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Belediyemiz tarafından “Doğu 
Akdeniz ve Kıbrıs Üzerinde 
Oynanan Oyunlar” adlı 
konferans düzenlendi. 

Konferansta Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili 
ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu 
Töre konuşmacı olarak yer aldı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Kampüsü Ethem Erkoç 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
konferansta yaklaşık 1 saat boyunca 
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde 
geçmişten günümüze kadar gelen 
sıkıntılardan ve oynanan oyunlardan 
bahseden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili 
ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu 
Töre Türkiye sayesinde Kıbrıs’ta rahat 
ettiklerini söyledi. Konuşması sık sık 
alkışlarla kesilen Zorlu Töre, “Kıbrıs 
adası ipek yolu üzerinde bulunan 
tarih boyunca çok önemli olmuş bir 
adadır. Birçok medeniyetler Kıbrıs’ta 
gelip geçmiştir. Kıbrıs adasına sahip 
olanlar Doğu Akdeniz bölgesinde 
birçok ülkenin kontrolünü elinde 
bulundurur. Stratejik anlamda da 
bölgede eli güçlü olur. Piri Reis’te 
Kıbrıs adasının stratejik konumundan 
bahsetmiş ve bu adaya dikkat 
çekmiştir.  Atatürk’te 1937 yılında bir 
tatbikat sırasında generalleri yanına 
çağırır ve “Efendiler Kıbrıs’a dikkat 
edin düşman elinde olmasın bu ada 
bizim için çok değerlidir” der. Osmanlı 
Devleti de Kıbrıs adasının Osmanlı 
donanmasına bir tehdit oluşturduğu 
sebebiyle 1571 yılında 80 bin şehit 
vererek bu adayı fethetmiştir. Kıbrıs’ı 
da içine alan Yunanların Megali 
İdeası tarih boyunca devam etmiş 
ve halen devam etmekte. Bütün 
bunlar Kıbrıs adasının önemini 
artırmakta. Ege denizinde oynanan 
oyunlar Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs 
Adasında da oynanmaya çalışılıyor. 
Son zamanlarda Gündemde 
olan Türkiye’nin petrol arama 

çalışmalarına hepimiz tanık oluyoruz. 
Anavatan Türkiye çok güçlü bir ülke. 
Özellikle şu anda iradesi fevkalade 
güçlü ve kararlı bir şekilde bizim de 
orada sigorta vazifesi üstlenmemizle 
Doğu Akdeniz’de Yunan hakimiyetini 
önleyeceğiz.Kıbrıs’ı bize kimse hediye 
etmedi. Anavatan Türkiye’nin çok 
güçlü bir Cumhurbaşkanı var. BM 
Konseyinde Dünya 5’ten büyüktür 
diyerek bunu gösterdi. 

BİZ TÜRK HALKININ PARÇASIYIZ

Biz Türk milletinin bir parçasıyız. 
Biz 96 yıl Türkiye’yi Türk Ordusunu 
Kıbrıs’ta bekledik. Aç kaldık susuz 
kaldık yetim kaldık çaresizlikler 
yaşadık. Ama milli kimliğimizi 
her zaman koruduk. Türkiye’nin 
gelmesini bekledik ve 96 yıl sonra 
buluştuk. Kıbrıs’ta hainler vardı. 
Pankart açtılar kalemleri ile hainlik 
yaptılar. Türkiye’de de hainler 
var onlarda Mehmetçiğe kurşun 
sıkıyorlar. Öğretmeni yolda bulup, 
doktoru hemşireyi, köy korucularını 
şehit ediyorlar. Çocuk katili bir Apo 
var Türkiye’de bebek katili. Onlar 
da haindirler. Hem de Kıbrıs’taki 
hainlerden daha çok katmerli 
hainlerdir. Hainler müşterektir. 
Kıbrıs’taki hainler de Türkiye’deki 
hainler de Türk Milletinin hainleridir. 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Biz Türk Milletinin mensuplarıyız. Ne 
mutlu Türküm Diyene ifadelerinin 
içerisinde hepimiz bir bütünüz. 
Doğduğumuz yer önemli değildir. 
Önemli olan Ne Mutlu Türküm 
diyene diyorsa, yüreğinden bunu 
yüreğinden söylüyorsa, sahtecilik 
yapmıyorsa, ben Peygamber 
Efendimizi ümmetiyim diyorsa o 
benim milletimin insanıdır. Ağlasak 
da beraberiz, gülsek de beraberiz. 
Türkiye güçlü olmalı, Türkiye sağlam 
yönetilmeli ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti de yoluna devam etmeli. 
Ne Doğu Akdeniz de emperyalistlere 
yer olmalı, ne Orta Doğu’da nede 
Kıbrıs da emperyalist ülkeler başarılı 
olmamalı. Bu iradeyi sağlam bir 
şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. 

İYİ Kİ ANAVATANIMIZ VAR

Allah razı olsun Anavatan 
Türkiye’den. İyi ki anamız vardır. 
Anası olmayan bir yavru olabilir mi? 
Türkiye Anavatan biz yavru vatanız 
ama bir milletiz tek milletiz. Ya 
Türkiye olmasaydı? Ya Türk ordusu 
gelmeseydi? Sonumuz ne olacaktı. 
Kıbrıs’ta bir federasyon kurulmaya 
çalışılıyor. “Birleşmiş oluruz, Kıbrıs’ta 
barış sağlandı” denecek ama bana 
Allah o günleri göstermesin. Türk 
ordusunun adadan tekrar çıktığını 
görmek ölmek demektir. Yaşasın 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı, 
yaşasın Kıbrıs Türk Halkı” ifadelerini 
kullandı.

Zorlu Töre “ Bizi Çorum’a davet 
ederek sizlerle buluşturan Belediye 
Başkanı Sayın Halil İ̇brahim AŞGIN’a, 
Kıbrıs davasına verdiği önemden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kıbrıs konulu konferansa yoğun ilgi
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Ö zellikle çevre yolu üzerinde bulunan kavşaklarda 
sürücülerin kırmızı ışık yanacağını uyarmak 
adına yanıp sönen yeşil flaş uygulaması sona 

erdi. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü bazı 
kavşaklarda yeşil flaş uygulamasının sona erdiğini 
belirtti. Öncelikli olarak çevre yolunda bulunan 
sinyalizasyonlarda uygulamanın sona erdirildiğini 
ifade eden Lemzi Çöplü “Sinyalizasyon sistemleri 
ile kontrol edilen kavşaklarda, araçlara yeşil yanan 
sürenin sonunda, kırmızı ışığın yaklaştığını anlaması için 
sürücülerin uyarılması amaçlı uygulanan yeşil ışığın flaş 
yaparak (yanıp sönerek) sonlandığı uygulamaya, trafikteki 
hızın yüksek olduğu öncelikli olarak çevre yollarında 
son verilme kararı alınmıştır. Yüksek hızda seyreden 
araçların yeşil flaşı gördüğü zaman hızını azaltarak 

trafikteki durumunu kontrol etmesi gerekirken, bazı sürücülerin yeşil flaşta hızlarını artırarak kırmızı ışıkta geçtiği 
veya son anda durmaya çalışarak kazalara neden olduğu kaza raporu, inceleme ve gözlem sonucu yapılan istatistik 
çalışmaları ile tespit edilmiştir. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz gerekli teknik çalışmaları 
yaptıktan sonra çevre yolunda mevcut dokuz adet kavşaktaki yeşil flaş uygulaması sonlandırmıştır. Kavşaklardaki sinyal 
lambalarında ışık sıralamaları yeşil sarı ve kırmızı sırası ile çalışacaktır. Çorum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın 
ülkemizdeki tüm çevre yollarında uygulamaya geçilen bu değişikliğe dikkat etmelerini ve mevcut trafik kurallarına 
uymalarını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Şehir Eşleşme Programı 
Kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bir 
yenisi daha eklendi. Uz. Dr. Emin Bank, Hitit 

Üniversitesi MYO Erol Olçok Konferans salonunda 
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ilgili birim 
müdürleri ve belediye çalışanları ile öğrencilerin 
katıldığı bir bilgilendirme konferansı verdi. “Kentleşme 
ve Akıllı Şehirler” konulu konferansta akıllı şehir 
nedir, nasıl uygulamalar yapılmalı konularına değindi. 
Bank, “Akıllı şehir uygulamalarında öncelik hayatı 
kolaylaştırmak olmalıdır. Çünkü bunların hepsi insan 
odaklı çalışmalar. Daha sonra önem sırasına göre 
sürdürülebilirlik olması gerekir. Bir uygulama yaptınız 
bunu ekonomik veya teknik açıdan sürdürülebilir 
kılamazsanız bu fayda sağlamak yerine zarara dönüşür” 
dedi.

Kavşaklarda yeşil flaş uygulaması sona erdi

Kentleşme ve akıllı şehirler konferansı gerçekleştirildi
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B elediyemiz Gençlik Merkezleri 
tarafından her yıl düzenlenen 
kurslar yoğun katılımla başladı. 

