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‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Koçhisar İsale Hattı 
İhalesi Ekim Ayında
Yapılacak
Çorum'un içme suyu kaynaklarının artırılması, vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması amacıyla 
bakanlıklar ve kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda Alaca Koçhisar Barajı İsale Hattı Projesi             
21 Ekim 2019 tarihinde ihale edilecek.  Sayfa 14

10.000 m 3’ l ük  su  deposu  Bahabey  İçmesuyu  Ar ı tma Tes is i  sahas ına  yap ı lacak . 

Öğrenciler Hayvan Parkı’nı gezdi
Çorum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım 
Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Merkezi Müdürlüğü’nde ve Suheybi 
Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 
Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon merkezi içerisinde yer 
alan Hayvan Parkı’nı gezdi.

53 nok tada  “AFAD Top lanma A lan ı”  be l ir lend i
Çorum Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü acil durumlarda vatandaşların 
güvenli bir şekilde toplanması için şehir 
merkezinde 53 noktada “AFAD Toplanma 
Alanı” oluşturdu. Bu alanlar kişi başı 2.5 m2 
alan olmak üzere nüfus verileri göz önünde 
bulundurularak değerlendirildi”. s.22s.18
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B
elediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın ve Çorum 
Muharip Gaziler Derneği 
Başkanı Muharrem Gül, 

Gaziler Günü nedeniyle Kore 
Gazilerini evlerinde ziyaret etti. 19 
Eylül Gaziler Günü düzenlenen 
etkinliklerle kutlanırken, Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve 
Çorum Muharip Gaziler Derneği 
Başkanı Muharrem Gül Çorum’un en 
yaşlı 2 gazisini evlerinde ziyaret etti. 
İlk ziyaret 1950-1953 yılları arasında 
Kore’de mücadele eden Mustafa 
Çorumlugil’in evine gerçekleştirildi. 
Ziyarette Kore Gazisi Mustafa 
Çorumlugil, savaş zamanlarında 
yaşadıkları sıkıntılardan ve o günleri 
nasıl atlattıklarından bahsetti. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın ve Çorum Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı Muharrem Gül daha 
sonra ise Kore Gazisi Yusuf Şahin’i 
ziyaret etti. Rahatsızlığı nedeniyle 
tedavisine evinde devam edilen Yusuf 
Şahin, Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’ı karşısında görünce 
şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisine 

yapılan ziyaretten 
mutlu olduğunu ifade 
eden Kore Gazisi Yusuf 
Şahin savaş anılarından 
da bahsetti. Duygu dolu 
anların da yaşandığı 
ziyarette Kore Gazisi 
Yusuf şahin zaman 
zaman göz yaşlarını 
tutamadı. Bir çok 
arkadaşının yanlarında 
şehit olduğunu belirten 
Yusuf Şahin kendisinin 
de bombaların arasında kaldığını 
söyledi. Anılarını anlatırken o günlere 
geri giden Yusuf Şahin göz yaşlarına 
da hakim olamadı. Şahin “Keşke şehit 
olsaydım. İsterdim şehitliği, çok zor 
günlerden geçtik” dedi. 

Gazilerin çok kutsal bir vazifeyi yerine 
getirdiğini belirten Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın şehitlere ve 
gazilere minnettar olduklarını ifade 
etti. Aşgın “19 Eylül Gaziler Günü 
nedeniyle gazilerimizi evlerinde 
ziyaret etmek istedik. Kore gazilerimiz 
zor günlerden geçtiler. Bu milletin 
ecdadı gazidir. Bugün bu topraklar 

bizlere yurt olmuşsa, al bayrağımız 
özgürce dalgalanıyorsa bunların 
hepsi gazilerimizin ve şehitlerimizin 
sayesinde oldu. Hayatta olan 
tüm gazilerimize hayırlı bir ömür 
diliyorum. Şehitlerimize de Allahtan 
rahmet diliyorum” dedi. 

Ziyaretlerin ardından Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve 
Çorum Muharip Gaziler Derneği 
Başkanı Muharrem Gül gazilere çiçek 
ve içerisinde Türk Bayrağı, Kur’an-ı 
Kerim ve kahve fincanı hediye ettiler. 
Başkan Aşgın Kore Gazisi Yusuf 
Şahin’in torunlarına da oyuncak 
hediye etti. 

K uzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Paşaköy 
Belediye Başkanı Habil 

Tülücü, Belediye Meclis Üyeleri 
ve Türk Birliği Dayanışma Derneği 
Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, 
Çorum Belediyesine ziyarette 
bulundu. Kıbrıs heyetini Belediye 
Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı 
makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan yapan Paşaköy 
Belediye Başkanı Habil Tülücü Anavatan Türkiye’nin belediyecilik anlamında çok yol 
kat ettiğini söyleyerek “deneyimlerinizden ve öngörülerinizden faydalanmak istiyoruz” 
dedi.

Türk Bir Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı ise, ”Anavatan Türkiye’de olmak bizleri çok 
mutlu ediyor. Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye’nin KKTC’de etkinliğinin 
hissedilmesi bizlere güç vermektedir .Özellikle bölgede güç savaşlarının olduğu bir 
süreçte bizlerin buralarda olması ve Anavatan’ımızın gücünü hissetmemiz özelde 
Paşaköy halkını genelde ise  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını daha güçlü 
kılmaktadır.” diyerek can ve kan bağımızın olduğuna dikkat çekerek birlik mesajı verdi. 

