görselleri fuarda sergiledi. Çorum standı, 
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin 
mali destekleriyle hazırlandı. 

Turizm acentalarından 
Çorum'a yoğun ilgi
5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında 13.sü 
gerçekleştirilen Travel Turkey Turizm 
Fuarında yer alan Çorum'a turizm 
acentaları yoğun ilgi gösterdi. Çorum'un 
turizmde hak ettiği yerde olmadığının 
altını çizen turizm acenta sahipleri, 
Çorum'un turizm potansiyelinin çok 
yüksek olduğunu, Çorum'un turizm 
pastasından daha fazla pay alabilmesi 
ve Çorum'a daha fazla turist gelmesi için 
Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin 
yapacağı çalışmalarda yer almak 
istediklerini belirtti. 

İlk gün ziyaretçi 
akınına uğradı
13. Travel Turkey Turizm Fuarında 
Çorum standına ziyaretçiler yoğun ilgi 
gösterdi. Gelen misafirlerle yakından 
ilgilenen Belediye Başkan Yardımcısı 
İsmail Yağbat, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Sümeyra Şengül ve Belediye 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan 
Tomuk, misafirlerine yöresel tatlardan 
oluşan pasta ve kurabiyelerden ikram 
etti, Çorum'un turizmi hakkında bilgiler 
verdi. 

Leblebi ilgi odağı oldu
Stantta kavrulup misafirlere sıcak sıcak 
ikram edilen Çorum leblebisi, fuarda ilgi 
odağı oldu. Çorum leblebisinin lezzetini 
başka hiçbir yerde bulamadıklarını ifade 
eden ziyaretçiler, leblebi ikramından 
dolayı Çorum ekibine teşekkür etti. 
Ziyaretçiler, sıcak leblebi alabilmek için 
uzun kuyruklar oluşturdu. 

Çorum'a "Galatya  
Turları" düzenlenecek
1320 katılımcının yer aldığı fuarda 
daha öne turizm firmalarıyla yaptıkları 
info gezilerinin sonucunu almaya 
başladıklarını söyleyen İl Kültür Turizm 
Müdürü Sümeyra Şengül ve Belediye 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan 
Tomuk, " Yakın bir zaman içerisinde 
ilimize Galatya Turları başlığı adı altında 
turlar düzenlenecek. İnşallah hak 
turizmde hak ettiği yere gelecektir" diye 
konuştular. 

Çocuklar Boyama 
Kitabını Çok Sevdi
13. Travel Turkey Turizm Fuarında yerini 
alan Çorum, ziyaretçilerin beğenisini 
kazandı. Çorum standında özellikle 
çocuk ziyaretçilere hediye edilen boyama 
kitabı çocuklardan büyük ilgi gördü. 
Çorum’un tarihi, doğal ve kültürel 
değerlerini tanıtmak amacıyla değişik yaş 
gruplarına yönelik yapılan çalışmalar 
kapsamında Çorum İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü tarafından Hititlere 
ait  figürlerden ve ilimiz genelindeki 
tarihi yapılardan esinlenerek 3-7 yaş 
grubu çocuklar için bir boyama kitabı 
hazırlandı. Fuar boyunca Çorum standını 
ziyaret eden konuklara çeşitli tanıtım 
materyalleri dağıtırken çocuklara da 
boyama kitabı hediye edildi.  Çorum'u 
çocukların küçük yaştan itibaren 
tanımaları amacıyla kendilerine 
hediye edilen boyama kitabını ayak 
üstü inceleyen çocukların mutluluğu 
gözlerinden okundu. Çocuklar görevliler 
ile birlikte "Çorum" yazısı önünde hatıra 
fotoğrafı çekinerek stanttan ayrıldı.
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B elediye Başkanımız Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, “Başkan 
Mahallemde Söz Sende” 

mahalle buluşmaları kapsamında Bayat 
Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. 
Belediyemiz Mahalle Buluşmalarının 
3’üncü toplantısını Bayat Mahallesi’nde 
gerçekleştirdi. 

Toplantıda konuşma yapan Belediye 
Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
mahalle toplantılarını önemsediklerini 
belirterek, gittikleri mahallelerde yerinde 
tespit ettikleri sorunları biran önce 
çözmek için çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Kenar mahalle diye bir şeyin 
kalmayacağını da ifade eden Başkan 
Aşgın, “Herhangi bir mahalle de hangi 
hizmet varsa en ücra mahallemizde, 

sokağımızda da imkanlar ölçüsünde aynı 
hizmetle buluşturacağız diye bir idealimiz 
var. Bu idealin neticesinde de aranızdayız. 
Kaynakların verimli ve etkin kullanımı 
anlamında her hizmeti mahallemizde 
buluşturmaktan mutluluk duyacağız.” 
dedi. 

Bayat Mahallesi’nin 3 temel 
sorununun olduğunu ifade eden Aşgın, 
konuşmasında şunları söyledi: “Elimizde 
güzel konteynır evler var. Muhtarlık 
hizmetinin daha etkin bir şekilde 
yapılması için mutabık kaldığımız bir 
yere bunu getireceğiz. İmar planlaması 
ile ilgili taleplerin olduğunu biliyoruz. 
Bu konuda ilgili arkadaşların çalışmaları 
var. Tarımsal alan çok fazla var. 
Bunların imara açılması basit bir şey 

değil. Tarım arazilerinin bütünüyle 
binalara dönüştürülmesi de doğru değil. 
Çalışmalar yapılıyor ama bu süreç uzun 
sürecek.  Mahalle sınırlarının belirlenmesi 
ise detaylı ve zor bir konu. Köy iken 7 bin 
300 dönümlük bir alanmış sınırları. 2 
bin 300 dönümlük bir kısmı mahalleye 
dönüşmüş. Binaların olduğu kısım 100 
dönüm. Onun dışındaki kısımda araziler 
söz konusu. Bu sadece Belediye’nin 
belirleyeceği bir şey değil. Tarım İl 
Müdürlüğü ve başka kurumlarla hareket 
etmemiz gereken bir konu. Bu 3 temel 
problemin farkındayız. Çalışmalar devam 
ediyor.” 

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından 
söz alan mahalle sakinleri ise taleplerini 
dile getirdiler.

Aşgın, Bayat Mahallesi sakinlerini dinledi Aşgın, Bayat Mahallesi sakinlerini dinledi 
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Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı 
Christian Berger, Çorum Belediyesi 
tarafından işletilen Katı Atık 

Tesisi ve diğer AB projeleri hakkında bilgi 

almak amacıyla Çorum’a geldi. Berger 

ve beraberindeki heyet, Çorum ziyareti 

kapsamında ilk olarak Anadolu'nun ilk 

medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin 

kültürel mirasına ev sahipliği yapan, 

UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve 

“Dünya Belleği” listelerindeki tek antik 

şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği 

turizm mekânları arasında yer alan 

Boğazkale’deki Hattuşa antik kentini gezdi.

Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı 

Christian Berger’i Boğazkale’de Vali 

Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, Belediye 

Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza 

Aşgın ve Boğazkale Kaymakamı Yunus 

Ataman karşıladı. Hattuşa ören yerini 

gezen AB heyeti, sonrasında Dulkadiroğlu 

Konağı’nda ağırlandı.

Boğazkale’nin ardından Çorum’a geçen 

heyet, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. 

Ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim 

Aşgın, Avrupa Birliği projeleriyle ilgili 

heyete bir sunum yaptı.

Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı 

Christian Berger ve eşi son olarak Çorum 

Müzesi’nde tarihi bir gezi yapma şansı 

buldular. Hititlere ev sahipliği yapan 

Çorum’la ilgili bilgilerin verildiği ziyarette 

Berger, hayranlıklarını her fırsatta dile 

getirerek, Çorum’da bulunmaktan dolayı 

mutlu olduğunu ifade etti. 

AB Delegasyon Başkanı Berger’in Çorum ziyaretiAB Delegasyon Başkanı Berger’in Çorum ziyareti
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Belediye kışa hazırBelediye kışa hazır

Belediyemiz, vatandaşların kış 
aylarının olumsuz koşullarından 
etkilenmemesi ve olası kar 

yağışında hayatın normal seyri için 'Karla 
Mücadele Eylem Planı' hazırlayarak 
önlem alıyor.  Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında, 
Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri 
ile yapılan toplantıda karla mücadele 
için yapılan son hazırlıklar kontrol 
edilerek, durum değerlendirilmesi yapıldı. 
Başkan Aşgın; "Her mevsimi ayrı güzel 
olan Çorum’da hemşehrilerimizin kış 
günlerinde de huzurlu ve rahat şekilde 
yaşaması için önlemler aldık. Karla 
mücadelenin daha etkin bir şekilde 
yürütülmesi için ilk kez eylem planı 
hazırladık. Amacımız ilimizde kış mevsimi 
süresince toplumsal hayatı olumsuz 
yönde etkileyebilecek durumları ortadan 
kaldırmak, yoğun kar yağışına karşı 
alınacak önlemleri belirlemek, kar yağışı 
sonrası oluşacak buz, toz vb. etkileri en 
kısa sürede gidermeyi sağlamaktır." dedi.  