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı kurs kayıtlarının bazı 
bölümler için devam ettiğini ancak bazı 
bölümlerde ise sona erdiğini belirtti. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın 
oldukça yoğun olduğunu belirten 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın güz dönemi kurslarına 4 Bin 
civarında öğrencinin kayıt olduğunu 
söyledi. Çorum Belediyesi olarak 
öğrencilere destek vermek amacıyla 

başlattıkları kurslara talebin her geçen 
yıl arttığını Aşgın “Gençlerimizin ve 
çocuklarımızın gelişimlerine yardımcı 
olmak, öğrencilerimizin sınıflarında 
gördükleri derslere katkıda bulunmak 
amacıyla düzenlediğimiz kurslarımıza 
1 Ekim tarihinden itibaren başladık. 
Kayıtların başlaması ile birlikte 
birçok kursumuza kayıtlar ilk günden 
doldu. Bazı kurslarımızda ise sınırlı 
sayıda kontenjan kaldı. İlkokuldan 
Üniversiteye hazırlık dönemine kadar 
eğitime destek, spor, sanatsal ve 
yetenek, değerler eğitimi kursları olmak 
üzere 42 branşta kurs veriyoruz. Yılda 

3 dönem yaptığımız kurslarımızın güz 
döneminde 3953 öğrencimiz 6795'i 
akademik, 926'sı Sanatsal ve Yetenek, 
1068'i Sportif olmak üzere 8788 
derse kayıt yaptırdı. Bu sayının kalan 
kontenjanların dolması ile birlikte 4 
binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri 
olarak geleceğimiz olan yavrularımızın 
eğitimine katkıda bulunuyor 
olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm 
hemşehrilerimize gösterdikleri yoğun 
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Kurslara yoğun ilgi
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Toplumun herkesimi ile bir 
araya gelen Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın 1 Ekim 

Dünya Yaşlılar Gününü unutmadı. 
Çorum Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından evde bakım 
hizmeti alan yaşlıların evlerine 
ziyaretler gerçekleştiren Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
“yaşlılarımız toplumumuzun temel 
taşları onların dualarını almaya 
geldik” dedi. Gönül belediyeciliği 
anlayışı ile çalışmaların aralıksız 
devam ettiğini belirten Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “bugün 
Dünya Yaşlılar Günü bu nedenle de 
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ziyarette 
amacımız hem büyüklerimizin 
ellerini öpmek ve hayır dualarını 
almak, hem de bir sıkıntıları 
var ise onları gidermek. Gönül 
Belediyeciliği anlayışıyla göreve 
geldiğimiz günden bu zamana kadar 
çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 
Yaşlılarımızın evlerine ekiplerimiz 
temizliğe gidiyor, ihtiyaçları var ise 
eğer bu ihtiyaçları gideriliyor. Gerek 
engellilerimizi, gerek ihtiyaç sahibi 

ailelerimizi, gerekse toplumumuzun 
temel taşı olan yaşlılarımızı ziyaret 
ediyoruz. Amacımız onlarla sohbet 
ederek ihtiyaçlarını anlayabilmek ve 
ihtiyaçlarına çözüm bulmak. Bizlere 
kapılarını açan tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Dünya Yaşlılar Günü'nde anlamlı ziyaret

Başkan Aşgın, Kunduzhan'da incelemeler yaptı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın Kunduzhan Mahallesi Muhtarı 
Kadir Akçal'ı ziyaret ederek mahallenin 

eksiklikleri ve yapılması gerekenler 
konusunda bilgiler alarak taleplerini dinledi. 
Devane bölgesindeki yapılaşma, imar planı ve 
yollar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı 
Zübeyir Tuncel'den bilgiler alan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Devane 
bölgemizde önceki dönemde TOKİ ile iş birliği 
yaparak eski yapılaşmalar yıkılmış, iki etap 
halinde konutlar yapılar bölgenin çehresi 
değişmişti. Kunduzhan Mahallemiz şehrin 
en gözde yerlerinden biri. İnşallah en kısa 
zamanda yeni belediye binamızı bitirerek 
hizmete açtığımızda Kunduzhan Mahallemiz 
şehrin merkezi olacak. Bu bölgede açtığımız 
yeni yollar ile ulaşım ağını daha güçlendirdik. 
Muhtarımızın talep ettiği konularda ise gerekli 
çalışmaları yaparak eksikliklerini en az 
seviyeye indireceğiz. Biz her mahallemize eşit 
hizmet götürme derdindeyiz" diye konuştu.
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Kent Konseyi’nden Diyarbakır 
Annelerine Ziyaret
Çorum Belediyesi Kent 

Konseyi Kadın Meclisi 
üyeleri Diyarbakır’a giderek 
HDP Binası önünde eylem 

yapan annelere destek verdi.

Diyarbakır'da çocukları dağa 
kaçırıldığı gerekçesi ile 47 gündür 
Halkların Demokratik Partisi il 
başkanlığı binası önünde oturma 
eylemini sürdüren ailelere bir 
destek de Çorum’dan geldi. Çorum 
Belediyesi Kent konseyi Kadın 
Meclisi üyeleri Diyarbakır’a giderek 
ailelerle bir araya geldi. HDP İl 
Binası önünde eylemlerine devam 
eden ailelere leblebi ikram eden 
meclis üyeleri çocuklarının geri 
verilmesini bekleyen ailelerle uzun 
süre sohbet ederek üzüntülerine 
ortak oldular. Ziyarette Memur-
Sen’e bağlı Diyanet Sen Çorum 
temsilciliğinin üyeleri de yer aldı. 

Ziyarette Çorum’dan gelen kadınlar 
adına kısa bir konuşma yapan Kent 
Konseyi Kadın Meclisi Üyesi ve aynı 
zamanda Diyanet-Sen Çorum Şubesi 
Kadın Komisyonu Başkanı Nurhan 
Yıldırım Diyarbakır’da eylemlerine 
devam eden ailelere destek vermek 
için kilometrelerce uzaktan 
geldiklerini belirtti. Kendilerinin de 

evlat sahibi olduğunu ve 
eylem yapan annelerinin 
acılarını bir nebze 
olsun paylaşmak adına 
Diyarbakır’a geldiklerini 
belirten Nurhan Yıldırım 
“Çorum’dan burada eylem 
yapan ailelere buradaki 
annelere destek olabilmek 
için geldik. Eylemin 
başladığı günden bu yana 
zaten gönlümüz onlarla 
beraberdi. Buraya kadar 
gelerek yanlarında olalım 
onlarla omuz omuza olalım 
istedik. Bizin de onlara 
destek verdiğimizi bilsinler 
istedik. İnşallah kısa süre 
içerisinde evlatlarına kavuşurlar. 
Bizler mesafe olarak uzaklarda olsak 
da gönlümüz her zaman buradaki 
annelerle beraber. Bizlerin buraya 
gelmesi için desteklerini esirgemeyen 
Belediye Başkanımız Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz. 
Başkanımızın selamlarını da ailelere 
ilettik" diye konuştu.

Kendilerine yapılan ziyaretlerden 
dolayı memnuniyetlerini dile getiren 
ailelerde Çorum heyetine teşekkür 
ederek Çorum’a selam gönderdiler. 

Çorum heyeti yanlarında getirdikleri 
leblebi ve yazmaları annelere hediye 
ettiler. 
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için ise Saat Kulesi'nden İnönü 
Caddesi'ne girişteki araç parklanmaları 
kaldırdık. Bu şekilde araç trafiğini 
iki yönden de çalıştırılmasını 
sağladık.  Ayrıca vatandaşlarımızın 
kısa süreli duraklamaları için tahsis 
edilen alanları da işaretleyerek 
bir düzen getirdik" dedi.  Çöplü, 
"Yapılan çalışmalar sonucu Saat 
Kulesi kavşağı dönel adası şerit 
çizgileri ve kavşak içerisindeki 
araçların geçiş önceliği belirten 
levhalarla yeniden düzenlendi. 
Yaptığımız bu çalışmaları İl Emniyet 
Müdürlüğümüz ile aldığımız kararlar 
doğrultusunda hayata geçiriyoruz. 

Şehrimizi daha güzel hale getirmek 
için kurumlarımızla iş birliği 
içerisinde çalışıyoruz. Bu birlikteliğe 
vatandaşlarımızın da destek vermesi 
ile şehrimizi daha yaşanılabilir hale 
getireceğiz" dedi. 