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise “KKTC’den gelen 
soydaşlarımızın Çorum’da bulunmaları ve bizleri ziyaret etmelerinden çok mutluyuz. 
Kardeşlik bağlarımızın bireyler üzerinden milletlere milletler üzerinden devletlere 
sirayet etmesi çok önemlidir .Kardeş ülkemizin Belediyeleri ile organik bağların 
kurulması  her zaman önceliğimizdir” diyerek gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği ve beraberindeki esnaf ve 

sanatkarlar Başkan Aşgın’ı ziyaret etti.

Eski esnaf ruhuna duyduğu özlemi dile getiren 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ben 
de uzun yıllar esnaflık yaptım. Eski ruhun geri 
gelmesi gerekiyor. Ruhun yeniden bütün çarşı 
ve pazarlarımıza, bütün esnaflara yeniden 
sirayet etmesi gerekiyor. Yeni bir başlangıç 
gerekiyor. Şehrin medeniyete kavuşmasında 
ve kalkınmasında esnafımız güç kuvvet 
verecek. Ben 24 saat emrinizdeyim. Elimizden 
ne geliyorsa yapabileceksek mutlaka yaparız. 
Yapamayacaksak da nedenini izah ederiz 
ben tüm esnaf kardeşlerimizin bu yıl 32.si 
kutlanan Ahilik Haftasını kutluyor işlerinde 
kolaylıklar diliyorum  dedi.

Ziyarete ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Yılın 
Ahisi Ethem Kıdıkoğlu ile kutlama komitesi 
üyeleride katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 
eşi Feyza Aşgın, 19 Eylül Gaziler günü 
münasebetiyle Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret 

etti. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi 
yetkililerinin de katıldığı ziyarette Feyza Aşgın,1974 
Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mithat Gamsız ve Bekir 
Ahıskalı’yı evlerinde ziyaret etti. Gazilerin ve ailelerin 
hatırlarını sorup hasbıhal eden Feyza Aşgın, “Gazilik, 
Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının 
yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan 
kahramanın adıdır. Bu sebepten gazilerimiz bizim için 
çok önemlidir. Ben bütün gazilerimizi minnetle yad 
ediyorum, vefat edenlere rahmet, sizlere de sağlıklı, 
sıhhatli uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kıbrıs heyetinden Belediyemize ziyaret Yılın Ahisinden Başkan 
Aşgın’a ziyaret

Feyza Aşgın’dan gazilere ziyaret

Kore Gazilerine anlamlı ziyaret
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K ısa bir konuşma yapan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın esnafa her zaman önem 

verdiklerini belirtti. Esnafın daveti 
üzerine Belediye Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri ve bazı 
birim müdürleri ile birlikte istek 
ve talepleri dinlemeye geldiklerini 
belirten Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın esnafın önemine 
değindi. Aşgın “Geçtiğimiz hafta Ahilik 
Haftasını kutladık. Sizlerde bizler için 
ahilersiniz. Bizim medeniyetimizin 
önemli mihenklerisiniz. Esnaf bizim 
bel kemiğimizdir. Şehrimiz ekonomik, 
sosyal ve kültür olarak bir adım öne 

gidecekse bu esnaflarımızın sayesinde 
olacak. Sizlerin kendinize “Biz varsak 
Çorum var, biz yoksak Çorum yok o 
yüzden çok çalışmamız lazım, çok 
gayret göstermemiz gerekiyor” demeniz 
lazım” dedi. Kendisinin de galerici esnafı 
içerisinde yetiştiğini belirten Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Uzun 
yılar galerici esnafınızın içerisinde 
yer aldım. Okul eğitimimizi aldık ama 
en güzel eğitimi biz esnaf içerisinde 
aldık. Bugün az kazanabiliriz, yarın ise 
çok kazanabiliriz. Heyecanla, aşkla, 
şevkle çalışmaya devam etmeliyiz. 
Biz Çorum halkının da sizlerinde 
emrindeyiz. Çok güzel bir sitemiz var. 

Eksikliklerle ilgili belediye olarak 
elimizden gelen desteği vereceğiz. 
Şehrin güzelleşmesi topyekun olur. 
Sadece caddelerin, mahallelerin 
güzelleşmesiyle olmaz. Esnafın, 
sanayinin, sitelerin güzelleşmesi 
gerekir. Ahilik haftanızı tebrik 
ediyorum. Davetiniz için de teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın’ın konuşmasının ardından 
konuşma yapan Traktörcüler Sitesi 
Kooperatifi Başkanı Bekir Korkmaz 
kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı 
Başkan Aşgın’a teşekkür etti. 

Aşgın, traktörcü esnafıyla 
bir araya geldi

Çocuk Şenliği ve Sinema Günlerine yoğun ilgi

“Çocuk gülerse dünya güler”

Kadeş Barış Meydanında gerçekleşen 
Çocuk Şenliği ve Açık Hava Sineme 
Günlerine yoğun ilgi görüyor. Çorum 

Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri 
kapsamında Çorumluları bir birinden 
güzel etkinliklerle buluşturmaya devam 
ediyor. Kadeş Barış Meydanında geçtiğimiz 
Cuma akşamı başlayan ve pazartesi 
akşamı sona erecek olan Çocuk Şenliği ve 
Açık Hava Sinema gösterisine ilgi görüyor. 