Koordinasyon Merkezinden 
yollar 24 saat kontrol 
edilecek

Başkan Aşgın, 'Karla Mücadele Eylem 
Planı'  toplantısında yaptığı açıklamaya 
şöyle devam etti: “Karla Mücadele Eylem 
Planı kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal 

Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, 
Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı 
öncesinde ve esnasında 7/24 görevinin 
başında olacak. Her müdürlüğümüz 
sorumlu olduğu alanlarda anında gerekli 
müdahaleyi yapacak. Şehrimizde normal 
hayatın aksamaması için Karla Mücadele 
Koordinasyon Merkezi tarafından organize 
edilen karla mücadele çalışmalarımızı 7 
adet özel  anımlı kar kürüme ve tuzlama 
aracı, 2 elle tuzlama aracı, 4 greyder, 
7 bekoloder, 1 kar küreme ve tuzlama 
traktörü, 2 küçük kepçe ve yeteri kadar 
personelimiz ile 24 saat esaslı görev 
yapacak. 

Öncelikli bölgeler belirlendi

Belediyemiz 15 mahallemizde karla 
mücadelesini gerçekleştirecek. Üç 
kategoride öncelikli alanları belirledik. İlk 
olarak insanların yoğun kullandığı Gazi, 
İnönü Caddesi, merkez otobüs durağı, 
okullar, hastaneler ve kamu kurumlarının 
çevresinde müdahalelerimizi 
gerçekleştireceğiz. Daha sonra diğer 
cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza 
başlayacağız. Topografik açıdan 
eğimli olan bölgelerde yolların açık 
kalması için sürekli nöbetçi araçlarımızı 
bulunduracağız. Karla Mücadele 
Koordinasyon Merkezi'nden yolların 
durumunu sürekli kontrol edeceğiz. 

Şehrimizi vatandaşlarımızla 
birlikte yönetiyoruz

Belediyemizin yaptığı çalışmaların 
yanında hemşehrilerimizden de bir 
istirhamımız var. Kendi kapılarının önleri 
buzlanmadan önce gerekli çalışmayı 
yaparlarsa olası olumsuzlukların önüne 
geçmiş olurlar. Böylelikle yaptığımız 
topyekûn çalışmalarla şehrimiz, 
kış şartlarından ve olumsuz hava 
koşullarından çok daha az etkilenecektir. 

Kış lastiği olmadan trafiğe 
çıkmayalım

Başkan Aşgın, İçişleri Bakanlığı 
"Kış Mevsiminde Alınacak Trafik 
Tedbirleri"ne ilişkin genelgesini 
yayınladı. 1 Aralık itibariyle başladı. 
Kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, 
kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle 
fren ve durma mesafesi arttığı 
için şehirlerarası yollarda geçerli 
olan kış lastiği uygulamasını şehir 
içerisinde de uygulamalıyız. Ulaşımın 
daha sağlıklı yapılması, kendi can 
ve mal güvenliğimiz için önemli. 
Vatandaşlarımızdan kış lastiklerini 
taktırmalarını ve trafiğe kış lastikleriyle 
çıkmalarını rica ediyoruz.
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Toplu Taşıma Araçlarını 
kullanalım

Toplu taşımanın etkin kılınmadığı 
kentlerde, hava ve gürültü kirliliği, 
trafik yoğunluğu, en önemlisi de trafik 
kazaları gibi olumsuz durumlarla 
daha çok karşılaşmak mümkün. Kışın, 
kötü hava/yol koşullarında trafik akım 
yoğunluğunun ve tıkanmaların önüne 
geçebilmek için toplu taşıma araçlarının 
kullanımına teşvik ediyoruz. Böylece 
aynı zamanda araç kullanımından 
kaynaklanan hava kirliliğinin de önüne 
geçmiş olacağız. 

Bu kış kimse üşümesin

Gönül Belediyeciliğinin en güzel 
örneklerini kış şartlarında da sergilemek 
için gerekli tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık. Sosyal durumundan 
dolayı ikamet yeri olmayan sokakta 
yaşayan vatandaşlarımızı sıcak 
barınma mekânlarına yerleştireceğiz. 
Hemşehrilerimiz böyle bir durumla 
karşılaştıklarında Alo 153 İletişim 
Merkezi'ne haber versinler, hemen gerekli 
çalışmaları yapalım. Kimse sokakta 
kalmasın. İnşallah böyle bir durum 
yaşamayız. Olası durumlar için tüm 
tedbirleri aldık. 

Sokak hayvanları bizlere 
emanet

Kış şartlarından olumsuz etkilenen can 
dostlarımıza ve yaban hayvanlarına yem, 
ot, günlük dinlenmiş ekmek ve mama 
veriyoruz. Çevre Belediyeler Birliği Katı 
Atık Tesisi, Çomar Barajı, Hayvan Pazarı 
Çevresi gibi sokak hayvanlarının yoğun 
olduğu yerlere günlük hastane, cezaevi, 
askeriye, okul ve yurtlardan aldığımız 
en az 450 litre yemek ile besleme 
yapıyoruz. Kuşlar için şehrin çeşitli 
bölgelerine günlük yem bırakıyoruz. 
Vatandaşlarımızın sokakta aç ve yardım 
bekleyen sokak hayvanı gördüklerinde 
belediyemizle iletişime geçmelerini 
istiyoruz. Yaralı sokak hayvanlarımızı 
modern bakımevimizde klimalı sıcak 
ortamda misafir ederek tedavilerini 
gerçekleştiriyoruz.

Kaputa vur bir dakika dur

Sokak hayvanları soğuk havalarda 
motora veya tekerlek üstüne sığınıyor. 
Sürücülerden araçlarının kaputuna 
vurmalarını ve bir dakika durmalarını, 
daha sonra araçlarını çalıştırmalarını 
özellikle istirham ediyoruz. Bu basit 
önlem sayesinde aracınızı hareket 
ettirmeden önce sokak hayvanlarının 
hayatını kurtarabileceklerini hatırlatıyoruz.

Baca temizliğine dikkat

Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan 
soba kullanımı dolayısıyla baca temizliği 
önemli. Vatandaşlarımızın talebi üzerine 
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz baca 
temizliğiyle ilgili çalışmalar yapıyor. 
Baca temizlikleri sayesinde, hem gazdan 
dolayı yaşanabilecek zehirlenmelerin 
önüne geçilecektir hem de binalarda 
meydana gelebilecek yangınlara da engel 
olunacaktır. 

Alo 153 İletişim Merkezi

Alo 153 İletişim Merkezimizde de 
düzenleme yaptık. Karla mücadele 
zamanında personel sayımızı artırdık. 
Vatandaşlarımızdan gelen talep ve 
şikayet iletişim merkezimizde toplanarak 
birimlere iletilecek. Çözümlerin kısa 
sürede sokağa ve sorunlu olan bölgelere 
yansıması için ekipler 24 saat çalışacak. 

Toza karşıda çalışmalar 
yapılacak

Tuzlama sonrası cadde ve sokaklarda 
oluşan toz ve kirliliğin kaldırılması 
için Temizlik İşleri Müdürlüğü 
koordinasyonluğunda yıkama,süpürme 
çalışmaları yapılacak. Şehrimiz temiz 
şehir imajını korumaya devam edecek. 
Hazırladığımız eylem planını daha da 
etkin hale getirmek için karla mücadele 
sonunda sonuç raporu hazırlayacağız. 
Eksikliklerimiz, dikkat etmemiz gereken 
konular, bölgeler, ihtiyaçlarımız ve 
koordinasyonumuzu gözden geçirerek 
bir sonraki yıla daha iyi hazırlanacağız.” 
diye konuştu. 
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Aşgın: “Esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”Aşgın: “Esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

B elediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın Çorum Sanayi Sitesi’nde 
gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını 

yerinde inceledi. Esnafları da ziyaret ederek 
sohbet eden Başkan Aşgın, "esnafımızın her 
zaman yanındayız. Çorum Sanayi Sitesi’nde 
hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Neredeyse 
tamamına yakınında büyük bir çalışma 
yaptık. Asfalt olarak, altyapı çalışması olarak 
esnafımızın bizden taleplerine cevap vermeye 
çalıştık. Mimar Sinan’dan hastaneye doğru 
olan Erzurum Dede Caddesi’nde çalışmamızı 
büyük oranda tamamladık. Şimdi ise Mimar 
Sinan 15.Caddeden Çorum Sanayi sitemize 
25 metrelik yeni bir yol açıyoruz. Şu anda 
çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 farklı 
noktadan Çorum Sanayi Sitemize yollar 
açacağız. Esnafımızın daha fazla kazanmasını, 
daha rahat ulaşım sağlanmasını, hastaneye 
daha rahat gidilmesini amaçlıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

İTFAİYE MÜFREZEMİZİ KURUYORUZ

Seçim öncesinde esnafa verilen sözlerin 
hemen hemen tamanını gerçekleştirdiklerini 
belirten Başkan Aşgın “9 itfaiye personeli 
aldık. Daha önceden söz verdiğimiz gibi 
itfaiyemize yeni bir müfreze açacağız. 
Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde  bir 
itfaiye müfrezesi açıyoruz. Bu sayede 
Çorum Sanayi Sitesi'ne, Gıda Toptancılar 
Sitesi’ne itfaiyenin ulaşması daha rahat ve 
kısa süre içerisinde olacak. Sanayi sitesine 
verdiğimiz sözlerin hemen hemen hepsini 8 
ay içerisinde yaptık. Çorum Sanayi Sitesi 10. 
sokak üzerinde bulunan bu yerde de asfaltla 
ilgili bazı problemler vardı. Onu da çok şükür 
tamamladık. Yol çizgi çalışmasını da bitirdik 
ve ortaya güzel bir görüntünün çıkmasını 
sağladık. Söz verdiğimiz gibi esnafımızın 
yanında yer almaya, onların kazanacağı işlere 
imza atmaya devam edeceğiz.” dedi. 