Saat Kulesi etrafında trafik düzenlemesi

Albayrak Caddesi’nde hummalı çalışma

Gazi ve İnönü Caddesi’nde 
oluşan trafik yoğunluğunun 
önüne geçebilmek adına 

çalışma başlattı. Belediye Başkan 
Yardımcısı Lemzi Çöplü yaptığı 
açıklamada, "Çorum Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Saat Kulesi etrafında 
uygunsuz parklanmalar ve trafik 
sıkışıklığını ortadan kaldırmak için 
yeni bir düzenleme çalışması yaptık. 
Yapılan düzenleme ile gelişigüzel 
park edilen alanları daralttık. Saat 
Kulesi meydanında zaman zaman 
yaşanan tıkanıklığın önüne geçmek 

Çorum  Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler 
Albayrak Caddesi üzerinde oluşan yağmur suyu probleminin önüne 
geçebilmek adına çalışmalara başladı. Şehrin bazı bölgelerinde oluşan 
yağmur birikintilerinin önüne geçmek adına çalışmalara başlayan Çorum 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Albayrak 
Caddesi ve Albayrak 3. Sokak üzerinde çalışmalar yaptı. Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın yağmur suyu problemlerinin önüne geçmek 
adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Albayrak Caddesi ve 
Albayrak 3.sokakta yağmur suyu problemi yaşanan bölümlere çalışmalar 
başlattık. Şehrin birçok yerinde yağmur suyu birikintilerinin önüne 
geçmek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 
tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bölgeler öncelik sırasına 
alındı. Bu sıraya göre Özgürevler, Muratevler ve Albayrak Caddesi’nin bir 
bölümünde çalışmalar yapılmıştı. Şimdi ise Albayrak Caddesi’nin kalan 
bölümü ile Albayrak 3. Cadde üzerinde 150 metre uzunluğunda yağmur 
suyu hattı çalışması yaptık. Kısa süre içerisinde şehrin tamamında 
yağmur suyu çalışmasını tamamlayarak, yağışların ardından oluşan su 
birikintilerinin önüne geçmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Doksan altı yıldır,
ilk günkü heyecanımızla

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
tüm yurt genelinde olduğu 
gibi ilimizde de çeşitli 

törenlerle Kadeş Barış Meydanı'nda 
kutlandı. Kutlama programında protokol 
konuşmalarının ardından yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim 
edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
Cumhuriyet Bayramı coşkusuna Çorum 
Belediyesi Mehter Takımı, Artvin Yöresi 
Halkoyunları Grubu,  Hitit Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Jimnastik Takımı, 
Hattuşaş Gençlik ve Spor Kulübü Çorum 
Yöresi Halkoyunları Grubu, Çorum Beden 
Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü ve Derneği 
Halkoyunları Grubu, Çorum Belediyesi 
Bandosu tarafından gösteriler yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
yaptığı konuşmada, "Türk Milleti İstiklaline 
ve İstikbaline kastedenlere karşı başlattığı 
Kurtuluş Savaşı'nın 96.'ıncı yıl dönümünde 
tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla 
Zaferle taçlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
96 yıldır karşısına çıkan zorlukların 
üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, 
yaptığı atılımlarla bugün dünyanın yükselen 
güçleri arasında söz sahibi ülkelerden birisi 
olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere İstiklal Harbimizin kazanılmasına 
ve devletimizin kurulmasına öncülük eden 
tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi 
rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet 
ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin 
ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını 
kutluyorum" dedi. 

Törene Türkiye Satranç Federasyonu ve 
Çorum Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen 
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'na 
katılmak üzere Çorum'a gelen yaklaşık 
40 ülkeden 400 öğrencide kendi yöresel 
kıyafetleri ile katılarak Cumhuriyet coşkusuna 
ortak oldu.  Tören Belediye Bando Takımı 
eşliğinde, askerlerin, esnaf ve sanatkârların, 
öğrencilerin ve Muharip Gazilerin geçitleri ile 
tamamlanarak sona erdi.
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Belediye Muhtarlar Gününü kutladı

Belediyemiz 18 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle muhtarlara 
yemek verdi. Düzenlenen programda Belediye Başkan Vekili 
Lemzi Çöplü, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel 

ve Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat merkez mahalle muhtarlarıyla 
bir araya geldi.

Muhtarların demokrasinin temel yapı taşı olduğunu ifade eden Belediye 
Başkan Vekili Lemzi Çöplü, “AK Partimizin muhtarlara verdiği önemin 
en büyük göstergesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
muhtarları demokrasinin temel yapı taşları olarak nitelendirmesidir. 
Biz de sizleri farklı görmüyoruz. Bu şehri yönetirken, hemşehrilerimize 
hizmet götürürken sizlerin görüşlerini alıyoruz. ‘Yapacağımız hizmetleri, 
yatırımları nerelere yapalım?’ diye sizlere soruyoruz. Muhtarlarımızı 
bir kenara atarak, onları görmezden gelerek bu şehre hizmet etmemiz 
mümkün değil. Muhtarlarımızın taleplerine daha hızlı cevap vermek 
açısından belediyemiz bünyesinde muhtarlıklar müdürlüğümüzü 
kurduk. Sizlerden gelen talepleri tek bir yerde toplayıp hızlı bir şekilde 
neticelendiriyoruz. Bu da bir kez daha gösteriyor ki sizler bizim için 
önemlisiniz, değerlisiniz” dedi ve tüm muhtarların muhtarlar gününü 
kutladı. 

Başkan Aşgın, toplantıya görüntülü 
görüşmeyle katıldı
Belediyeler Birliğinin desteklediği bir programı kapsamında Bosna 
Hersek’in başkenti Saray Bosna’da bulunan ve bu sebeple muhtarlar 
toplantısına katılamayan Başkan Aşgın, görüntü olarak toplantıya katılıp 
muhtarların 18 Ekim Muhtarlar gününü kutladı. Aşgın, “Bizim böyle 
muhtarlarımız oldukça, nerede olursak olalım gönlümüz ferah. Hepiniz 
görevinizi hakkıyla yapıyorsunuz, Allah sizlerden razı olsun. Buradan 
sizlere selam gönderiyor, muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

Muhtarlar hizmetten memnun
Muhtarlar Günü sebebiyle düzenlenen, Belediye Başkan Vekili Lemzi 
Çöplü, başkan yardımcıları ve muhtarlıklar müdürünün de katıldığı 
programda bir araya gelen Merkez mahalle muhtarları Belediye 
çalışmalarından ve mahallelerine gelen hizmetten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 
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ÇEPNİ
MAHALLESİ
Mehmet ŞAHİNBAŞ / Çepni Mahallesi Muhtarı

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır muhtarlık 
görevini yürütüyorsunuz, neden muhtar olmak 
istediniz?

1951 Yenice Köyü doğumluyum evli ve 5 çocuk babasıyım. 
Köyümüzde 1974-1994 yılları arası muhtarlık yaptım daha 
sonraları çocuklarımızın eğitimi ve işi dolayısıyla şehre 
gelerek Çepni mahallesine yerleştim. 2014 yılında aday 
oldum ve mahalle sakinlerimizin teveccühü ile muhtar 
seçildim. Bu dönem Çepni Mahallesi muhtarlığımda ikinci 
dönemim. Ben insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu 
sebeple de muhtar oldum. 

Mahallenizin yapısından bahseder misiniz?

Mahallemizin tarihi geçmişi çok eskilere dayanıyor. 
Sahabe kabirleri ve şehrin en eski mezarlıkları burada. 
Çepni Mahallemizde şuan 4 bin civarı vatandaşımız 
yaşıyor. Şehre en yoğun hizmet sağlayan kamu kurumları 
mahallemiz sınırları içerisinde. Hitit Üniversitesi Erol 

Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KYK Öğrenci Yurdu, 
kamu ve özel bankalar, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Hizmet 
Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Orman 
İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Millet 
Bahçesi, Ulu Mezarlık, Terminal ve İdare Mahkemesi gibi 
yerler mahallemiz sınırları içinde yer alıyor. 

Mahalle sakinleri ile diyalogunuzdan bahsedebilir 
misiniz? Mahalle halkı sorunlarını muhtarlığa kolay 
iletebiliyor mu? Sorunları çözüme kavuşturuluyor mu?

Ben, muhtarlıkta oturan bir muhtar değilim. Cadde, sokak 
gezer esnafa selam veririm. Evlerin kapılarını çalıp bir 
sıkıntıları talepleri var mı diye sorarım. Yani mahalle 
halkının sorunlarını iletememesi gibi bir şey söz konusu 
değil, bilakis herkesle abi- kardeş ilişkisi ile rahatlıkla 
iletişim kuruyoruz. Sorunların çözülmesi noktasında 
bugüne kadar gittiğim hiçbir kamu kurumu beni geri 
çevirmedi. Ne yapabiliyorlarsa yaptılar. Esnaflarımız ve 
iş adamlarımız yardımlarını bizlere ulaştırıyorlar biz de 
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mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir 
nevi alan elle veren eli buluşturuyoruz.

Belediye Faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?

Belediyemizden, Belediye Başkanımızdan Allah razı 
olsun. Şehrimizin her yerine eşit bir şekilde hizmet 
götürüyor biz de buradan payımıza düşeni alıyoruz. Her 
kademede belediye yöneticisine ulaşarak taleplerimizi 
iletebiliyorken bir de Muhtarlıklar müdürlüğü kuruldu, 
bu sayede bütün taleplerimiz tek elde toplanıyor ve 
hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Belediyemiz 
mahallemizde bulunan bir çok metruk binayı yıktı, 
yeni bağlantı yolları açtı. Halen devam eden yıkımı 
gerçekleştirilecek yerler var.