Her çocuğun kendinden bir şeyler bulduğu 
şenlikte çocuk oyunları, yüz boyama, 

balon katlama,  oyun parkı, jonglör, kukla 
gösterisi, illüzyon gösterisi ve birbirinden 
güzel etkinlikler yer alırken akşam 
saatlerinde ise  en çok izlenen filmler açık 
hava sinema gösterimi ile izleyicisiyle 
buluşuyor. 

Saat 18.00’da başlayan ve çocukların 
aileleriyle birlikte oldukça güzel vakit 
geçirdiği etkinlikleri Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyaret ederek 
çocuklarla vakit geçirdi.  Çocuklarla 
yakından ilgilenerek eğlencelerine 

ortak olurken akşam gösterimde olan 
filmleri izleyenlere de eşlik etmeyi 
ihmal etmedi. Aşgın, “Çocuklarımıza 
en çok da tebessüm, mutluluk ve 
gülümseme yakışıyor. Tüm çabamız 
bunu temin içindir. 2 Eylül Pazartesi 
günü son bulacak etkinliklerle ilgili bu 
güzel ortama tüm çocuklarımızı getirin 
eğlensinler yazın son günlerini doya 
doya yaşasınlar sizi de akşam ki sinema 
gösterimine davet ediyorum" dedi. 

Kültür Park içerisinde gerçekleştirilen uçurtama 
şenliği renkli görüntülere sahne oldu.  Çorum 
Belediyesi tarafından geçtiğimiz Cuma ve 

cumartesi günü gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde 
aileler çocuklar kadar ter döktü. Çorum Belediyesi 
tarafından ücretsiz olarak alanda bulunan tüm 
çocuklara uçurtma dağıtımı gerçekleştirilirken 
uçurtmaların birleştirilmesi konusunda da belediye 
personeli yardımcı oldu.  Belediye personellerinden 
yardım almak istemeyen veliler ise uçurtmaları 
yapmakta olduğu kadar uçurtmaları uçurmakta da 
zorlandılar. 

İki gün süren uçurtma şenliğinde Kültür Parkta 
bulunan çocukların eğlencelerini görmenin 
kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini belirten 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Okulların 
açılmasına sayılı günler kala çocuklarımız için çeşitli 
etkinlikler düzenledik. Kadeş Barış Meydanı’nda 
düzenledğimiz şenliğimizde pamuk şeker, jonglör, 
kukla, illüzyon, animasyon gösterilerinin yanı sıra 
balon katlama, oyun parkı, ebru atölyesi, origami 
atölyesi gibi aktiviteler yer aldı. KIadeş Çocuk 
Şenliğimiz kapsamında Kültür Park içerisinde 
2 gün süren Uçurtma Şenliği de gerçekleştirdik. 
Çocuklarımızın mutlu olması, onların sevindiğini 
görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çocuk gülerse dünya 
güler” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın traktörcüler 
sitesi esnafla bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları 
İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, 
Turhan Candan, Zübeyir 
Tuncel, Belediye Meclis 
Üyeleri ile birlikte traktörcüler 
sitesi esnafı ile sabah 
kahvaltısında bir araya gelen 
Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın esnafın istek ve 
taleplerini dinledi. 
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Aşgın, asfalt 
çalışmalarını 
inceledi

Belediye Başkanı Dr.Halil 
İbrahim Aşgın, Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün devam 
eden asfalt çalışmalarını 

inceledi.

Çorum Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin 
değişik noktalarında çalışmalarını 
sürdürürken Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın çalışmaları 
inceledi, vatandaşlarla sohbet etti. 
Kamışlıevler, Bayat Mahallesi ve 
Çiftlik Çayırı sokaklarda devam 
eden çalışmaları inceleyen Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 
aldı. Kamışlıevler sokaklarda 
devam eden asfalt çalışmalarını 
inceleyen Aşgın’a  vatandaşlardan 
da olumlu tepki geldi. Beraberinde 
mahalle muhtarı ümit patır ve birim 
amirleri ile inceleme yapan Aşgın’a 
mahalle sakinleri teşekkür etti. 
Yaklaşık 25 senedir mahallelerine 
hiç kimsenin gelmediğini belirten 
mahalle sakinleri “buralar çamur 
içerisindeydi. Otobüse binerken bile 
ayağımıza poşet bağlamak zorunda 
kalıyorduk. Allah sizden razı olsun” 
dediler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 

Aşgın göreve vatandaşa 
hizmet için geldiklerinin 
altını çizdi.  Kamışlıevler 
sokaklarda bir çocuk parkı 
ihtiyacının olduğunu 
da belirten Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın “önce mahalle 
sakinlerimizi çamurlu 
yoldan kurtaracağız. Daha 
sonra ise mahallemizde 
bir park olmadığını 
tespit ettik. Yerini 
belirlediğimiz bölgeye 
bir çocuk parkı yapacağız. 
Diğer mahallelerdeki 
çocuklar nasıl parklarda 
gülerek oynayarak büyüyorlarsa, 
bu mahallemizdeki çocuklarımız 
da oynayarak, gülerek, eğlenerek 
büyüyecek. Bundan sonra bizim bir 
ayağımız burada olacak” dedi. 