ESNAF DOSTU BİR BAŞKANIMIZ VAR

Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın 
esnafımızın her zaman yayında diyen Çorum 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır 
Balaban, "bizlerin her zaman destekçisi. 
Bulunduğumuz bölgede toz ve hurda yığını 
vardı. Biz bundan da çok şükür kurtulduk. 
Başkanımız esnaf dostu. Şehrin saygısını ve 
sevgisini kazanan başkanımızın şahsına ve 
ekibine teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruzŞehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Bahçelievler 
Mahallesi’nde bulunan Afet Evleri’ni ziyaret etti. Çorum’un 
tüm mahallelerini gezen ve vatandaşların taleplerini 

dinleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler 
Mahallesi’nde bulunan ve Afet Evleri diye bilinen bölgeye giderek 
vatandaşlarla sohbet etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı 
karşılarında gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Çorum’da hizmet gitmeyen nokta bırakmayacaklarını belirten Başkan 
Aşgın, “Şehrimizin merkezinden en uzak sokağına kadar her noktaya 
hizmet götürmek için çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimizde hiçbir 
mahalleyi diğerinden ayırmayacağımıza söz verdik. Bu zamana kadar 
da bunu başardık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam 
edeceğiz. Çorum’un en uzak yerlerinden birinde Afet Evleri diye 
bilinen yere geldik. Burası geçmiş yıllarda Eskiköy’de meydana gelen 
heyelanın ardından devlet tarafından yaptırılan bir yer. Muhtarımız 
Hasan Kızıltepe bu bölgede de bazı eksikliklerin olduğunu bizlere 
bildirdi. İl Başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkan yardımcımız, 
birim müdürlerimizle buraya gelerek hemşehrilerimizin sorunlarını 
yerinde görmek istedik. Vatandaşlarımızın talep ettikleri konularda 
gerekli çalışmaları yapacağız. İmkanlarımız doğrultusunda da ne 
yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışacağız.” dedi.

Eskiköy’den seneler önce gelerek Afet Evleri’nde kalmaya başlayan 
vatandaşlar ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, İl Başkanı 
Yusuf Ahlatçı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a ziyaretten dolayı 
teşekkür etti. 
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GÜLABİBEYGÜLABİBEY
MAHALLESİMAHALLESİ
Hasan BELLİ /Hasan BELLİ /  Gülabibey Mahallesi MuhtarıGülabibey Mahallesi Muhtarı

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

1981 Apdalata Köyü doğumluyum.  İlköğretimi köyde 
tamamladım. Lise eğitimimi Gülabibey Mahallemizde 
bulunan Fatih lisesinde bitirdim. İnsanlara faydalı 
olmak için muhtar adayı oldum. Olduğum yerde hareket 
getirmeyi seven birisiyim. Farklılıkları seven birisiyim. Her 
zaman kapasitemin üzerine çıkmak için çalışıyorum. 

Mahallenizin tarihi yapısından bahseder misiniz?

Gülabibey ismin de bir büyüğümüzün bu mahallede 
yaşadığı, Çorum'un ilk camii olarak bilinen Han Camii 
Gülabibey Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Mahalle halkının sosyal profilini tanımlamak gerekirse 
neler söylersiniz?

Mahalle halkımızın %60'ı kırsal kesim de yaşayan 
vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yazın genelde okullar 

kapanınca köye gidiyorlar. Okullar açılınca tekrar 
geliyorlar. Orta gelir düzeyine sahip.

Mahalle halkı ile diyalogunuzdan bahsedebilir miyiz? 
Mahalle sakinleri sorunlarını muhtarlığa kolay iletebiliyor 
mu? Sorunlara çözüm bulabiliyor mu?

Muhtarlığımıza gelen vatandaşlarımıza sanki benim kendi 
evime gelmişler gibi karşılıyor, misafir gibi ağırlıyoruz. 
Onların sorunlarını taleplerini çözmek için elimden 
gelen gayreti gösteriyorum. Her gün muhtarlığa gelirken 
mahalleme ne yapabilirim diye düşünerek geliyorum. 
Günde iki çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarımızla 
hasbihal ediyoruz. 

Mahallenin talep ve sorunları nelerdir?

Mahallemize ait spor tesisimiz yok. Spor tesisi istiyoruz. 
Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için 
gidecekleri bir tesisimiz yok. Millet Caddemiz, Vatan 
Caddemiz, Nazik Sokağımız ve Beytepe cadde ve 
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sokaklarında asfalt çalışması talep ediyoruz. Bağcılar 
bölgesine bir tane lise eğitimi için okula ihtiyacımız 
var. Mahallemizde bazı bölgelerde imar düzenlemesi 
yapılması gerekiyor. Güzelyurt bölgemizde bir an önce 
gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.  

Belediye faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?

Belediyemizin çalışmalarından memnunum. Gerekli 
desteği her zaman görüyoruz.    

Geçmiş yıllardaki mahalleniz ile şimdiki mahallenizi 
kıyaslayın desek...

Göreve geldiğimiz süre içerisinden bugüne kadar 
20 sokağımız asfaltına kavuştu. Kapaklı bölgesinde 
kaldırım çalışması yapıldı. Bölge insanı yapılan 
hizmetin farkında. Taziye çadırını hizmete sunduk. 
Vatandaşlarımızın nöbetçi eczaneleri öğrenmeleri için 
muhtarlık önüne uyarı tabelası yaptırdık.

Sizin eklemek istediğiniz mahalle sakinlerinize vermek 
istediğiniz mesaj var mı?

Mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Mahalle 
sakinlerimizden sabırlı olmaları istirham ediyorum. 
İnşallah mahallemiz hizmetlerin en güzeli ile 
buluşacak. Ayrıca hemşehrilerimizi spora teşvik etmek 
için Gülabibey Spor Kulübünü kuracağız. 

Mahallenin KünyesiMahallenin Künyesi
Mahallenin kuruluş tarihi: Çorum'un eski mahallelerinden 
biridir.

Mahallenin nüfusu: 40.825

11 Okul, 18 Camii ve Mescid, 5 Kur'an Kursu, 1 
Kültür ve Sanat Merkezi, 1 Hastane, 4 Kamu Kurumu 
bulunmaktadır. 
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S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı 
Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, 
yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif 
üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum 

yararına yapılan tüm çalışmaların 
yanında olduklarını dile getirdi. 
Seçim çalışmaları sırasında  verdiği 
sözü tekrarlayan Başkan Aşgın, 
“Sergilediğiniz ve şehrimiz için son 
derece önemli olduğunu düşündüğüm 
bu birliktelik için size özellikle 
teşekkür ediyorum. Bu  birliktelik 
şehrimize güzel bir mesaj veriyor. 
Aday olduğumuzda “bu şehri beraber 
yöneteceğiz” dedik. Daha sonra 
“esnafımızın emrindeyiz” dedik ve ilk 
esnaf ziyaretlerini başlattık. Çorum 
dışında yapılan toplantılarda her 
zaman söylüyoruz “Çorum kardeşliğin, 
barışın şehri; ama aynı zamanda 
ticaret, sanayi şehri.” İş adamlarımız 
kendi illerine yatırım yapıyorlar. 
Dünyada 120 ülkeye ihracat yapan 
bir şehiriz. Belediye olarak tüm 
başkanlarımızı, tüm kooperatiflerimizi 
destekliyoruz. Taş üstüne taş koyan, 
esnafımızın bir yarasına merhem 
olma düşüncesinde olan, samimiyetini 
gayretini ortaya koymuş olan kim 

olursa olsun destek veririz. Şehrimiz 
gerçekten çok güzel bir şehir. Bazı 
iş kollarını biz artık şehrin kenarına 
taşımak zorundayız. Alternatifleri 
oluşturup esnafımıza yer göstermek 
durumundayız. Asla üzmeden, 
kırmadan ikna ederek bazı çalışmalar 
yapmamız gerekiyor. Ahi Evran 
Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi’nde bir 
hareketliliğin olduğunu görüyoruz. 
Bundan sonraki süreçte bahane 
üretmek yerine iş yaparak ilerlemeliyiz. 
Biz sizlerin hizmetkarı olmaya devam 
edeceğiz'' dedi. 