Mahallenizde ki eğitim kurumlarının mahallenize 
katkıları nelerdir? 

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Çorum 
Başöğretmen Anadolu Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler 
Lisesi ve Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi Külliyesi 
mahallemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Bu eğitim 
kurumları mahallemizden ziyade şehrimiz ve ülkemiz 
için çok önemli. Geleceğin bilim ve ilim insanları 
buralardan yetişecek ve bu memleketin menfaatine işler 
yapacaklar. 

Mahallenin Künyesi
Mahallenin nüfusu: 4.000

Mahallemizde; 7 camii, 1 park, 1 millet bahçesi,
1 semt pazarı, 1 hastane, 6 kamu kurumu, 4 tane eğitim 
kurumu, 2 tane KYK yurdu bulunmaktadır.

ÇEPNİ İSMİ NEREDEN?
Anadolu’nun fetih ve iskânında mühim roller oynayan 
Çepniler, 24 Oğuz boyundan bir tanesidir. Çepniler, 
sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları’ndan biri ve en 
kalabalık olanıdır. Üç – Oklar’ın Gök Han koluna bağlıdırlar. 
Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol 
oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul ediliyor. 
Çepniler; 1071’de Anadolu’nun, 1277 yılından itibaren 
de Sinop’tan Trabzon’a kadar olan Karadeniz Bölgesi’nin 
fethedilmesinde çok aktif görevler üstlendiler. Bugün Orta 
Anadolu’da Amasya, Çorum, Tokat gibi bölgelerde Çepni 
grupları vardır. Çepni Mahallesi de şehrimizin en eski 
mahallelerinden biridir.
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Çorum’da magandalar her geçen gün bir yere zarar 
vermeye devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda Mimar 
Sinan Mahallesinde bulunan parkın içerisindeki 

oyun gruplarının yakılmasının ardından bu kez de Binevler 
bölgesindeki parkta oyun grupları tamamen yakıldı. Binevler 
Özel Pınar Okulu ön tarafında bulunan park kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Gece geç saatlerde 
meydana gelen olayda çocuk oyun grubu ve kauçuk zemin 
yakıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesine rağmen, 
oyun grubunun tamamı zarar görürken ve üzerinde bulunan 
plastik aksam komple yandı. Çorum Belediyesi'nden 
konuya ilişkin yapılan açıklamada, belediye imkanlarıyla 
vatandaşların ve çocukların hizmetine sunulan bu alanlara 
zarar verilmesini üzüntüyle karşıladıkları ifade edildi. 
Açıklamada; “Parka zarar veren şahıslar en büyük haksızlığı 
buradan faydalanan çocuklara yapmışlardır, onları kendi 
vicdanları ile baş başa bırakıyoruz” denildi.  Polis konuyla 
ilgili araştırma başlattı.

Belediyemizden “Temiz Şehir Çorum” imajına yakışır 
hizmet. Şehrin tüm konteynerleri rutin aralıklarla 
yıkanıyor. Temiz Şehir Çorum imajını bir adım ileriye 

taşımada kararlı olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı 
Av. İsmail Yağbat, “Şehrimiz temizliğiyle ünlenmiş, yaşam 
konforunun üst seviyelerde olduğu şehirlerden bir tanesi. Bu 
imaja uygun hizmet üretme noktasında Belediye olarak titizlikle 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haşere ve uçkun vektör canlılarla 
etkin bir mücadele içerisindeyiz. Mücadele çalışmalarımızın bir 
parçası olan çöp konteynerlerinin yıkanması noktasında ekiplerimiz 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son sistem modern konteyner 
yıkama aracıyla günde ortalama 80 çöp konteynerını yıkıyoruz. 
2019 yılı içerisinde yıkanan çöp konteyneri sayısı 16 bin 833 oldu” 
dedi. Vektör canlılar ve uçkunlara karşı verdikleri mücadelenin 
bir ayağının da çöp konteynerlerını yıkamak olduğunu belirten 
Yağbat, bu sayede çöpten kaynaklı kötü koku oluşumu riskini de 
en aza indirdiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Yağbat, uçkun ve 
vektör canlılara karşı verdikleri mücadele vatandaşlara da büyük 
pay düştüğünü söyleyerek; vatandaşlardan evsel atıklarını çöp 
torbalarına koyarak ağızları bağlı bir şekilde çöp konteynerlerine 
atmaları hususunda dikkatli davranmalarını istedi.

Çorum Belediyesi, hayatı kolaylaştırmak için temizlik 
işlerinde 7/24 esasına göre hizmet üretiyor. Her sabah Gazi 
ve İnönü Caddelerinde küçük süpürge aracı ile kaldırımlar 

            süpürülüyor, aynı temizlik pazartesi günleri ise Eğridere 
Caddesi ve ayakkabıcılar arastasında yapılıyor. 

Temiz bir şehirde yaşıyorsak bunu gizli kahramanlara borçluyuz 
diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Herkes evinde 
uykusunda iken gece sabahlara kadar bu şehri temizleyenler var. 
Şehrin her caddesini, sokağını köşe bucak temizliyorlar. Biz, ‘Temiz 
Şehir Çorum’ imajını bir adım daha ileriye götürmek için çalışıyoruz, 
hemşehrilerimize daha temiz daha yaşanılabilir bir şehir sunmak 
için aşkla, şevkle hizmet üretmeye devam ediyoruz. 7/24 Esasına 
göre çalışan temizlik işleri personelimiz şehrin her yerini pırıl pırıl 
temizliyor. Küçük süpürge aracıyla her sabah günün ilk ışıklarıyla 
birlikte Gazi ve İnönü Caddelerinde kaldırımları, her hafta Pazartesi 
günleri de aynı şekilde Ayakkabıcılar Arastası ve Eğridere Caddesini 
süpürüyoruz” dedi. Temizlik noktasında hizmet üretirken hassas 
davrandıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, en büyük temizliğin 
kirletmemek olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan evsel atıkları 
çöp konteynırlarına ağızları bağlı bir şekilde atmalarını istedi. 

Magandalar durmuyor

Şehrin tüm konteynerleri yıkanıyor Her sabah caddeleri süpürüyorlar
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Toplumlarda duygularla ilgili 
belli başlı yargılar vardır. 
“Güzel” duygular ya da “kötü” 
duygular diye sınıflandırırız 

duygularımızı. “Çok güzel hissettim, 
mutlu oldum” ya da “çok kötü hissettim, 
üzüldüm sinirlendim” birçoğumuzun 
yaptığı ayrımdır aslında. Peki, gerçekten 
kötü müdür üzüntü ya da öfke gibi 
duygular? Eğer sevdiklerinizden 
ayrıldığınızda üzülmeseydiniz, 
onların değerini anlayabilir miydiniz? 
Ya da haksızlığa uğradığınızda 
öfkelenmeseydiniz, arayabilir miydiniz 
hakkınızı? Bu soruların hepsinin cevabı 
elbette, hayır.

İnsanoğlunun varlığı kadar eskidir 
öfkenin varlığı da ve hiçbir zaman 
yalnız bir duygu değildir, ya başka 
bir duygu ya da bir düşünce eşlik 
eder. Kimi zaman üzüldüğümüzde, 
kimi zaman pişmanlık ya da utanç 
hissettiğimizde, anlaşılmadığımızda, 
ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağını 
düşündüğümüzde, isteklerimiz yerine 
getirilmediğinde ya da bize saygısızlık 
yapıldığını farz ettiğimizde ve bazen de 
haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz 
zamanlarda hissederiz öfkeyi. 
Sağlıklıdır öfkelenmek. Bazen basit 
bir huzursuzluk verir sadece. Bazen 
de öyle yoğunlaşabilir ki, her ne kadar 
duygu diyor olsak da iliklerimize kadar 
bedenimizde hissederiz. Yüz kızarır, 
kan çekilir, kalp atışları artar, nefes 
alışımız değişir, giderek daha da kasılır 
vücudumuz, gerginleşiriz. Tabiri caizse 
patlamaya hazır bomba gibidir artık. 
Bizim için istenmeyen durumlardan 
bir çıkış yoludur aslında öfke, benzer 
durumu tekrar yaşamak istemiyorum 
deme şeklidir zihnimizin. Öfke, insanı 
harekete geçirir. Harekete geçirir fakat 
siz öfkenizi yöneteceğinize, öfkeniz 
sizi yönetirse bu ayaklanmanın hiçbir 
faydası olmaz kişiye. 