Bayat Mahallesinde de çalışmaların 
devam ettiğini belirten Belediye 
Başkanı Dr.Halil İbrahim 
Aşgın “Bayat Mahallesi bizim 
15.mahallemiz. Burada da bir 
takım çalışmalara ihtiyaç vardı. 
Adayken Çorum’da kenar mahalle 
kalmayacak demiştik. Bütün 
mahallelerimize eşit ve adil olarak 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Gözden ırak olan asla gönülden 
ırak değildir. Önemli olan gönül 
yakınlığıdır.  Bayat mahalle 
muhtarımız bütün sorunları bizlere 
iletiyor bizde çözümü noktasında 
elimizden geleni yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Daha sonra ise Çiftlik Çayırı 
sokaklarda devam eden asfalt 
çalışmalarını inceleyen Belediye 
Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın 
asfalt çalışmasını sürdüren 
personele kolaylıklar diledi. 

Aşık Borani’ye ziyaret

Candan, Masa Tenisi’nde Türkiye birincisi

Geçtiğimiz hafta sonu Seyfe 
Köyü’nde bulunan Kırklar 
Türbesine ziyaret gerçekleştiren 

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın Sarimbey 
Köyü’nde bulunan Çorumlu Halk Ozanı 
Halil Çimen’i (Aşık Borani) unutmadılar.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi yönetim 
ve üyelerinin yanı sıra Belediye Meclis 
Üyeleri ile birlikte Seyfe ve Yeni Hayat 
köylerinde bazı ziyaretlerde bulunan 
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha sonra ise 

Sarim Bey Köyü’nde yaşamını sürdüren 
Aşık Borani’yi ziyaret ettiler. Heyetin 
kendisine yaptığı ziyaretten oldukça 
memnun kaldığını belirten Aşık Borani 
yazdığı şiirlerden okudu.  Aşık Borani’nin 
yazdığı şiirleri kendi sesinden duymanın 
mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şiirlerin 
insan odaklı olduğunu ve neredeyse 
tamamında bir mesaj olduğunu belirtti. 
“Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” 
diyen Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim 
Aşgın “Çorumlu ozanımız Halil Çimen 
bilinen adıyla Aşık Borani bizim için önemli 
değerlerden birisi. Değerlerimize sahip 
çıkmamız onların her zaman yanında 

olmamız gerekiyor. Aşık Borani’yi daha 
önceden de ziyaret etmiştim. Yazdığı 
yüzlerce şiirden bizler için seçtiklerini 
seslendirdi. Onun sesinden bu şiirleri bir 
kez daha dinlemek bizlere mutluluk verdi. 
Kısa süre içerisinde Aşık Borani için Kent 
Konseyi üyesi olan kızı Firdevs Yalçın 
ile birlikte bir vefa gecesi düzenlemeyi 
düşünüyoruz.  Aşık Borani’ye hayırlı, 
sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın 
günün anısına Aşık Borani’ye saat kulesi 
maketi hediye ederken, Aşık Borani ise 
hem Vali Mustafa Çiftçi’ye hem de Çorum 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 
kitaplarından hediye etti. 

Ankara’da gerçekleştirilen Küçükler-Minikler Masa Tenisi Türkiye şampiyonasında 
mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 
Muhammed fatih Candan Türkiye şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’nın Mamak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcuları 3 madalya ile dönmeyi başardılar. 2 gün süren şampiyonada 421 
sporcu mücadele ederken Küçük Erkekler kategorisinde rakiplerini yenmeyi başaran 
Muhammet Fatih Candan Türkiye birincisi olmayı başardı. Final müsabakasında Hataylı 
rakibi Mustafa Nebhan ile karşılaşan Muhammet Fatih Candan rakibini ilk 2 sette 12-
10, 11-2’lik skorlarla geçerken, 3.sette 7-11, 4.seti ise 10-12 ile rakibine verdi. Son sette 
ise rakibini 11-7 ile geçen Muhammet Fatih Candan şampiyon oldu. Türkiye’nin en iyi 
16’larının seçildiği ve Milli Takıma gidecek sporcuların da belirlendiği şampiyonada 
Candan Türkiye birincisi olarak en iyi 16 Masa Tenisi turnuvasına katılmaya hak 
kazandı. 

Küçük Bayanlar kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 
Sporcularından Aybüke Banu Şimşek yarı final mücadelesinde Ankaralı rakibi Büşra 
Demir ile karşılaştı. Güçlü rakibi karşısında setleri 11-3, 11-3 ve 11-8 ile kaybeden 
Aybüke Büşra Şimşek 3. Olurken Büşra Demir finalde bir diğer Çorum belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü sporcusu Ezel Arslan ile karşı karşıya geldi. İlk seti 11-9 ile kaybeden 
Büşra Demir ikinci seti ise 6-11 ile kazanmayı başardı. 3.sette rakibine 11-7, son sette ise 
11-8  kaybeden Ezel Arslan Türkiye ikincisi oldu. 