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı 
Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ise 
kooperatifin ilerlemesi noktasında 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın ile sürekli istişare halinde 
olacaklarını belirtti. Sanayi şehrinde 
iş yerlerinin belirlendiğini belirten 
Yalçın Kılıç “Biz her esnafımıza 
hitap eden dükkanlar oluşturacağız. 
Üyelerimizin resmi prosedürlerini 
bitiriyoruz. 1 haftadır gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. Çorum’un 
ufkunu açmak adına yapmış 
olduğumuz bu projeye destek veren 
başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bakanlarımıza, milletvekillerimize 
ve belediye başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Artık sözün bittiği 
noktadayız. Sizinle istişare halinde 

olacağız ve yapacağımız her çalışmayı istişare 
ile yapacağız. Bu işin belediyesiz olmayacağını 
biliyoruz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Yollarımızın açılması noktasında bizlere çok 
büyük destek verdiniz. Yeni kayıtlarımızla birlikte 
950 civarında üyemiz var. Bize hizmet edenin 
her zaman yanında oluruz, yoldaşı oluruz, 
abisi oluruz, kardeşi oluruz. Esnaf ve sanatkar 
girebileceği 4 duvar bir yer istiyor. Biz de bunu 
başarmak için elimizden geleni yapacağız. 
Bizlere verdiğiniz destekten dolayı yönetimim 
ve üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Hemşehrilerimize sağlıklı su temini için sürekli yatırım 
yapan ve şehrin muhtelif noktalarında içme suyu 
şebekesi sağlıklaştırma çalışmalarını yürüten Çorum 

Belediyesi şahıs arsalarında kalan içme suyu hatlarını yola 
deplase etti. Şehre sağlıklı ve kaliteli içme suyu verebilmek 
için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkan 
Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “İçme suyu konusu bizim hassas 
olduğumuz bir konu. İçme suyu hattındaki kayıp kaçağı 
önlemek, hemşehrilerimize sağlıklı ve kaliteli içme suyu 
verebilmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Bu çalışmaların 
içerisinde kayıp kaçak tespiti, arıza giderme ve hatların 
sayısallaştırılarak haritalandırılması gibi konular da var. Bu 
çalışmalar esnasında Binevler 67. Sokaktan geçen içme suyu 
hattının 50 metrelik kısmının şahıs arsası içerisinde kaldığını 
tespit ettik. Ekiplerimiz titiz bir çalışmayla şahıs arsasından 
geçen içme suyu hattını iptal ederek yola deplase etti. Yenileme 
çalışması ile eski ve sağlıksız olan asbestli boru yerine 100’lük 
polietilen içme suyu hattı döşendi.” dedi.

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
Kuruçay mevki içerisinde bulunan Kuruçay deresinde 
hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Kuruçay deresi 

içerisinde bulunan regülatörün tamirini yapan ekipler Çomar 
Barajı'na suyun akışını sağladı. Yapılan çalışma hakkında 
bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Kuruçay 
Köyü’nün hemen içerisinden geçen Kuruçay Deresi'nde Su ve 
Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dere üzerinde 
bulunan ve Çomar Barajı’na kadar uzanan kanaletlerde 
hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Dere içerisinde ve 
kanaletlerde oluşan çamur yığıntılarını temizleyen ekiplerimiz 
aynı zamanda regülatör ve kanaletlerde oluşan hasarları da 
tamir etti. Yaklaşık 2 hafta süren çalışma ile derede oluşabilecek 
taşkınların önüne geçilmekle beraber, dereden Çomar Barajı’na 
daha sağlıklı ham su iletilmesi de sağlandı. Kanaletler içerisinde 
bulunan beton zeminlerde yapılan tamir çalışması ile birlikte 
su kaybının da önüne geçilmiş oldu. Öte yandan ekiplerimizin 
yaptığı bu çalışma ile yaşanacak olası su taşkınlarında dere 
etrafında bulunan ekili alanların da zarar görmesinin önüne 
geçilmiş olacak. Şehrimizin her yerinde hemşehrilerimizin refah 
ve huzuru için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.” 
dedi. 

Taş üstüne taş koyan herkesin yanındayızTaş üstüne taş koyan herkesin yanındayız

İçme suyu hattı yola alındıİçme suyu hattı yola alındı Kuruçay’da hummalı çalışmaKuruçay’da hummalı çalışma
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“Aile Danışmanlığı” desteği alabilir, 

• Baroya başvurarak hukuki 
haklarını öğrenebilir, 

• Ailede kötü alışkanlıklar var 
ve şiddet genellikle bu sebeple 
meydana geliyor ise; bunu 
engellemek için gerekli kurum ve 
kuruluşlardan; yardım ve destek 
alabilirler. 

Eşler arasında yaşanan çatışma ve 
problemlerin temelinde, evlilik 
deneyiminin ilk kez yaşanıyor 

olması vardır. Farklı kültür, aile ve hayat 
tarzında yaşamış olan eşler bir araya 
gelerek yeni bir “aile” kurarlar. Beraber 
aşmaları gereken bir yol vardır; birlikte 
kurdukları “aile”’nin sorumluluklarında 
üstlenmek. Bu sorumlulukla beraber 
eşlerin birbirlerini tanıma süreleri de 
devam etmektedir. Her ilişkide olduğu 
gibi eşler birbirlerine güven duyma 
ihtiyacı hissederler.

Evliliğin ilk yılları; çiftin birbirlerine 
güvenmeleri, tanımaları, yaşanan 
problemlere beraberce çözüm yolları 
bulmakta güçlük çekmeleri, süreğen 
şekilde devam eden tartışmalar, ilişkinin 
ve eşlerin yıpranmasına sebep olabilir. 
Yıpranan bu ilişkide kendilerine “doğru 
kişiyle mi evlendim?” sorusunu sormaya 
başlarlar. Yaşanan çatışmalar basit 
düzeydeyken çözülememiş ve yeni 
problemlerin de eklenmesiyle eşler 
birbirlerinden uzaklaşmaya başladıkları 
bir döneme girmişlerdir. Yaşadıkları 
sorunlar sebebiyle birbirlerinden 
uzaklaşmaya başlayan çift için aile 
ortamında anlayışsızlık, iletişimsizlik, 
tahammülsüzlük hakim olmaya başlar. 
Nezaket, anlayış, teşekkür ve takdir 
tamamen ortadan kalkar. Tüm bu 
olumlu durumların ortadan kalkması 
eşlerin “sevilmediğini” hissetmelerine 
sebep olabilir. Problem için çaba 
harcamayan bunun yerine küserek, 
sesini yükselterek ve bazen de şiddetle 
o çözümsüz hale gelmiş durumu 
bastırmaya çalışan bir aileye dönüşürler. 
Şiddet; önce tartışma, sonra ani patlama 
olarak ortaya çıkar. İletişimin, diyaloğun 
yetersiz kaldığı, insanların birbirlerine 
saygılarının ve güvenlerinin zedelendiği 
noktalarda şiddet devreye girer. Erkek 
sözünü geçirmek, kadını baskılamak, 
eksiklerini örtmek, iktidarını kabul 
ettirmek için şiddeti kullanmaya başlar.

Şiddet; öğrenilmiş bir davranıştır. 
Özellikle fiziksel şiddete başvuran 
kişilerin, kendi ailelerinde bu durumlara 
tanık olduğu bilinmektedir. Şiddeti 
problem çözme aracı olarak öğrenmiş 
biri için; eşinin giyim tarzı, yemeğin 
lezzeti, evde değiştirilen bir eşya, eve 
gelen bir misafir, işyerinde yaşadığı bir 
problem bile şiddet için sebep olabilir (!).

Çağın çağdışı sorunu olarak ifade 

edebileceğimiz “aile içi şiddet” konusu; 
aile üyelerinden herhangi birine, eşine, 
çocuklarına yönelik olarak uygulanan 
tüm saldırgan davranışlardır. Şiddet 
tanımı içerisinde yalnızca fiziksel 
şiddet içeren davranışlar yer almaz, 
aşağılama, tehdit, ekonomik özgürlüğün 
kısıtlanması, cinsel zorlanmaların her 

biri de şiddettir. İnsanların en mahrem 
alanı ve her türlü sıkıntının ardından 
sığınabileceği en önemli liman olan 
güvenli aile ortamı, şiddet nedeniyle 
güvensiz hissedilen bir yer haline 
gelmektedir. Aile içi şiddet olayları çoğu 
zaman gizli kalır. Şiddet gören kişi “kol 
kırılır yen içinde kalır” gibi bir bakış 
açısına sığınabilir ya da korkusundan, 
ne yapacağını bilememekten ve çaresiz 
olduğuna inanmaktan kaynaklanan 
gizli kalma durumları olur. Bu durumda 
çoğunlukla şiddet artarak devam eder. 

Şiddet, fiziksel, duygusal, cinsel veya 
ekonomik olarak yaşanabilir bu 
durum insanların bedenlerinde ve 
ruh dünyalarında tamiri zor yaralar 
açmaktadır. O yüzden

geçiştirilmemesi, inkar edilmemesi ve 
son derece önemsenmesi gereken bir 
konudur. Aile içi şiddet, büyük oranla 
kadına ve çocuklara yöneliktir ve şiddeti 
gerçekleştiren kişi çoğu zaman erkektir. 
Şiddete maruz kalan kadınlar;

 • Aile içindeki yaşanan olumsuz 
olayların en aza indirilmesi için 
belediye bünyesindeki “Aile Eğitim 
Merkezlerine” başvuruda bulunarak 

ÇAĞIN ÇAĞDIŞI SORUNU; ÇAĞIN ÇAĞDIŞI SORUNU; 
AİLE İÇİ ŞİDDETAİLE İÇİ ŞİDDET

Seda KARACA
Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi 
Uzman Klinik Psikolog
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hüznümüze sahip çıkmakta geç 
kalmadığımız, tecrübelerimizin 
bizleri çok yıpratmadığı bir 
ömür bizlerle olsun.  Sevgiler , 
saygılar.. 