Öfkeyi yönetemeyen insanların 
genelde iki temel davranışı olur: Ya 
içlerine atarlar ya da gelen yoğun 
duyguya teslim olup, patlama yaşarlar. 
Oysaki ne tamamen saklanmalıdır 
bu duygu ne de boyun eğilmelidir 
ona. İçine atmak da öfke patlamaları 
kadar sağlıksızdır çünkü tüketir 
insanı içten içe. İçe atılan duygular 
zamanla sadece teker teker insanlara 
karşı hissedilen bir duygu olmaktan 
çıkar ve benliğin bir parçası haline 
gelir. Bu insanlar öfkelerini sağlıklı 

bir şekilde iletemedikleri için sosyal 
hayatlarında problemler yaşarlar. 
Birikmişlikleri olduğu için daha küçük 
meselelere daha çok ve daha çabuk 
öfkelenirler, tahammülsüz ve alıngan 
hale gelirler. Kısır döngüye sokar 
insanı. Öfkelendiklerini dile getirmek 
yerine başkalarının onları anlamalarını 
beklerler ve bu gerçekleşmediği zaman 
öfkeleri artar. Zamanla bu öfke kişinin 
kendisine yönelir, kendisine karşı 
suçlayıcı bir tutuma dönüşür. 

Öfkelerini sağlıklı bir şekilde 
iletilmemesisadece içe atılması değildir; 
alaycı, düşmanca tavırlar sergileyen, 
sürekli eleştiren ya da saldırgan 
insanlar daöfkelerini yönetemeyen 
insanlardır ve bu kontrolsüzlük 
sonunda kişinin kendisine zarar 
verir. Uzun süreli ilişki kuramazlar 
ya da var olan ilişkileri zamanla 
zarar görür. Öfke patlamasından 
sonra suçluluk hissederek ilk 
aşamada kendisini sinirlendiren 
durumu kabullenmek zorunda kalır. 
İnsanlar tarafından yalnız bırakılırlar. 
İnsanların samimi düşüncelerini 
öğrenemezler; ya kendilerinden 
saklanır ya da durumların değiştirilerek 
anlatılır kendilerine. Sadece 
sosyal hayatta değil sağlıkla ilgili 
problemler de doğurur. Baş ağrıları, 
uykusuzluk,unutkanlık,dikkat eksikliği 
ile mide-bağırsak sorunları,tansiyon 
problemleri, solunum problemleri, 
cilt problemleri, var olan sağlık 
sorunlarının tetiklenmesi ve duygu 
durum bozuklukları ile ilgili sorunlar 
görülebilir. Bunlarla birlikte; alkol, 
sigara, ilaç kullanımı ya da aşırı yemek 
yeme gibi tepkisel davranışlar da ortaya 
çıkabilir.

Kısa ve uzun dönem etkilerini 
denetlemek öfke yönetimi yapmakla 
mümkündür ve bunun için 
kullanılabilecek belirli yöntemler 
vardır. 

Her şeyden önce kendinizi tanıyın 
ve nelerin sizde öfke uyandırdığını 
öğrenin. Sizi tetikleyen durumlara karşı 
hazırlıklı olmanızı sağlar. Derin bir 
nefes alın ve yavaşça. Bunu yaparken 
karnınızın şiştiğine emin olun sadece 
göğüsten alınan nefes yeterli olmaz. 
Bu sırada kendinize telkinler verin. 
Aklınıza size en çok rahatlık veren 
ne varsa onu getirin. Bu sevdiğiniz 
bir kişi, olmaktan zevk aldığınız bir 

mekan, eski bir çocukluk anınız 
ya da en sevdiğiniz takımın 
etkileyici bir performansı olabilir. 
“Ben buna neden bu kadar 
öfkeleniyorum?” diye sorun 
kendinize ve bu soruya cevap 
vermeye çalışın. Yaşanan olayın 
size neyi düşündürdüğünü ve 
ilk anda aklınıza geldiğindeki 
kadar çözümsüz olup olmadığını 
irdeleyin. Eğer konuşma varsa 
mutlaka karşınızdakinin sözünü 
bitirmesini, tartışmalı bir 
durumsa açıklamayı bekleyin. 
“Bu durumu değiştirebilmek 
için ne yapabilirim?” sorusunun 
cevabını bulmaya çalışınEğer 
bunlar işe yaramıyorsa 
bulunduğunuz çevreyi değiştirin, 
sokağa, balkona bunlar mümkün 
değilse tuvalete gidin. “Şu an 
sinirliyim, sakinleşene kadar 
konuşmak istemiyorum.” 
cümlesini kullanın ya da 
sinirli olduğunuz karşı taraftan 
söylendiği zaman ciddiye alın ve 
gevşemeye çalışın. Öfkelendiren 
konular ya da sorunlardan 
bahsederken karşınızdakinin 
ne yaptığını değil yapılanın 
size ne düşündürdüğünden 
bahsedin Hayatınızda 
sorumluluklarınızdan farklı 
olarak kendinize zaman ayırın. 
Size destek olabilecek bir arkadaş 
çevresi edinin. Hayatınıza 
rahatlatıcı bir element katın, 
müzik dinleyin, kitap okuyun. 
En önemlisi sizin için sorun 
olan konuları öfkelendiğinizi 
hissettiğinizde, karşınızdaki 
canınızı sıktığında ya da çatışma 
ortamında değil; sakin olduğunuz 
zamanlarda çözmeye çalışın. . 
Öfke anlık tatmin verebilir ama 
sükûnet çözüm getirir.

ÖFKE VE HAYATIMIZDAKİ YERİ

Havva KAHRAMAN
Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi / Psikolog
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Bu şehri esnafımızla beraber 
yönetiyoruz

Esnafımızın emrindeyiz

Bu şehri yıldızlaştıran esnaf 
kardeşlerimizse biz onlara ne yapsak 
azdır. Belediye olarak onların 
emrindeyiz. Burada hangi oda 
başkanımız olursa olsun bizden bir şey 
istediğinde hiçbir ayrım gözetmeksizin 
o talebe karşılık vereceğimizi bunu 
yaparken de kimsenin adaletimizden 
şüphe etmesine mahal vermeden 
yapacağımızı bilmelerini istiyorum. 
Yapabileceğimiz bir şeyse 
hemen yapıyoruz, yapamıyorsak 
planlamamızı yapıp ne zaman 
yapacağımızı söylüyoruz. 

Yıllardır yolu yapılamayan 
bu dükkanların önünü bugün 
asfaltlıyoruz, inşallah tamamını 
yapıp bitireceğiz. Kışlanın arkasına 
yol yapıyoruz. Tamamı bittiği 
zaman 35 metre olacak olan yolun 
14 metrelik kısmını asfalt serimini 
yaparak kullanıma açacağız. Bu yol 
aynı zamanda esnafımıza ulaşımı 
kolaylaştıracak.

Hastanenin karşısından sanayiye 
büyük bir yol çıkartacağız

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin karşısından 
Çorum Sanayi Sitesi'ne büyük 
bir yol çıkartacağız. Bunun için 

arkadaşlarımız 4-5 aydır çalışıyorlar. 
Yol, Hitit Üniversitesi Güney 
Kampüsü içerisinden geçeceği için bu 
çalışmamızı üniversitemizle beraber 
yürütüyoruz. Bu yolu da inşallah 
şehrimize kazandıracağız.

Aşağı sanayinin sanayi vasfı kalmadı

Millet Bahçesi etrafından bulunan 
sanayi artık bu güzel şehrimize 
yakışmıyor. Sanayi olmaktan çıktı. 
Buradaki esnaf kardeşlerimizin 
biran önce Çorum Sanayi Sitesindeki 
dükkanlara taşınmaları gerekmekte. 
Biz en kısa zamanda burada altyapı 
çalışmalarını başlatarak kentsel 
dönüşümün startını vereceğiz. 
Adayken risk alarak burayı 
taşıyacağımızı söyledik. Adayken 
söylediğimiz bir şeyi yapmamak bize 
yakışmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın adamlarına 
yakışmaz.

Çorumminia için projemiz hazır

Millet Bahçemizin arkasında bulunan 
genişleme alanına adaylık döneminde 
verdiğimiz sözlerden biri olan 
“Çorumminia” minyatür parkımızın 
yapımı için gerekli projeyi hazırladık ve 
OKA’ya sunduk. İşte bak Çorum’da var 
dedikleri çok güzel bir projeyi hayata 
geçirmek suretiyle biz o genişleme 

B elediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, Oto Tamirciler 
Odası Başkanı Necmettin 

Uzun’un Çorum Sanayi Sitesi'nde 
düzenlediği kahvaltı programında 
sanayici esnafıyla bir araya geldi. 
Aşgın, kahvaltı programının ardından 
ÇESOB başkanı, oda başkanı ve 
kooperatif başkanlarıyla birlikte Çorum 
Sanayi Sitesi’nde devam eden asfalt 
çalışmasını inceledi. 