Çorum’a 3 madalya ile dönen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 
Küçük Erkeklerde Arda Kekillioğlu 7.ci, İsmail Eren Alıcı 9.cu, Küçük Bayanlarda Asude 
Tuba Şimşek 8.ci, Minik Erkeklerde Yusuf Yüktaşır 15.ci olarak Türkiye En iyi 16 Masa 
Tenisçisi turnuvasına katılmaya hak kazandı.
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M
uharrem ayı nedeniyle 
şehrin farklı noktalarında 
aşure dağıtıldı. Belediyemiz  
Muharrem ayı nedeniyle 

Kadeş Barış Meydanı, 15 Temmuz Hürriyet 
Meydanı, Milönü, Yunus Emre Parkı, 
Bahabey Caddesi, Huzur Camii ve Yazı Çarşı 
Kavşağında bir buçuk ton aşure dağıttı. 
Kadeş Barış Meydanında düzenlenen aşure 
dağıtım programına Çorum Valisi Mustafa 
Çiftçi, Belediye Başkan Vekilimiz İsmail 
Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem 
Biçer, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan 
Candan, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, AK 
Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl 
Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ÇESOB Başkanı 
Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye 
Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Hasan Tomuk ile vatandaşlar 
katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından  
protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramı 
yaptı.....

Hemşehrilerimize aşure ikram ettik Başkan Aşgın 
Velipaşa Hanını 
inceledi
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un 

kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan Velipaşa Hanı’nda 
incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları devam eden 

Velipaşa Hanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, yetkililerden restorasyonun gidişatı ile ilgili bilgi aldı. 

Biran önce restorasyonu tamamlayarak Velipaşa Hanını Çorum’a 
kazandıracaklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Binanın kötü durumda 
olan ana taşıyıcıları aslına uygun olarak değiştirildi, güçlendirme işlemi 
tamamlandı. Çatı kaplaması ve duvar sıvası yapılarak pencereleri takıldı. 
Yapılan işlemlerin hepsi de yapının mimari olarak aslına uygun biçimde 
yapıldı. Elektrik tesisatı, mekanik işleri, tavan ve döşeme kaplamaları 
yapıldıktan sonra çevre düzenlemesini de yaparak Velipaşa Hanını 
hizmete açacağız” dedi. 

Şehrimizin ve ülkemizin turizmine 
katkı sağlayacak
Çorum’un kültür anlamında çok köklü bir tarihi olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Aşgın, yakın dönem kültür miraslarını tekrardan hayata 
döndürerek turizme kazandıracaklarını belirtti. 

Çorum Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerinin haricinde şehre kimlik ve misyon kazandırma görevlerini 
üstlendiklerini belirten Başkan Aşgın, “Çorum, gerek Hattilere kadar uzanan 7 bin yıllık tarihi gerekse son dönem Osmanlı 
mimarisi ve kültürel özelliklerini taşıyan yapılarla turizm anlamında da önemli bir merkez. Osmanlı döneminden 
günümüze kadar ulaşan bu mimari eserleri ihya ederek şehrimize kazandıracağız. Eski Karakol Binamızın restorasyon 
işlemini tamamladık yakında Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezimiz orada hizmet verecek. Velipaşa Hanının restorasyon 
işlemlerinde önemli bir bölümü geride bıraktık, kalan işlerini tamamlayıp butik otel tarzında hizmete sunacağız. Tarihi 
Çöplü Arastamızda proje çizim aşamasına getirdiğimiz bir restorasyon ve ihya işlemi devam ediyor. Buralardan sonra Tarihi 
Çorum Kalesinin restorasyon çalışmasını da yapacağız. Bütün bunlar hizmete açıldığında şehrimizin turizm anlamında 
önemi daha da artacak” dedi.

Şehri susuz bırakmamak için çalıştılar

Belediyemiz  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 
ekipleri Mimar Sinan ve Çepni Mahallesini 
besleyen Yörükevler su deposu ana 

hattında meydana gelen büyük çaplı arızaya 
anında müdahale etti. 

Ankara'dan gece program döşünü çalışma 
yapılan yere gelen Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın da çalışan ekipleri ziyaret ederek 
arıza giderilene kadar alandan ayrılmadı. 

Alt yapının çok zor bir iş olduğunu ifade eden 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ama 
eğer biz bu makamlardaysak, bu emanetler bize 
verildiyse, millet bize güvendiyse milletimizin 
güvenini boşa çıkarmamak ve emanete sahip 
çıkmak durumundayız. Gece-gündüz demeden 
belediyemizin tüm birimleriyle şehrimiz ve 
hemşehrilerimiz için koşuyoruz. Ana hattın 
geçtiği Cemilbey Caddesi'nde Su ve Kanalizasyon 
Müdürlüğü ekiplerimiz 8-9 saat çalışma yaptı. 
Personellerimizin özverili çalışması neticesinde 
arıza gece saat 01.00' da giderildi. Şehrimizi susuz 
bırakmamak ve hemşehrilerimizin refahı için 
mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan mesai 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine 
sağlık" dedi. 
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BUHARAEVLER
MAHALLESİ
Ümit Patıroğlu / Buharaevler Mahallesi Muhtarı 

Çorum'un incisi...

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

1980 yılında İskilip’te doğdum. İlkokul ve Ortaokulu 
Yeniyapan Köyü’nde, liseyi Uğurludağ Fatih Lisesi’nde 
tamamladım. Evli 2 çocuk babasıyım. Üstlendiğim 
vazife doğrultusunda mahallemize en iyi hizmeti sunma 
bilinciyle çalışmaya gayret ediyorum.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde aday oldum ve 
halkımızın teveccühü ile ilk kez bu göreve seçildim. 5 aydır 
muhtarlık görevimi sürdürüyorum .

Muhtarlık öncesinde de çeşitli dernek ve sivil toplum 
kuruluşlarında görevler aldım. İnsanlara yardım etmeyi, 
hizmet etmeyi seviyorum.