Bir ömrü bir merdivene sığdıran 
Ahmet Haşim, renklerden 
de sarı ile kırmızıyı seçmiştir, 

siyaha giden yolda. İki seviye 
arasında muntazam aralıklı araç 
olan merdiven, iki renk arası bir renk 
skalasıdır onun şiirlerinde; ömrü, 
ömrünü temsilen. Ömür ise; gün 
doğumu ile gün batımı arasında 
oluşan bir satıh, bir rıht yüksekliği, 
alevlerin renklerinden. Her hayat 
kendi hüznünü içinde taşır diye 
okuyorum bu şiirini de; öyle ki, 
her hayat kendi hüznüne gebe, ve 
yoğrulmaya mahkum, doğurduğu 
hüzün ile.  Yine şair aralıksız bir 
çıkıştan bahsetse de şiirinde, inişleri 
çıkışlarından mülhem ve inişleri 
çıkışları için elzem. Tüm bu iniş 
çıkışların akabinde kişinin kendini 
uzaktan hüzünle seyrettiğini 
söyleyen, hüzün şairi, hüznün şairi 
Ahmet Haşim’in insanın hüznünü 
şekillendiren toplumsal olaylardan 
uzak kalmasını anlayamadan 
hüzünlü hayatlarımıza bir göz 
gezdirmek istiyorum, uzun zaman 
sonra elimde kağıt ve kalem.  

Bizi hüzne boğan şeyler bir gün 
batımından daha naif nasıl anlatılır 
bilmem ama; çalkantılı geçen 
bir ömrün hüznü, gün batımına 
sığdırılarak belki de ancak (!) 
kutsanabilir. Çünkü ne olursa 
olsun, nerede olursa olsun gün 
batımı güzeldir.  Her mevsimin 
güzellikleri gibi her ömrün 
güzellikleri de gizlidir bu son 
hüznün içinde. İnsanların aklına 
sadece pişmanlıklar gelse de, 
güzellikleri bilmeden pişmanlıklar 
yaşanamaz ki. Pişmanlık olmadan 
da güzellik asla tam olarak 
tanımlanamaz. Her ne kadar bu iki 
kavram, birbirini tamamlayan ya 
da birbirinin zıttı kavramlar olmasa 
da. Belki de Ahmet Haşim’in hüzne 
sahip çıkması aslında ömrünün 
güzelliklerine sahip çıkmasıdır bir 
nevi. Bizler de hüznümüze sımsıkı 
sarılırken benzer bir çabanın içine mi 
giriyoruz acaba? Tüm o toplumsal 
haykırışlarımızın özünde kişinin 

kendi hüznüne bağlılığı mı yatıyor? 
Sahi neden insanlar toplumsal 
meseleleri dert edip hüzünleniyorlar 
ki? Benimsediği kimliğin, toplumsal 
alanda kapladığı hacim kadar 
mı hüzünleniyor bir başkasının 
hüznüne? Peki bu hüzne haiz 
olabilmesi için daha iyisine, daha 

güzeline vakıf olması gerekmiyor 
mu? Görmeden, bilmeden daha 
güzeli hayal edilebilir mi? O zaman 
hüznü, meşrebi haline getiren 
insanlar aslında en güzelini görmüş 
geçirmiş insanlardan mıdır? Hüznü 
içselliştiren insanların yaşamlarına 
muamma olan bu duygu;  
üretkenliklere vasıta, yaratıcılıklarına 
ilham oluyor sanırım. Biz her 
duyguyu dozunda kullanmayı 
öğrenirken, doz aşımı da insana 
geniş bir alan sağlıyor anlaşılan. 
Aslında tüm mesele yaşanılanları 
doğru yerinde kullanmak, belki de 
bu ruh hali ile bu bilinç düzeyinde, 
insan hüznü bile kutsayabiliyor.  
Ve hatta hüznü kutsamak ömrü 
anlamakta bir mertebe. Hayatı 
anlamak, tecrübeler hiyerarşisi ise; 
hüzün anlamak yüksek bir rütbe. 
Ömür gün geçtikçe  “yeryüzünde 
geçirilen zaman” dan fazla anlamlar 
kazanırken hayatımızda; hüzün bu 
aşamalardaki vazgeçilmez evre. 

Hüznümüzü anlamakta ve 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ahmet HAŞİM

Her Hayat Kendi Hüznünü Her Hayat Kendi Hüznünü 
Taşır İçinde...Taşır İçinde...

Zehra Betül ÖZSEÇER
Eğitimci - Yazar
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Kırklar Türbesi’nin Yolu YenilendiKırklar Türbesi’nin Yolu Yenilendi
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa 

Çiftçi’nin geçtiğimiz aylarda Seyfe Köyü’ne yaptıkları ziyaretin 
ardından Kırklar Türbesi bölgesine verilen söz yerine getirildi 

ve bölge kilit taşı ile kaplandı. 

BU BİRLİKTELİĞİ BOZAMAYACAKLAR
Yeni Hayat Barajı’nda yaşanılan sıkıntının çözümü için yolun köy 
içerisinden geçtiğini dönüşte ise Kırklar Türbesi’ne uğradığını 
hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın türbenin 
etrafının belediye tarafından tamamen düzenlendiğini Valilik 
tarafından ise yolunun kilit taşı ile kaplandığını söyledi. Çorum’a 
hizmet için hiçbir ayrım yapmadan çalışmaların devam edeceğini 
belirten Aşgın “Seyfe Köyü’ne sıkıntılı bir dönemde yolumuz düştü. 
Yeni Hayat Barajı’nda yaşanılan sıkıntı için Seyfe Köyü’nde geçmiştik. 
Burada bir türbenin de olduğunu biliyordum. Köy içerisinden geri 
dönüşte köy halkından ağabeylerimizle türbeye geldik. Türbenin 
hem etrafını gezdik, hem de içeride duamızı etme fırsatı bulduk. 
Etrafına bir çevre düzenlemesi gerektiğini gördük ve gerekli 
talimatları ekiplerimize verdik. Kısa süre içerisinde alt yapı kısmını 
hallederek türbenin etrafını kısmen de olsa çamurdan kurtardık. 
Daha sonraki süreçte ise valimiz Mustafa Çiftçi ile birlikte gelerek 
incelemeler yaptık. Sayın Valimiz de gereken işlemleri yaparak 
yolun kilit taşı ile tamamlanmasını sağladı. Bütün köyler bizim, 
bu ülke bizim.  Alevisiyle, sünnisiyle, çerkeziyle, lazıyla biz Türk 
milletiyiz, beraberiz, kardeşiz. Biz aynı bayrak uğruna, aynı 
vatan uğruna Çanakkale’de hep beraber sırt sırta savaştık. 
Biz kardeşçe, özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Türk 
atın üstünde Fatih’tir, Alparslan’dır, Mustafa Kemal’dir. 
Attan inice Yunus’tur, Hacı Bektaş-i Veli’dir, bugüne 
göre söylersek Sezai Karakoç’tur. Kılıçtan anlayana kılıç, 
kalemden anlayana kalemle mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Yol tekrar hayırlı olsun. Biz kimseyi ayırmadan 
sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

HAYIRLI OLSUN
Vali Mustafa Çiftçi ise yolu oldukça kısa bir süre içerisinde 
tamamladıklarını ifade etti. Çiftçi “Belediyemiz alt yapıyı 
hazırladıktan sonra buraya bir program için geldik. Türbenin 
etrafını bu programda gezme şansımız oldu. Bizlerden yol 
ile ilgili talepte bulunuldu ve burayı kilit taşı ile kapladık. 
Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanılsın. Herkese 
eşit ve adil bir şekilde hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz. 
Yapmış olduğumuz hizmetin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” dedi. 

BURAYA BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMAMIŞTI
Seyfe Köyü Muhtarı Ali Görücü birçok iktidarın gelip geçtiğini 
ancak köye hiçbir yatırımın yapılmadığını belirtti. Köyün 
büyükleri ile de konuştuğunu belirten Muhtar Ali Görücü 
“Büyüklerimizle konuştum 150 yıllık geçmişi olan bu yere bu 
zamana kadar bir çivi bile çakılmadı. Kimi seçtiysek burayı 
hep pas geçtiler. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın 
bizim için büyük bir iş gerçekleştirdi. Ardından sayın valimiz 
gelerek büyük bir iş daha gerçekleştirildi. Sayın valimizin, 
belediye başkanımızın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizin 
de girişimleriyle tamamlandı. Başta sayın valimiz ve belediye 
başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.



16  |   ARALIK 2019 ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Toplu ulaşımda akıllı durak dönemiToplu ulaşımda akıllı durak dönemi

Belediyemiz toplu ulaşımda Çorumlulara konforlu 
hizmet sunmak amacıyla akıllı durakları devreye aldı.  
Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü 

değişimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, “Bu şehri beraber yöneteceğiz diye yola çıktık. 
Hemşehrilerimize götürdüğümüz her hizmeti istişareyle 
kararlaştırıyoruz. Toplu ulaşımda da hemşehrilerimizin 
taleplerini aldık. Toplu ulaşım ihalesini gerçekleştirdikten 
sonra 50 adet akıllı durağımızın bakımlarını gerçekleştirerek 
tekrar devreye aldık. Hemşehrilerimiz bu ekranlardan hangi 
aracın ne zaman geleceğini anlık olarak takip edebiliyor. Bu 
da toplu ulaşımı kullanan hemşehrilerimizin zamanı daha iyi 
kullanmalarına olanak tanıyor” dedi. 