Esnafa verdiği değeri her ortamda 
“Ben esnaf çocuğuyum” diyerek 
ortaya koyan Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, “Aday olduğum 
açıklandığında ilk ziyaretimi ÇESOB’a 
yaptım. Orada bir söz vermiştim:  
‘Allah nasip eder de belediye başkanı 
olursam bu şehri esnaflarla beraber 
yöneteceğiz’. İlk gün ne demişsek 
biz hala oradayız, o karardayız. 
Çünkü bu şehri bölgesinde lider 
yapan, bu şehre gıptayla baktıran 
esnaflardır, iş adamlarıdır. Biz ticaret 
erbabı esnaf kardeşlerimizle gurur 
duyuyoruz. Bu hususta emeği geçen 
bütün esnaf kardeşlerimize en kalbi 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 
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alanını kullanacağız. 

Yakın bir noktaya itfaiye müfrezesi kuracağız

Sizden gelen talepler bizde emir telakki edilir. Başımızın üstünde 
yeriniz var. Bu konuda benim hassasiyetimi bildikleri için başkan 
yardımcılarımız ve müdürlerimiz sizin taleplerinize hızlı bir 
şekilde eğilir ve bana gelmeden çözüme kavuşturur. Sizin itfaiye 
birimi kurulmasına yönelik bir talebiniz vardı. Biz onunla ilgili 
çalışmaları da sona getirdik hatta size tarih verebilirim yeni 
yılın ilk günlerinde buraya yakın bir noktaya itfaiye müfrezesini 
kuracağız.

Bütün esnaf kooperatiflerinin arkasındayız

Esnafın sorunlarına çare bulan, işlerini kolaylaştıran bütün 
kooperatiflerin arkasındayız. Hiç birini birine tercih etme gibi bir 
tutumumuz söz konusu değildir. Esnafımızın işini kolaylaştırmak 
için çalışıyoruz, bu amaçla çalışan bütün kooperatiflerinde 
destekçisiyiz. 

Oda Başkanı ve Kooperatif başkanlarından Aşgın’a teşekkür

Belediye, oda ve kooperatif olarak işbirliği içerisinde çalıştıklarını 
ifade eden Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Biz 
üzerimize düşeni sizlerden gelen her talebi ilgili kurum ve 
kuruluşlara aktarıyoruz ve takibini yapıyoruz. Önemli olan birlik 
ve beraberliğimiz. Biz birlik oldukça daha güzel işler başaracağız. 
Belediye başkanımızla her konuşmamızda sanayiye ne yapabiliriz, 
nasıl esnafımıza destek olabiliriz onun istişaresini yapıyoruz. 
Esnaf bizim her şeyimiz diyerek esnafın yanında olduğunu ifade 
eden Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hepiniz 
adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

STK’ların ve kooperatiflerin birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmede etkisi varsa belediyemizin bunda büyük bir payı 
vardır diyen Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır 
Balaban, “Birlikte çalışıyoruz bu sanayi hepimizin bu şehre 
birlikte hizmet ediyoruz. Bu noktada bizlere de büyük bir görev 
düşüyor. Çalışma alanlarımızı mümkün mertebe temiz tutmamız 
gerekiyor. Yol kenarlarına hurda araçları veya çeşitli malzemeleri 
koymamaya özen göstermemiz gerekiyor. Şehrimize yakışır bir 
sanayi ortamında çalışmamız gerekiyor” diye konuştu ve verdiği 
destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 
teşekkür etti.

Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nurullah 
Müstet, yol ve çevre düzenlemesi konusunda taleplerine büyük 
bir hassasiyet ve ilgiyle eğilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın ve ekibine teşekkür etti.
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Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz

Çorum Belediyesi Meclisi’nde grubu bulunan partiler, 
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD-YPG’ye 
yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek 

vermek amacıyla bir araya geldi. Hazırlanan ortak metni 
okuyan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
“Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce 
vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu 
Bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin gelişmesini ve 
kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden 
insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi 
gereken bir cinayet şebekesidir.

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör 
örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele 
vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı 
değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük 
mücadele, sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız 
dışında da yürütülmektedir.

Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer 
ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır” dedi.

Suriye’de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin 
gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin 
yaşandığını belirten Aşgın, konuşmasına şu şekilde devam 
etti:

“Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. 
Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte 
doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan 
bulmuştur.

Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG 
gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK’nın Suriye’deki 
yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir 
alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden 
ülkemize saldırılar düzenlenmektedir.

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış 
destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi 
ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere 
karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası 
antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile 
birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir.

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden 
temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine 
geri göndermektir.

Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit 
olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı 
faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, 
baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli’nin 
vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış 
Pınarı Operasyonu’nu Çorum Belediye Meclisi olarak 
destekliyor, ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. Çorum 
Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin 
yanındadır.”
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Çorum Belediyesi’nden Mehmetçiğe destek

Mehmetçik için ‘zafer’ duası

Çorum Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı 
Harekatı’na destek vermek amacıyla şehrin önemli 

yerlerine Türk Bayrağı astı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak 
için operasyonlara başlarken Mehmetçiğe destek mesajları 
da sürüyor. Çorum Belediyesi de askerlere destek vermek 
amacıyla Saat Kulesi'ne, Belediye binasına ve şehrin 
önemli noktalarına Türk Bayrakları astı.  

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat Türkiye'nin güney 
sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok 
etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda katılan 
Mehmetçiğe destek olmak için Türk Bayrakları astıklarını 
belirterek, Mehmetçiğe dua ettiklerini ve kalplerinin 
onlarla beraber olduğunu söyledi. Yağbat “Biz her 
zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız onlarla. 
Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir nebze olsun 
gösterebilmek için Belediye binalarımıza Türk Bayrakları 
astık. Hazreti İbrahim'i ateşe attıklarında karıncalar su 
taşıyordu. Karıncalara dediler ki 'sen oraya varamazsın.' 
Onlar da 'varamazsak da safımızı belli ederiz' dedi. Biz de 
Mehmetçiğimizin operasyonlarında yanlarında olamasak 
bile dualarımızla onların yanında olduğumuzu göstermek 
istedik. Allah’ım Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Sefer 
bizim Zafer Allah'ındır” dedi.

Belediyemiz, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör 
koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 
Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Cuma namazı sonrası 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla ‘Dualarımız 
Kahraman Ordumuza’ adlı dua etkinliği gerçekleştirdi.

Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen dua etkinliğinde harekatın başarılı geçmesi 
ve Mehmetçiğin zaferi için eller semaya açıldı. Suriye’de terör örgütlerini yok 
etmek için çarpışan kahraman Türk askerinin zaferi için dua edildi.

Etkinlik Belediyemizin Mehter Takımı’nın gösterisi ile başladı. Ulucamii 
Müezzini ve Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak’ın selası, Sefa 
Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Genel Başkanı Vekili 
Numan Kurtulmuş birer konuşma yaptı. Türk milletinin tarih boyunca gül 
isteyene gül, Zülfikar isteyene Zülfikar verdiğini belirten Aşgın; “Kahraman 
ordumuzla gurur duyuyoruz. Biz Yunus’ların torunlarıyız, Mevlana’ların, Hacı 
Bektaş’ların torunlarıyız. Onlar bizim merhamet damarımız ama tüm dünya 
şunu çok iyi biliyor. Biz Alparslan’ların, Yavuz’ların, Fatih’lerin, Kanuni’lerin 
torunlarıyız. Gül isteyene gül, zülfikar isteyene bu millet Zülfikar’ı vermiştir. 
Bundan sonra da verecektir.” dedi

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Barış Pınarı 
Harekatı’na katılan tüm Mehmetçiklerimiz için dua edildi. Etkinliğe AK 
Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan 
Eray Tüfekç, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk 
Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, İyi Parti İl Başkanı Bekir 
Özsaçmacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
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Belediyemiz tarafından 
“Cumhuriyet’ten Günümüze 
Çorum” isimli fotoğraf sergisi 

açtı. Cumhuriyet’in 96. yılı kutlamaları 
etkinlikleri çerçevesinde Sanat 
Galerisinde gerçekleşen serginin 
açılışında bir konuşma yapan Belediye 
Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 
bugünlere kolay gelinmediğini 
belirterek, “Cumhuriyetimizin 
100. yılı yaklaşıyor. Cumhuriyet 
kurulduğu günden bu yana hem 
memleketimizin genelinde hem de 
Çorum özelinde nasıl bir süreçten 

geçildi, insanlara nelere tanıklık 
ettiler bunların fotoğraflarla 
günümüz kuşağına aktarılmış olması 
çok önemli. Geçirilen bu sürecin 
yeni nesil tarafından kıymetinin 
bilinmesi lazım” dedi. Vali Yrd. Recep 
Yüksel'de konuşmasında Cumhuriyeti 
kuranları rahmetle ve minnetle andı. 
Konuşmaların ardından davetliler 
sergiyi gezerek, fotoğrafları incelediler. 
Çorum’un eski fotoğraflarının yanı 
sıra Çorum’da yapılmış olan eski milli 
bayramların da fotoğrafları yer aldığı 
serginin katılımcıların beğenisini topladı. 