Mahallenizin genel yapısından bahseder misiniz?

Mahallemiz tarihi olarak yeni sayılabilecek bir mahalle. 
Yaklaşık 30-40 yıllık bir geçmişe sahip. Çorum’umuzun 

sessiz, sakin ve nezih mahallelerinden bir tanesi.

Şehrimizin en büyük kültür merkezi olan Çorum 
Belediyesi Buhara Kültür Merkezimiz mahallemizde 
bulunuyor. İçerisinde ailecek hoşça vakit geçirilebilecek 
çeşitli aktivite alanları ve spor salonları var. Bu eşsiz 
mekâna herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Yenilenip, 
güzelleşen Manas Parkının yanı sıra açık havada vakit 
geçirilebilecek hoş parklarımız var. 

Mahallenizin sorunları nelerdir?

Perşembe günleri kurulan semt pazarımızın civarındaki 
cadde ve sokaklarda ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. 
Bu hususta da gerekli çözümün sağlanması gerektiğine 
inanıyoruz.

Hz. İbrahim Camii yanındaki boş arsanın da belediyemiz 
tarafından düzenlenerek halkımızın istifadesine 
sunulmasını bekliyoruz.

Mahalle halkı ile diyalogunuzdan bahseder misiniz? 
Mahalle sakinleri taleplerini kolaylıkla iletebiliyormu? 
Sorunlarına çözüm bulabiliyor mu? 

Bize her ne taleple olursa olsun gelen hiçbir 
vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Muhtarlık olarak 
yapabileceğimizi zaten yapıyoruz, bizim dışımızda 
bir kurum veya kuruluşla alakalı bir durum varsa 
gerekli yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Herkese 
güler yüzlü davranıyoruz bu sebeple de mahalle 
sakinlerimiz rahatlıkla gelip istek ve taleplerini bizle 
paylaşabiliyorlar.

Belediye Faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?

Çorum Belediyesi bünyesinde açılan Muhtarlıklar 
Müdürlüğü belediyemizin mahallelere yapacağı 
hizmetlerin hızlanması ve kalitesinin artması noktasında 
çok yerinde bir karar oldu. Muhtarlık olarak bizim 
belediyeyle alakalı taleplerimiz tek bir yerden alınıyor 
ve çok hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanıyor. 

Mahallemiz çok güzel bir mahalle, belediye 
hizmetleriyle daha da güzelleşiyor. Yakın zamanda 
Manas Parkımızda büyük çaplı bir yenileme işlemi 
yapıldı, semt parklarımızda bakım ve onarım işlemleri 
yapılıyor. Altyapı ve üstyapı olarak ihtiyaç duyulan 
noktalarda belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor. 

Mahallenizde kaç tane eğitim kurumu var? Bunların 
Mahallenize katkıları nelerdir?

Mahallemizde 2 İlkokul, 1 ortaokul, 1 lise bir de 
Uygulama Oteli var. Ayriyeten Diyanete bağlı 2 Kuran 
Kursu da mahallemizde hizmet veriyor. 

Belediyemizin Mahallemizde yaptığı Buhara Kültür 
Merkezi de 7’den 70’e herkese hizmet verebilen bir 
kompleks olarak çalışıyor. Bu da Mahallemizde sosyal 
hayata önemli bir katkı sunuyor.

Mahallenin Künyesi
Mahallenin kuruluş tarihi: 1980'li yıllar
Mahallenin nüfusu: 27.000

1 Kültür Merkezi, 20 Park, 2 İlkokul, 1 Lise, 1 
Ortaokul, 1 Uygulama Oteli, 2 Kur'an Kursu, 3 Camii 
bulunmaktadır.



12  |   EYLÜL 2019  EYLÜL 2019  |  13  ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’ ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın şehrin güzel bir görüntüye 
kavuşması için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. 
Milönü ile Eğridere Çarşısını birbirine bağlayan ve yaya trafiğinin en 

yoğun olduğu caddelerden olan Uğur Mumcu Caddesinin güzel bir görünüme 
kavuştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın “Çorum’un 
her mahallesine her bölgesine hizmet götürebilmek için aşkla çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz aylarda Uğur Mumcu Caddesi esnafımızla bir toplantı yaptık. Bu 
toplantıda esnafımızın bizlerden bazı talepleri oldu. Bu taleplerle ilgili bizlerde 
bazı çalışmalar yaptık. Esnafımız cadde üzerinde bulunan ışıklandırmaların 
yetersizliğinden bahsetmişti onunla ilgili çalışmalarımız tamamladık. Kırık 
ve bozuk olan bütün aydınlatmalar tamir edildi. Esnafımızın bizlerden orta 
alana dekoratif çiçek saksıları konulması yönünde talebi oldu. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerimiz geçtiğimiz gün o çalışmayı da tamamladı. Cadde 
boyunca 38 adet dekoratif ahşap saksı cadde ortasındaki alana konuldu. Hem 
yaya trafiğini engellemeyecek hem de esnafımıza zarar vermeyecek bir çalışma 
yaptık. Yaptığımız çalışmayla Uğur Mumcu caddesi güzel bir görüntüye kavuştu. 
Esnafımızın yaptığımız çalışmayı beğenmesi de bizleri ayrıca memnun etti” 
ifadelerini kullandı. Öte yandan çalışmaları başından sonuna kadar takip 
eden Uğur Mumcu Caddesi esnafı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve 
çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiler. Taleplerinin değerlendirilerek yerine 
getirilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten esnaflar “Uğur Mumcu 
Caddesi çiçeklerle şimdi daha güzel” ifadelerine yer verdiler.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu öğrencileri 19 Eylül Gaziler Gününde Çorum 
Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti. 