Klimalı duraklar sımsıcak
Toplu ulaşımı kullanan vatandaşların daha rahat hizmet 
alabilmeleri için şehrin muhtelif noktalarında 23 adet inverter 
klimalı durakta kışlık bakımlar yapıldı ve duraklar kış moduna 
geçirildi. Kışın ısınan inverter klimalı otobüs durakları yazın da 
tam tersi sıcak havalarda serinletme özelliğine sahip.

İtfaiye bünyesine 14 dalgıç, 5 benzinli pompaİtfaiye bünyesine 14 dalgıç, 5 benzinli pompa

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü 
yaşanılacak olası bir su baskını 
durumunda müdahale etmek 

üzere bünyesine 14 dalgıç ve 5 benzinli 
olmak üzere 19 pompa dahil etti. 
İtfaiye’nin yangın, kaza, deprem, sel 
baskını gibi yaşanacak olası felaketlere 
anında müdahale etmesi, can ve mal 
kaybının önüne geçilmesi adına oldukça 
önemli bir birim olduğunu hatırlatan 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
“İtfaiye Müdürlüğümüz bizim olduğu 
kadar ülkemizin de en önemli birimi. 
İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde yer 

alan teçhizatları ihtiyaçlar dahilinde 
yeniliyor ve gerektiği kadarını da alıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde oldukça adil bir 
şekilde yaptığımız sınavla da 9 itfaiye erini 
de belediyemiz bünyesine dahil ettik. 
İtfaiye Müdürümüzün talep ve istekleri 
doğrultusunda da bazı alımlar yaptık. 14 
dalgıç ve 5 benzinli motopomp alarak 39 
olan sayıyı 54’e yükselttik. Aldığımız yeni 
ekipmanlar sayesinde yaşanılacak olası su 
baskınlarına daha fazla noktada müdahale 
etme şansımız olacak ve vatandaşlarımızın 
mağdur olmalarının önüne geçmiş 
olacağız.” dedi. 
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Hız Kesici Kasisler, beton ve asfalt olacakHız Kesici Kasisler, beton ve asfalt olacak

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü şehir genelinde yer 
alan hız kesici kasisleri asfalt ya 

da beton olarak değiştirecek. Yaşanılan 
deformasyonların önüne geçmek ve 
maliyeti azaltmak adına çalışma yapan 
Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri şehrin değişik 
yerlerinde bulunan hız kesici kasisleri 
beton ya da asfalt olarak standartlara 
uygun şekilde değiştirecek. Yapılacak 
çalışma hakkında bilgi veren Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın araç trafiği 
ve yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu 

bölgelerde gerçekleştirilen hız kesici kasis 
uygulamasının bundan sonraki süreçte 
beton ya da asfalt olarak yapılacağını 
belirtti. 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün şehrin 
trafiğine yönelik çalışmalar yaptığını 
belirten Başkan Aşgın, “Yeni açtığımız 
yollarla, yeni asfaltlarla şehrimizin 
trafiğinin rahatlaması yönünde çalışmalar 
yapıyoruz. Asfalt çalışmasının yanı sıra 
trafiğin rahatlaması, yaya güvenliğinin 
alınması anlamında da çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde hem 

yaya hem de araç trafiğinin daha sağlıklı 
olması, oluşabilecek kazaların önüne 
geçilmesi adına hız kesici kasisler 
bulunuyor. Hız kesici kasislerde farklı 
denemeler yapıldı, bu denemelerin 
ardından ise en sağlıklısının beton ya 
da asfalt malzemeden yapılan kasisler 
olduğu ortaya çıktı. Öncelikli olarak asfalt 
çalışmaları nedeniyle kaldırdığımız hız 
kesici kasislerden başlayarak aciliyet 
durumu olan bölgelerde standartlara 
uygun beton ve asfalt hız kesici kasis 
uygulaması yapacağız.” dedi. 

Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Durakta Matematik” projesi hayata geçti. 
Öğrenciler ve yetişkinler otobüs duraklarında boş zamanlarını 

matematikle değerlendirebilecekler. Matematiğin kolayca 
öğrenilebilmesi için karikatürlü ve resimli görseller Çorum Belediyesi 
tarafından otobüs duraklarına asıldı. Çeşitli matematik işlemlerinin 
yer aldığı afişler, matematiği öğretmenin yanı sıra sevdirmeyi de 
sağlayacak.

Çorum Valiliği karşısında yer alan otobüs durağına asılan matematik 
uygulaması sayesinde öğrenciler otobüs beklerken de matematikle 
iç içe olacaklar. 15 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerinin de katıldığı 
Durakta Matematik uygulamasına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi 
Çöplü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müslüm Kılıç, Ulaşım Hizmetleri 
Müdürü Nuri Burhan, 15 Temmuz Fen Lisesi proje sorumlu öğretmeni 
Selda Tarhan, ve öğretmenler katıldı. Proje hakkında bilgiler veren 
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Durakta Matematik projesi 
bazı şehirlerde hayata geçtikten sonra kısa süre içerisinde ülke 
geneline yayıldı. Bizde çocuklarımızın faydasına olacağını bildiğimiz 
bu projeye destek vermekten dolayı oldukça mutluyuz. Amacımız 
Matematiği öğrencilerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkartmak ve 
onlara matematiği sevdirmek. Bugün itibariyle 10 durakta uygulamaya 
başladık. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“Durakta Matematik” projesi hayata geçti“Durakta Matematik” projesi hayata geçti
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Belediyemiz tarafından Hz. Mevlana’nın 746. 
Vuslat Yıldönümü (Şeb-i Arûs) nedeniyle 
düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde Fatih 

Koca Çorumlularla buluştu. 

Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri kapsamında 
2008 yılından itibaren TRT 1, TRT AVAZ ve TRT 
DİYANET’te Ramazan Programlarının değişmez ismi 
olan ve Ülkemiz Hâfız ve Mûsikîşinaslarının konuk 
olduğu TRT DİYANET’te yaptığı “Bâd-ı Sabâ” programı 
büyük beğeni toplayan sanatçı Fatih Koca sevilen 
eserleriyle Çorumlularla buluştu.  Devlet Tiyatro 
Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Vali Mustafa 
Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem 
Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, MHP İl 
Başkanı Agah Karapıçak ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Yaklaşık 2 saat süren konserde Fatih Koca 
seslendirdiği ilahilerle gönüllere taht kurdu. Gecede 
aynı zamanda Çorum Belediyesi Kültür Sosyal İşler 
Müdürü Hasan Tomuk ve gecenin sunuculuğunu 
yapan Abdulkerim Tiryaki Hz. Mevlana’ya ait şiirleri 
seslendirdi. 

Konserin arından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti İl 
Başkanı Yusuf Ahlatçı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak 
ile birlikte sahneye çıkarak Fatih Koca’ya konser için 
teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Fatih Koca mest ettiFatih Koca mest etti

T
ürk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 
85.yılı nedeniyle Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür ve 
Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından program düzenlendi. 
Skeçler, şarkılar ve şiirlerin yer aldığı programda konuşma 

yapan Başkan Aşgın kadınların Türk toplumunda özel bir yere 
sahip olduğunu belirterek; “5 aralık 1934 tarihine kadar medeni 
diye tabir edilen bir çok ülkede kadına seçme ve seçilme hakkı 
verilmemişken Türkiye Cumhuriyeti bu hakkı kadınlarımıza vermiştir. 
Türk Milleti asırlardır adaleti temsil etmişse, yeryüzüne barışı, sevgiyi, 
kardeşliği yaymışsa bunu kadınıyla erkeğiyle başarmıştır. Tarihte 
Nene Hatunlar, Şerife Bacılar vardır. Modern Türk kadını çok büyük 
haklara sahip ama bizim tarihi geçmişimizde de kadınlar haklara 
sahipti. Bizim tarihi geçmişimizde Hatun vardı Hakan vardı bunlar 
eşit haklara sahipti. Kadın hakları yeni bir şey değil, eski Türklerden bugüne gelen bir anlayış bir gelenek. İslam cenneti annelerin ayağı 
altına vermekle kadına tarihi boyunca en üst değeri verdi. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi’nde son sözlerinden bir tanesi “Kadınlar 
Allah’ın sizlere emanetidir. Kadınlara sahip çıkın.” diyor. Daha müreffeh, çağdaş, gelişmiş, bilimde, sanatta, kültürde, fende, ahlakta, 
medeniyette daha güzel günleri inşallah el ele gönül gönüle vererek, ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacağımızı düşünüyor ve 
umuyorum. Kadın Kültür Merkezlerimiz en az her yıl 10 bin hanımefendiye hizmet veriyor. Şu anda 6 Kadın Kültür Merkezimiz var 2 tane 
daha açacağız. Bu şehrin kadınları her zaman en güzeline en iyi hizmete layıktır.” ifadelerine yer verdi. 