 “Cumhuriyet’ten Günümüze Çorum Fotoğraf Sergisi” yoğun ilgi gördü

Kanalizasyon temizliği alanında güncel teknolojileri kullandıklarını belirten Belediye Başkan 
Vekili Lemzi Çöplü, “Kanalizasyon boruları içerisinde zamana bağlı olarak tortu birikmesi veya 
tıkanıklıklar meydana gelebiliyor. Buna karşı şehrin kanalizasyon hatlarını periyodik aralıklarla 

temizliyoruz. Kanalizasyon hatlarında tıkanıklık durumu meydana geldiğinde kanal içi görüntüleme 
teknolojisini kullanarak tıkanıklığın nedenini anlıyoruz, ardından kombine kanal temizleme aracı 
sayesinde tıkanıklığı açıyoruz ve atık suyun tahliyesini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Kanalizasyon hatları rutin olarak temizleniyor
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mescit, çok amaçlı salon, teras ve 
ofisle Çorum halkına hizmet vermeye 
başladı. Açılışta bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 
atların tarihte Türkler için önemine 
değinerek “İlk kez atlar M.Ö 4000’li 
yıllarda bizim ecdadımız tarafından 
evcilleştirilmiştir. Ertuğrul’u, Osman 
Gazi’yi, Yavuz Sultan Selim’i, Kanuni 
Sultan Süleyman’ı ve Fatih Sultan 
Mehmet’i atsız düşünemeyiz. 
Bizim medeniyetimiz bugünlere 
gelmişse atlara borçluyuz. Atlar 
diğer hayvanları gibi sıradan hayvan 
değildir. Tesisin hem spor, hem 
eğlence hem de sağlık merkezi olacak" 
dedi. 

Binicilik Tesisi’ne görkemli açılış

Oto Pazarı yenilendi

Belediyemiz tarafından 
yapımı tamamlanan ve 
Atahan Atlı Spor Kulübü’nün 

işletmeciliğini yaptığı Binicilik 
Tesisi, görkemli açış töreni ile 
kapılarını misafirlerini açtı. Binicilik 
sporunda Türkiye’nin sayılı 
tesislerinden birisi olan Binicilik 
Tesisi 80 dönüm üzerine 3 bin 
150 metrekare kapalı manej alanı, 
binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 
metrekare açık manej alanı, 1650 
metrekare Ahır, 21 metrekarelik 25 
adet box, veteriner hekim odaları, 
otlaklar, seyis odaları, karantina 
odası, depo, samanlık, at yıkama 
odaları, teknik donatılar, cafe, 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Oto Pazarı’nda yapılan çalışmaları 
yerinde inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada “Oto Galericiler esnafımızdan oto 
pazarının asfaltlanmasıyla ilgili bir talep geldi. Biz de bu talebe istinaden bu 
bölgeyi çalışma planımız içerisine aldık. 7 bin m2'lik bu alan içerisine sıcak 
asfalt çalışması yaptık. Esnafımıza hayırlı olsun. Sadece oto pazarı değil şehrin 
genelinde neredeyse girilmedik sokak, asfalt kalmadı. Eksiklerimiz olabilir. Ama 
bugün itibariyle 43 Bin ton asfaltı yolla buluşturduk. Şehrimizin daha huzurlu, 
daha güvenilir, daha mutlu bir şehir olması için arkadaşlarımızla birlikte gece 
demeden gündüz demeden aşkla çalışıyoruz" dedi. 

Oto Pazarı otopark olarak da kullanılacak
Başkan Aşgın, "Oto pazarını aynı zamanda cumartesi günleri dışında Hitit 
Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen hastalarımız ve 
hasta yakınlarımız otopark olarak kullanabilecek. Cumartesi günleri oto pazarı 
olacak, diğer günlerde ise otopark olarak kullanılabilecek. Oto pazarı olarak 
da oto park olarak da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.  Çorum Oto 
Galericiler Odası Başkanı Fahri Yandık ise kendilerinin talebini geri çevirmeyen 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın’a teşekkür etti. 
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Belediyemiz tarafından merkezde bulunan 17 amatör 
kulübe malzemeleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Belediye 
tarafından 16 amatör futbol kulübü ile bir voleybol takımına 

malzemelerinin toplam değeri 67 bin lira olarak açıklandı. Malzeme 
dağıtım töreninde ilk olarak konuşan Çorum Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, amatör kulüpler olarak her yıl 
İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’nden aldıkları malzeme destekleri 
ile sezonun malzeme ihtiyaçlarını karşılandığını belirterek bunun 
için teşekkür etti. Kurtaran amatör sporun gelişimi için bu desteklerin 
artarak devam etmesinin önemine değindi ve katkıda bulunan 
herkese teşekkür etti. Daha sonra konuşan Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdürü Haşim Eğer ise kendilerininde sporun içinden geldiğini 
toprak sahalarda futbol oynadıklarını malzemelerini kendilerinin 
aldığı günlerden bugün çim sahalara ve bu tür malzeme desteklerine 
gelindiğini belirterek ‘Gerçekten ülke olarak büyük bir gelişim 
gösterdik. Spor tesisleri açısından iyi bir noktaya geldik. Sporu 
seven bir Belediye Başkanımız var ve onun vereceği katkı ile daha 
güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Bu malzeme 
desteğinde emek veren tüm Belediye personelimize teşekkür 
ediyorum’ dedi. Törende daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından da kulüplere malzemeleri 
protokol üyeleri tarafından teslim edildi. 

Belediyemiz bünyesinde yer alan BELTAŞ A.Ş ile Yeni 
Çorumspor arasında 2019-2020 sezonu için sponsorluk 
anlaşması imzalandı. 

Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen imza töreninde Çorum 
Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Lemzi Çöplü, Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı 
Hamit Işık, Kulüp Genel Müdürü Kerim Süleyman Aydınel hazır 
bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü her zaman 
Yeni Çorumspor’un yanında olduklarını, destek olmak adına 
ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya 
devam edeceklerini ifade etti. 

Çöplü “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 
da söylemleri her zaman Yeni Çorumspor’a destek olmak 
adınaydı. Çorum’un ortak paydası olan şehrimizin takımına bu 
desteği vermekten mutluluk duyuyoruz. BELTAŞ A.Ş olarak 
2019-2020 sezonu için sponsorluk anlaşmasını imzaladık. 
Çorumsporumuzu ligde ki mücadelesinden dolayı kutluyorum. 
Yakından takip ediyoruz ve aldıkları sonuçları da takdirle 
karşılıyoruz. İnşallah daha üst ligler de mücadele edeceklerdir. 
Başarılar diliyoruz” dedi.

Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık ise Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür etti. 2. Lig’de mücadele eden takıma verilen sponsorluk 
desteğinin önemine değinen Hamit Işık herkesi takıma destek 
olmaya davet etti. Işık konuşmasında “Belediye Başkanımız Dr. 
Halil İbrahim Aşgın’a BELTAŞ olarak verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız bu zamana kadar hep 
takımımızın yanında oldu. Ben buradan bir kez daha şehrimizin 
dinamiklerine seslenmek istiyorum. Sponsor olmak için herkesi 
destek olmaya Çorumspor’u ziyaret etmeye davet ediyorum. 
Çorumspor layık olduğu yere sizlerin ve Çorum’un destekleriyle 
gelecektir” ifadelerini kullandı.

5. Birimler arası futbol turnuvasında şampiyonluğu Zabıta 
Müdürlüğü kazandı. Final maçında Tesisler Müdürlüğü takımını 
7-1 yenen Zabıta Müdürlüğü bu yılın şampiyonluk kupasının 

sahibi oldu. Üç grupta 12 takımın mücadele ettiği Birimler Futbol 
Turnuvasında gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci turda 
altılı tek grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiler. Bu 
maçlar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde 
karşılaştı. Yarı final maçlarını kazanan Zabıta Müdürlüğü ile Tesisler 
Müdürlüğü takımları turnuvanın şampiyonluğu için karşılaştılar. 
Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halı Sahasında oynanan 
final maçına Tesisler Müdürlüğü sakatlıklar ve hastalıklar nedeni 
ile bir çok oyuncusundan yoksun çıktı. Zabıta Müdürlüğü ile tam 
kadro olarak mücadele ettiği rakibi önünde maça çok iyi başladı 
ilk dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle 3-0 öne geçti ve maçı bir 
anlamda erken bitirdi. Sonraki bölümde kontrollü bir müsabaka 
sonunda rakibini Osman’ın iki Gökhan Çetin’in üç ve Fatih ve Sinan’ın 
golleri ile rakibini 7-1 yenerken Tesisler Müdürlüğü’nün tek golü 
ise Hakan’dan geldi. Maçı farklı kazanan Zabıta Müdürlüğü’nün 
şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuvanın ödül töreninde ilk dört sırayı 
alan takımlara kupa sporculara madalya ve birer hediye çeki verildi. 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ödül töreni sonrasında yaptığı 
konuşmada Belediye çalışanları arasındaki diyaloğu artırmak ve spor 
yapmalarına imkan sağlamak amacı ile düzenlenen turnuvanın bu yıl 
centilmence geçmesinden dolayı tüm takımları kutladı. Aşgın dereceye 
giren takımları ayrıca tebrik etti ve önümüzdeki yılki turnuvada daha 
fazla katılımla olması dileğinde bulundu.