15 Temmuz Darbe girişimine dair video sunumunu izleyen 
öğrenciler, ardından müze görevlisi eşliğinde 15 Temmuzda 
yaşanan hain darbe girişiminin sonuçlarını gözler önüne 
seren fotoğraf sergisini gezdi. Sonrasında 15 Temmuz Darbe 
Girişiminde şehit olan Çorumluların ve Ömer Halisdemir’in 
heykellerinin ve emanetlerinin bulunduğu bölümü gezdi. 

Yeryüzünde vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden 
başka bir milletin olmadığını ifade eden öğrenciler “Bütün 
şehitlerimizle birlikte ahrete intikal eden gazilerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaşayan gazilerimize de 
sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Bugünün anlam 
ve önemine yakışır bir ziyaret oldu. Burada duygusal anlar 
yaşadık” dedi.

Yunus Emre Parkındaki yürüyüş yollarında zamana 
bağlı oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmaları 
başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil 

İbrahim Aşgın, “Yunus Emre Parkımız şehrimizin güzide 
parklarından bir tanesi. Burada bulunan EPDM yürüyüş 
yolunun bazı kısımları zamana ve kullanıma bağlı olarak 
tahrip olmuş eskimiş durumdaydı. Yapmış olduğumuz 
tespitler sonucu yürüyüş yolunun 600m2’lik bir kısmında 
yenileme yapılması gerektiğini tespit ettik ve çıkmış 
olduğumuz açık ihale sonucu yenileme işlemlerini 
başlattık” dedi. Vatandaşlardan gelen taleplerin 
değerlendirilmesi sonucu başkaca semt parklarında da 
aynı şekilde yürüyüş yollarında bozulmaların olduğunu 
tespit ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, Yunus Emre 
Parkında yapılana tadilat ve yenileme işlemlerinin 
ardından önceden tespit edilen semt parklarındaki EPDM 
yürüyüş yollarında da yenileme işlemlerinin yapılacağını 
söyledi.

Uğur Mumcu Caddesi şimdi daha güzel

Öğrencilerden anlamlı ziyaret Yunus Emre’de yürüyüş yolları 
yenileniyor

Ulaşım konusunda yeni bir döneme 

girildiğini ifade eden Belediye Başkanı 

Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaklaşık 15 

aydır ihalesi konusunda sıkıntıların 

yaşandığı ulaşım konusunda bugün 

itibariyle karşılıklı olarak son imzayı 

da atmış bulunmaktayız. Bugün 

itibariyle ihale süreci tamamlanmış 

olup Hitit Ulaş Özel Halk Otobüsü 

İşletmeciliği ile 10 yıllık anlaşmamızı 

yaptık. Ulaşım, bütün hemşehrilerimizi 

ilgilendiren bir konu. Bu sebeple bugün 

şehrimiz açısından önemli bir gün. 

Bundan önceki hizmetleri için Ulaş 

A.Ş.’ye teşekkür ediyorum. Ama son 

dönemlerde yaşanan bazı sıkıntılar 

oldu. Yaşanan sorunları da göz önünde 

bulundurarak yeni dönem için yapmış 

olduğumuz detaylı çalışmalar sonrası 

ulaşımda sorunları en aza indirecek 

yeni bir döneme bismillah diyoruz” 

dedi.

Ulaşımda Kaliteyi Her 
Geçen Gün Artıracağız
Toplu ulaşımda memnuniyet oranlarını 

her geçen gün artırarak, yapılan 

anketlerde zamanla çok güzel sonuçlar 

alacaklarına inandığını söyleyen Başkan 

Aşgın, Belediye olarak her alanda olduğu 

gibi ulaşım alanında da Çorumlulara 

hizmetin en güzelini verme gayreti 

içerisinde olduklarını belirtti ve yeni 

dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Önümüzdeki süreçte ulaşım konusunda 

güzel işlerin yapılacağına inandığını 

söyleyen Başkan Aşgın, “29 otobüs hattında 

46 tanesi 12 metre ve 2 yaşından daha 

küçük 64 asıl 2 yedek otobüsle çok güzel 

hizmet vereceğimizi düşünüyorum. 

Otobüs duraklarındaki elektronik 

sistemlerin hepsini devreye sokacağız. Yeni 

dönemde hizmet kalitesini artırmak için 

gerekirse bütün mahalle muhtarlarımızı, 

Hitit Ulaş A.Ş yetkililerini, Belediyemiz 
ilgili personellerini devreye sokarak 
bütün otobüs güzergahlarını yeniden 
düzenleyeceğiz. Otobüs durakları eksikse 
yenilerini ekleyeceğiz, fazlaysa yerlerini 
değiştireceğiz. İnşallah memnuniyet 
oranının her gün arttığı bir toplu ulaşımı 
şehrimize kazandıracağız” dedi ve bu 
konuda belediye olarak gereken neyse 
yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zor bir süreci geride bıraktıklarını belirten 
Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Arap Ballı, “Bu süreçte sükunet ve sabırla 
işini yapan 127 ortağımıza teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra yeni bir dönem 
başladı. İnşallah bu dönem Hitit Ulaş 
A.Ş., Çorum Belediyesi ve şehrimiz için 
faydalı güzel bir dönem olacak. Bu 
sürecin bu noktaya gelmesinde emeği 
olan başta Belediye Başkanımız Halil 
İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Toplu ulaşımda yeni dönem...