BKM’den ''Kadın Hakları'' programıBKM’den ''Kadın Hakları'' programı
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Yetenekleriyle engel tanımadılarYetenekleriyle engel tanımadılar

Dünya Engelliler Günü nedeniyle 
Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi tarafından 

bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte el 
sanatları sergisinin yanı sıra mehteran konseri, 
defile, solo ve koro şarkılar ile çeşitli eğlenceler 
yer aldı. Öğretmen ve özel öğrencilerin birlikte 
hazırlayıp sunduğu etkinlikte konuşan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Belediyecilik 
alanında en haz aldığım işlerin başında engellilere 
sunduğumuz hizmetler geliyor. Engelli Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nden istifade eden 
engellilere sunduğumuz imkanları arttırma 
gayreti içerisindeyiz.  Çomar Barajı mevkiindeki 
Sosyal Tesislerimizde yapacağımız düzenleme 
ile engellilerin yaz döneminde kullanabileceği 
bir mekan haline getirmeyi arzu ediyoruz. Sosyal 
Tesis’i, engellilerin tabiatla buluşup spor yaparak 
eğlenceli aktivitelere katılabileceği bir mekan 
haline getireceğiz. Asıl engellilik kalpsizlik ve 
sevgiden yoksun olmaktır” diye konuştu. 

ALKIŞ TOPLAYAN GÖSTERİ 

AHL Park AVM’de atık malzemelerden hazırladıkları 
kostümlerden oluşan defile ile büyük ilgi gören öğrenciler, 
sahne performansları ile büyük alkış aldılar. Etkinliğin 
ardından Mado Kafe’de ağırlanan öğrenciler daha sonra Fun 
Lab Eğlence Dünyası’nda keyifli dakikalar geçirdiler.
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da sahnelenemeden tarihin tozlu 
sayfalarına yuvarlandı.

Ama ben okumaya, okumaya sürekli 
okumaya devam ettim. Kendime 
hammadde biriktiriyormuşum, 
farkında değilmişim. Okumak gözlem 
yeteneğini de artırdı sanırım ve insanları 
gözlemlemeye başladım. En güzel kitap 
insandır aslında. En güzel fotoğraf da 
insandır. En güzel karikatür de, en güzel 
öykü de… İnsanların içinden öykülerini 
çıkardıkça, onların öykülerinden öyküler 
oluşturmaya başladım. Çünkü okumak 
bende artık bir tatminsizlik duygusu 
oluşturmaya başlamıştı. Dışarı çıkmak 
isteyen bir şeyler vardı. Haznesi dolan 
bir kâğıt delme makinesi gibi. Benim 
de kelimelerim vardı ve bir yerlere 
boşaltmalıydım.

Benim için yazarlık o ilk kitap sayfasıyla, 
o telefon defterinin arkasında başladı. 
Bu, yazarlığa giden yolun ilk durağının 
hikâyesidir. Bunun devamı Altın 
Palmiye’ye kadar uzanıyor. Bir gün o 
yol hikâyesini de anlatırım inşallah. 
Çoğu kimse bunu bilmez çünkü benim 
Altın Palmiye aldığım hafta bizimkiler 
mezarlıkta hayalet kız kovalıyordu. 
Canları sağ olsun…

Şu ana kadar bu yazıda kullandığım 
sözcük sayısı 808. Aslında ben bütün 
sırrı 4 sözcükle de verebilirdim.

Yazmanın yüzde doksanı okumaktır…

Tiiyatronun hayatımın içinde kapladığı 
geniş kütleyi görenler, kuliste doğdum, 
sahnede büyüdüm gibi bir hikâyemin 

olduğunu düşünebiliyorlar. 

Aslında ben 19 bin küsür nüfusu olan bir 
ilçede doğdum. Hikâyem de bir kitabın ilk 
sayfasıyla, bir telefon defterinin yazılmamış 
boş sayfalarında başladı.

Dijital çağ henüz evleri esir almamıştı. Biz 
sokak çocuğuyduk. Şimdi 6D-7D bilgisayar 
oyunları var ya, biz onu 20 yıl önce 
oynuyorduk. Takım halinde oynanan bir 
savaş ve strateji oyunumuz vardı. Üstelik 
bilgisayar, İnternet, klavye, mouse gereksinimi 
olmadan... Bir metrelik bir elektrik borusu ve 
şerit halinde kesilmiş kâğıtlardan yaptığımız 
fişekler mühimmatımız olurdu. Fazladan 
iki parmak borunuz varsa borunun üstüne 
bir sniper dürbünü bile yapabilirdiniz. 
Ateşli değil nefesli silahlardı bunlar, zira 
fişeğin menzili sizin nefesinizin kuvvetine 
bağlıydı. Mahallede en şanslı çocuk bendim 
çünkü babam elektrikçiydi. Sınırsız boruya, 
yani sınırsız mühimmata sahiptim. 5 adet 
boruyu elektrik bandı ile boş kibrit kutularına 
sarardım ve bir ağır makinalım olurdu. 
Cephane üstünlüğü hep bendeydi yani. 

Televizyon tek kanaldı, internet zaten icat 
edilmemiş… Eksik olan sadece teknoloji de 
değildi. Günümüzde her köşe başında var 
olan çocuk parkları yoktu mesela. Salıncağa 
binmek bile bulunmaz bir nimetti. Onu 
da yılda 1-2 kez ailece gidilen pikniklerde 
tadabiliyorduk. 

Olmayan çok sayıdaki şeyden iki tanesi de 
tiyatro ve sinemaydı. Aslında salon vardı da, 
içinde sinema yoktu. Düğün salonu olarak 
kullanılıyordu. Belki de sahip olamadığımız 
şeyler, şu an sahip olduğumuz şeylerin sahibi 
yaptı bizi.

İlçede öyle muhteşem, öyle efsunlu bir şey 
vardı ki okuyan, yazan, çizen çoğu insanın 
temelleri orada atılmıştır muhtemelen. Halk 
kütüphanesi… Çok şükür biz kütüphaneye 
giden neslin son temsilcileri olduk. Değil 
vilayetin, bölgenin, hatta ülkenin sayılı 
kütüphanelerinden biriydi. Hikâyemin 
başladığı o ilk kitap sayfasıyla orada tanıştım. 
Rahmetli Muzaffer İzgü’nün Ekmek Parası 
kitabı.  Üstatla tanışmamız, kitabın ismine 
öykünen bir şekilde ekmek ve su gibi 
temel ihtiyaç haline dönüşecek bir okuma 
alışkanlığına neden oldu. Artık sokak 
savaşlarına ayırdığım zamandan çalıp, kitap 
âleminde yolculuk ediyordum. Hababam 
serisini, Sefiller’i, yerli-yabancı, dram-güldürü 
ayırt etmeden yüz akı olmuş bütün yazarları 
büyük bir açlıkla okuyordum.

Konu hâlâ yazarlığa gelmedi farkındayım. 
Aslında çoktan geldi.

Bir gün düğün salonu olarak kullanılan 
sinema salonumuza bir tiyatro ekibinin yolu 
düştü. Virgül Tiyatrosu ve Enver Demirkan. 
O dönem Nokta ile Virgül’ü bilmeyen yok. 
Abimle koşa koşa gittik. Abimin elinde de 
kocaman, Rus malı bir fotoğraf makinesi… 
Buz gibi salonda titreye titreye oyunu izledik. 

Ömrümde ilk kez kovboy filmi ve çizgi film 
dışında bir şey izliyorum. Nasıl bir sanat bu 
böyle? Normalde bunu ekranda izlesem 
bu kadar gülemem ama çenem ayrılıyor 
gülmekten. Bu sahnenin kesin bir büyüsü 
var. Oyun bitti, seyirciler dağıldı ama biz 
sabırla Enver Demirkan’ı bekledik. Ayda yılda 
bir ünlü gelmiş, fotoğraf çektirmeden olur 
mu? Kırk yıllık ahbabı gibi elini omzuma 
attı Enver usta. Abim de fotoğrafımızı çekti. 
Okulda arkadaşlarıma bir hava atıyorum 
ki sormayın. Fotoğrafı görmeden de 
kimse bana inanmıyor. Filmli makineleri 
bilmeyenler olabilir. 36 poz vardır ve öyle 
hemen bitmez o pozlar. Üç ay da sürebilir, 
bir sene de. Gün sayıyorum abim şu pozları 
bitirse de fotoğrafları banyo ettirse diye. 

Günümüzden geçmişe götürmeyi en çok 
istediğim bir teknoloji varsa o da dijital 
fotoğraf makineleri olurdu herhalde. Çünkü 
film yanacak diye bir kaygımız yok şimdi. 
Evet, bizim makinede 36 pozun içinden 1 
tanesi yanmıştı. Bilin bakalım hangisi? Ne 
kadar üzüldüğümü kelimelere dökmeye 
benim yazarlığım yetmez. Yıllar sonra bu 
olayı Enver Demirkan’a gülerek anlatacağımı 
bilmiyorum tabii. 

Ben o sahnenin büyüsünün etkisinden hiç 
kurtulamadım ama o oyundan sonra uzunca 
bir süre de tiyatronun varlığını unuttuk. Özel 
televizyonlar çıkana ve Nejat Uygur ustanın 
videolarını izleyene kadar. O damağımda 
kalan tiyatro tadını hatırlattı bana.  Neredeyse 
her akşam oturma odamızda bir oyun 
oynardı Nejat Baba… Sağ olsun televizyon 
kanalları da bize ezberletene kadar bu 
oyunları izletti. 