Amatör spora büyük destek

BELTAŞ ile yeni anlaşma Şampiyon Zabıta
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Şehitlik belediyeye 
emanet

Aşgın, Kamışlıevler’de park yapımını inceledi

Belediyemiz şehit yakınlarını ve 
tüm Çorumluları mutlu edecek 
bir hizmet alanına daha imza 

attı. Belediye sınırları içerisindeki 
Şehitliklerin ve şehit mezarlarının 
bakımlarını artık belediye yapacak. 

Çorum Belediyesi'nin sınırları içerisinde 
yer alan şehitlik ve şehit mezarlarının 
bakımını Çorum Belediyesi'nin yapması 
hususunda gerekli protokol Çorum 
Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın arasında bir 
protokolle imzalandı.

Şehitlik mertebesinin peygamberlikten 
sonraki en yüce mertebe olduğunu 
hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, “Zaman zaman bizlere 
şehit mezarlarının temizliği konusunda 
talepler geliyordu. Biz de ziyaretlerine 
gittiğimiz zaman onların şanına yaraşır 
bir kabir bakımıyla karşılaşmıyorduk. 
Bu memleket için canlarını, kanlarını 
hiçe sayarak şahadet şerbetini içen 
şehitlerimizin kabirlerinin yeterince 
temiz, bakımlı olmaması bizim 
vicdanımızı rahatsız etti. Sayın Valimizle 
görüşerek, ‘Belediye olarak bu temizliği 
ve bakımı yapmaya gönüllüyüz’ dedik, 
gerekli hazırlıkları yaparak Valiliğimizle 
bu hususta bir protokol imzaladık” dedi. 

Şehitlik gibi yüce 
bir makama 
biz ne yapsak 
az kalır, onlara 
borcumuzu 
hiçbir vefa 
örneğiyle 
ödeyemeyiz 
diyen Başkan 
Aşgın, 
“Şehitlerimizin 
ruhu şad olsun, gazilerimize Rabbim, 
sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin”  
dedi ve onların hizmetkarı olmaktan 
onur ve kıvanç duyduklarını ifade etti. 

Şehitlikte çalışmalar 
başladı
Hemen harekete geçerek 
şehitliğimiz içerisinde Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 
ekiplerimiz çalışmalara başladı. Şehit 
mezarlarımızın yanında bulunan 
alanda çimleme çalışması yapıyoruz. 
Aynı zamanda ağaçlarda da budama 
çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çorum 
sınırları içerisinde yer alan tüm şehit 
mezarlarımızda ve şehitliklerimizde de 
düzenleme çalışması yapacağız. 

Belediye, Buharevler Mahallesi, Kamışlıevler 
mevkiine semt parkı yapıyor. Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, park 

yapımını yerinde inceledi. Kamışlıevler mevkiine 
yapılan parkta incelemelerde bulunan Başkan 
Aşgın, Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile Park ve 
Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin’den bilgi aldı. 
Aşgın, “Geçtiğimiz aylarda Kamışlıevler mevkiinde 
yol çalışması yaptığımız esnada hemşehrilerimizin 
bizden bir park talebi olmuştu. Arkadaşlarımıza 
hemen talimat verdik gerekli çalışmalar yapıldı 
ve bugün burada yapım işi başlayan parkımızda 
incelemelerde bulunduk. Kamışlıevlere, yeşil alanı 
2 bin 551, toplam alanı 3 bin 330 metrekare olan 
ve içerisinde 5 adet kameriyesi, Çocuk oyun alanı 
bulunan bir park yapıyoruz. Bunun iki sonucu 
olacak bincisi bu bölgede böyle bir ihtiyaç vardı 
o giderilmiş olacak, ikincisi bölgenin yapılaşması 
noktasında katkı sağlayacak” dedi. Parkın yapımının 
tamamlanmasının ardından peyzaj ve ağaçlandırma 
çalışmasının da yapılacağını belirten Başkan Aşgın, 
bölge sakinlerinin aileleri ve çocuklarıyla hoş vakit 
geçirebilecekleri bir mekan haline geleceğini ifade 
etti. 
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  3) Çorum İl merkezinin 53 km. 
güneydoğusunda, Ortaköy ilçesi 
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4) 2002 - 2003 tarihleri arasında görev 
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Eylül Sayısı Bulmaca Çözümü

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hayvanların 
Allah’ın emanetleri olduklarını ve bu emanetlere 
sahip çıkılması gerektiğini belirtti.  Çorum 

Belediyesi’nin yaralı ve hasta hayvanlara yardım etmek 
için tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizen 
Başkan Aşgın “Hayvanlara verdiğimiz önemi göstermek 
adına burada bir program düzenledik. Burada vermek 
istediğimiz mesaj şu “Allah dünyayı bize emanet etmiş, 
hayvanları da bize emanet etmiş, doğayı bize emanet 
etmiş. Biz de bu emanete sahip çıkmak zorundayız. Her 
hangi bir yerde bizim ihmalimizden dolayı bir hayvanın 
zarar görmesinin hesabını Allah’ın bize soracağının 
bilincindeyiz. İmkanlarımız ölçüsünde nerede bir yaralı 
hayvan var, nerede bir hasta hayvan var ona yardım 
etmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. 
Gerçekten insansak ve Allah bu emaneti bize vermişse 
bu emanetin farkındalığıyla bunların hepsini yapmak 
görevimiz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bunun bir 
göstergesidir. Burada özveriyle çalışan kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum.  Aynı hizmeti daha da ileriye 
taşıyarak vermeye devam edeceğimizi ifade ediyor bugün 
buraya gelen yavrularımıza ve onların öğretmenlerine 
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Satın alma 
sahiplen kampanyamız var ben onu çok önemsiyorum. 
Hayvan sahibi olmak isteyen hemşehrilerimiz gelsin 
hangi hayvanı beğenirse onu ona verelim” dedi. 

“Hayvanlar, Allah’ın bizlere emanetleridir”
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Mehmetçik Parkı spor tesisleri yenilendi

Erzurum Dede Caddesi'ne soğuk asfalt çalışması

Belediye Başkan Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, 
Mehmetçik Parkı içerisinde 

bulunan spor tesislerinde 
yapılan çalışmaların ardından 
incelemelerde bulundu. Yapımı 
Çorum Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ve bakıma 
ihtiyaç duyulan Mehmetçik 
Parkı içerisindeki spor tesisleri 
tadilattan geçirildi. Yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyen ve 
bilgi veren Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, tesislerin 
yeniden modern bir görünüme 
kavuştuğunu ve vatandaşların 

hizmetine yeniden sunulduğunu 
ifade etti. Aşgın “Geçtiğimiz 
aylarda tesisleri incelemiş ve 
tadilat yapılması hakkında 
çalışmalarımızı başlatacağımızı 
söylemiştik. Çocuklarımızın 
zamanlarını değerlendirdikleri 
futbol ve basketbol sahalarının yanı 
sıra tesislerin içerisinde bulunan 
lavabolar ve soyunma odalarını 
da tadilattan geçirdik. Tesislerimiz 
modern bir görünüme kavuştu. 
Tesislerden faydalanmak isteyen 
hemşehrilerimiz artık daha rahat 
bir şekilde spor yapabilecekler” 
dedi. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
Erzurum  Dede Caddesi'ndeki soğuk asfalt 
çalışmalarını yerinde inceledi.  Teknik ekipten 

bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, şehrimiz adına çok önemli bir noktadayız. 
Erzurum Dede Caddemiz ulaşım açısından 
çok büyük bir önemi sahip dedi. Başkan Aşgın, 
"Gülabibey Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, 
Akkent Mahallesi ve Ortaköy İlçemiz hastanemize, 
Akkent'te, Çevre Yoluna, Otobüs Terminaline, 
Gıda Toptancılar Sitesi'ne, Ticaret Borsası'na, Hal'e 
erişimini buradan sağlıyor. Vatandaşlarımızın 
ulaşımını kolaylaştırmak için imarda 35 metre 
genişlikte olan yolumuzun 14 metre genişliğinde 
ve 850 metre uzunluğundaki alanda çalışma yaptık. 
Ekiplerimiz yolumuzu ulaşıma açmak için gece 
gündüz burada çalışma yaptı. Hummalı çalışma 
sonucunda bugün itibariyle soğuk asfalt çalışmamızı 
tamamlıyoruz. Hemşehrilerimiz trafik yoğunluğuna 
katılmadan bölgede bulunan kurumlara ve iş 
yerlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Kalan kısımla 
ilgilide çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolu 
trafiğe açmak için çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum." dedi. 
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