Hangi dürtüyle başladı bilmiyorum ama 
bir gün okuduğum kitaplardan pasajları 
küçük diyaloglara çevirerek notlar almaya 
başladım. Tavan arasında bulduğum, 
yarısı yazılmış bir telefon defterinde… Skeç 
diyebileceğimiz minyatür oyun metinleri 
oluştu. Absürt edebiyatın ne olduğunu 
bilmeden absürt yazılar yazıyormuşum. 
Don Kişot’la Hazarfen Ahmet Çelebi hangi 
öyküde bir araya gelebilir? Yel değirmeninin 
yerine Galata Kulesini koyarak bunu ben 
12 yaşımda yapmıştım. Tiyatro oyunu 
sayılabilecek ilk uzun metni de, lise 1’de 
okurken son sınıfların veda gecesi için 
hazırladım. Gece iptal oldu ve benim oyun 

Yazarlığa Giden YolYazarlığa Giden Yol

Mustafa ARIKOĞLU
Oyun Yazarı



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

Talihliler formalarına kavuştuTalihliler formalarına kavuştu

>Çorum Belediyesi Sosyal Medya hesapları üzerinden yapılan 
yarışmada Çorumspor forması kazanan talihliler formalarına 
kavuştu.

Çorum Belediyesi Facebook ve İnstagram sayfalarından yapılan 
yarışmada 19 adet Yeni Çorumspor forması kazanan talihliler 
formalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan aldı. 

Forma dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni Çorumspor’a maddi 
ve manevi anlamda destek olmak adına ellerinden geleni 
yaptıklarını belirterek; "BELTAŞ olarak 1 Milyon 750 Bin 
tutarından sponsorluk anlaşması imzaladık. Şehir olarak Yeni 
Çorumspor’umuzun arkasındayız. Çorumspor’umuz da çok iyi 
noktalara doğru gidiyor. “Kimse formasız kalmasın 19 bin forma” 
diye bir kampanya başlatıldı.  Yeni Çorumspor’un en büyük 
sponsoru biziz. Her alanda da destekçisiyiz. İş adamlarını ve 
sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek adına böyle bir 
kampanya başlatıldı. Biz de kampanyaya destek verelim istedik 
ve 219 forma aldık. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız, ticaret ve sanayi odamız, esnaf ve sanatkarlar 
odamızın da harekete geçmesi lazım. Bütün kurumların devreye 
girerek bir yarış olması ve 19 bin formanın bitmesi gerekiyor. 
Özellikle okullardaki öğrencilerimize hediye etmek istiyoruz. Bu 
sinerji, bu enerji inşallah Çorumspor’umuzu şampiyon yapacak 
ve bir üst lige çıkacağız. Çorumlular her zaman en güzeline en 
iyisine layık. Mutlaka 1. Lig’e Süper Lige çıkmamız lazım. Biz 
buraları hak etmiyoruz. Çorumspor yönetimine, sporcularına 
destek veren herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola 
devam, desteğe devam. Hem fiili hem kalbi duamızla Yeni 
Çorumsporumuzu bir üst lige çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

STATLARDA ARGO VE KÜFÜR OLMAMALI

Stadyumlara kadınların ve çocukların gönül rahatlığıyla 
gelebilmesi gerektiğini belirten Başkan Aşgın, “Statlarda 
çocuklarımızın ve hanım kardeşlerimizin de olabilmesi için argo 
ve küfrün bitmesi lazım. Spor sevgi, kardeşlik ve barıştır diyoruz, 
ancak o sevginin, barışın ve kardeşliğin tam olarak yansıtıldığı 
söylenemez. Argo, küfür sıfır olmalı. Fair Play mutlaka olmalı, 
kesinlikle küfre ve taşkınlığa yer olmamalı. Herkes gönül 
huzuruyla stadyumlara gelebilmeli ve tezahüratını en güzel 
şekilde yapabilmeli. Tüm taraftarlarımıza da çağrıda bulunalım, 
küfür ve argoyu stadımızda görmeyelim. Hep güzellikleri görelim 
ve Çorumspor’umuzun başarısını görelim.” dedi.

Formalarını almaya gelen talihliler Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Şehit ailelerinden teşekkür ziyaretiŞehit ailelerinden teşekkür ziyareti
Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip 

Deniz ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın “Şehitlerimiz bu vatan için canlarını verdiler. Bizler 
de onların aziz hatıralarına hürmet için elimizden geleni yapacağız. 
Şehitliğimizin bakımları valiliğimizin sorumluluğu içerisindeydi. 
Sayın valimizle yaptığımız görüşmelerin ardından kendi sorumluluk 
alanımız içerisine dahil ettik. Geçtiğimiz günlerde de bazı çalışmalar 
yaptık. Çiçeklendirmelerini tamamladık, kabirlerin etrafının bakım ve 
onarımlarını da bitirdik. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız.” dedi. 

Çorum Şehitliği’nin Çorum Belediyesi sorumluluk alanı içerisine 
girmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Çorum Şehit 
Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, "Başkanımız 
göreve gelmeden önce verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Her zaman 
yanımızda olması, destek vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu vatan 
uğruna canlarını seve seve veren evlatlarımızın naaşlarının bulunduğu 
şehitliğimizin Çorum Belediyemizin bünyesine geçmesi belediye 
başkanımızın verdiği sözü tuttuğunun bir göstergesi oldu. Bundan 
önce de şehitliğimize oldukça iyi bakılıyordu. Bundan sonra da daha iyi 
bakılacağından hiç şüphemiz yok. Tüm şehit ailelerimiz adına kendisine 
teşekkür ediyorum." dedi. 

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne 
bağlı evcil hayvan parkı öğrencilerden büyük ilgi 
görüyor. 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Veteriner İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde yer alan evcil hayvan parkını 
gezdi. Hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanan gezide 
öğrenciler  köpekleri, kedileri, koyunları, kuzuları ve 
tavşanları sevip onlara yemek verdi. Veteriner İşleri 
Müdürlüğü görevlileri öğrencilere evcil hayvan parkının 
hafta sonları da açık olduğunu hatırlatarak aileleriyle 
birlikte istedikleri zaman gelebileceklerini ifade etti. Belediyemizin Gençlik Merkezlerinde eğitim 

gören öğrenciler Yağmaksan Fabrikasına gezi 
düzenledi. 12-18 Aralık tarihleri arasında 

kutlanılan Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası 
kutlamaları çerçevesinde Çorum Belediyesi Gençlik 
Merkezi öğrencileri Çorum Organize Sanayi’de 
faaliyetlerini sürdüren Yağmaksan fabrikasına gezi 
düzenledi. Öğretmenleri ile birlikte Yağmaksan 
fabrikasını gezen öğrenciler fabrikada yapılan işler 
hakkında bilgiler aldı. Yağmaksan Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Yağlı tarafından ağırlanan öğrenciler 
merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldılar. 

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri yapılan 
gezilerle Çorum’da yapılan işler hakkında geniş 
bilgi sahibi olduklarını belirterek kendilerine imkan 
sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 
teşekkür etti.

Öğrenciler Evcil Hayvan Parkını gezdiÖğrenciler Evcil Hayvan Parkını gezdi Gençlik Merkezi öğrencilerinden Gençlik Merkezi öğrencilerinden 
Yağmaksan’a ziyaretYağmaksan’a ziyaret
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Belediyemiz İkbal 
Kadın Kültür Merkezi 
kursiyerlerine Diş Hekimi 

Erdem Kaya tarafından seminer 
verildi. Diş Sağlığı haftası 
nedeni ile İkbal Kadın Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
seminerde kursiyerlere Diş 
Hekimi Erdem Kaya tarafından 
ağız ve diş sağlığı, asitli ve 
şekerli gıdaların diş çürüğüne 

etkisi, ağız ve diz bakımının 
yanı sıra diş fırçalama 
yöntemleri hakkında bilgiler 
verildi. Yaklaşık 1 saat süren 
seminerde Diş Hekimi Erdem 
Kaya kendisine yöneltilen 
soruları da cevapladı. Kadın 
Kültür Merkezlerinde kursların 
yanı sıra kursiyerlere yönelik 
bilgilendirme seminerlerinin 
düzenlendiğini belirten 

Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın “Belediyemiz 
bünyesinde yer alan Kadın 
Kültür Merkezlerimizde 
hanımlara yönelik kurslarımız 
aralıksız devam ediyor. Öte 
yandan kursiyerlerimize çeşitli 
konularda eğitici seminerler de 
veriyoruz.” dedi. 

Kursiyerlere Diş Sağlığı AnlatıldıKursiyerlere Diş Sağlığı Anlatıldı

Özel Sporcular Bocce’de yarıştıÖzel Sporcular Bocce’de yarıştı
Belediyemiz Buhara Kültür Merkezi’nde Dünya 

Engelliler Günü nedeniyle Özel Sporcular 
Bocce yarışması düzenlendi. Buhara Kültür 

Merkezi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 
eğitim gören özel sporcularla Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon 
Merkezi sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi. 
15 özel sporcunun katıldığı yarışmaların sonunda 
tüm sporculara madalya verildi. Yarışmalarda 
kızlarda; Ebru İpek, Fatma Arzık, Ayşe Kürkçü, Damla 
Emrelioğlu, Zeynep Şahin, Sevim Öztürk, Yıldız Ay, 
Tuğçe Tay, Yasemin Demirbaş, erkeklerde ise; Sercan 
Doğrusöz, Aydın Alp, Yiğit Toprak Erdem, Şahin Ünal, 
Enes Yıldırım ve Samet Yıldırım mücadele etti. 
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