Toplu ulaşımda 
15 aylık belirsizlik 
sürecinin ardından 
Çorum Belediyesi 
ile Hitit Ulaş 
A.Ş.  arasında 
10 yıllık toplu 
taşıma sözleşmesi 
imzalandı. 
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Koçhisar İsale Hattı İhalesi
21 Ekim'de yapılacak

gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda 
yaptığımız ziyaretlerin 
müjdelerini almaya başladık. 
Uzun süredir üzerinde 
çalıştığımız 52 bin 685 
metrelik Koçhisar isale hattı, 
ihale programına alındı. 
Koçhisar Barajından 900 mm 
iç çapında çelik borular OSB 
içmesuyu arıtma tesisine 
kadar döşenecek. Ankara yolu 
ve Alaca yolunu kazmamak 
için yolların altından 
1100 mm iç çapında çelik 
borularla 934 m yatay sondaj 
yapılacak. Yeni isale hattı 
için gerekli tüm vantuzlar, 
tahliyeler, debimetreler, 
vanalar takılacak ve bunlar 
için odalar da oluşturulacak. 
Yılda 12 milyon m3 su 
temin edeceğimiz Koçhisar 
Barajı'ndan bu çalışma ile 
Çorum'un içme suyunun 
büyük bir bölümünü 
karşılayacağız. Koçhisar 
Barajından su almamız 
şehrimizdeki diğer 
barajlarımızın da doluluk 
oranlarına katkı sağlayacak" 
dedi. 

10.000 m3'lük 
Su Deposu İnşa 
Edilecek
Başkan Aşgın, "İhale kapsamında 
Çorum Belediyesi’nin Bahabey 
İçmesuyu Arıtma Tesisi sahasına 
10.000 m3'lük  su deposu inşa 
edilecek. Yeni Tesisler SCADA 
(Uzaktan İzleme ve Uzaktan 
Komuta) Merkezinden kontrol 
edilecek. Proje 540 takvim 
günü içerisinde tamamlanacak. 
İşin %10'u 2019 yılında, %70'i 
2020 yılında ve %20'si ise 2021 
yılında tamamlanacak. Projenin 
tamamlanmasıyla birlikte 
Çorum’un içme suyuyla ilgili 
onlarca yıl herhangi bir sıkıntısı 
kalmayacaktır. Seçim döneminde 
hemşehrilerimize sunduğumuz 
önemli projelerimizden biri olan 
Koçhisar isale hattının hayata 
geçecek olmasının mutluluğunu 
yaşıyoruz. Çorum için birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışmanın, 
birlikte gayret göstermenin 
meyvelerini hep birlikte alıyoruz. 
Çorum'a hayırlı uğurlu olsun" 
diye konuştu. 

Ç orum'un içme suyu 
kaynaklarının artırılması, 
vatandaşların içme suyu 

sıkıntısı yaşamaması amacıyla 
bakanlıklar ve kurumlarla yapılan 
görüşmeler sonucunda Alaca 
Koçhisar Barajı isale hattı projesi 
21 Ekim 2019 tarihinde ihale 
edilecek. 

Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Çorum 
Milletvekillerimiz, AK Parti İl 
Başkanımız ile Çorum için var 

Tarım ve Orman Bakanı 
Yardımcısı Fatih Metin'i ve 
Bakanlık Genel Müdürlerini 
geçtiğimiz aylarda ziyaret 
eden Çorum Valisi Mustafa 
Çiftçi, Çorum AK Parti 
Milletvekilleri, Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın ve AK Parti İl Başkanı 
Yusuf Ahlatcı Çorum'un 
talep ve beklentilerini 
iletmişti. Bunun üzerine 
görüşmeleri yapılan 
Koçhisar İsale Hattı, 
DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından ihale programına 
alınmasının sözü alınmıştı. 
İsale hattının ihalesi Ekim 
ayında yapılacak. 

Belediyelerde stratejik 
planlama; Şehir halkının 
yaşam kalitesini etkileyen 
ve etkilemesi muhtemel 

koşulların anlaşılması, şehrin 
gelecekte ulaşmak istediği konum 
konusunda ortak bir anlayış ve 
mümkün olduğunca geniş bir 
uzlaşma sağlanması ve de bu 
konuma ulaşmak için belediyenin 
kaynaklarını etkin bir şekilde 
kullanma yollarını arayarak ne 
yapması ve nasıl bir kurum olması 
gerektiğini tanımlayan sistematik 
bir süreçtir.

Stratejik planlamanın 
başarısı ancak belediyenin 
tüm çalışanlarının planı 
sahiplenmesiyle mümkündür. 
Stratejik planlama belediye 
içerisinde belirli bir birimin 
ya da kişinin sorumluluğu 
olarak görülmemelidir. Plan 
hazırlamak ve belediyeyi bu 
plan doğrultusunda yönetmek 
belediye yönetiminin temel 
sorumluluğudur.

Stratejik planlama yasal 
bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesinden öte daha iyi, 
daha katılımcı ve demokratik 
bir yönetimin aracı olarak 
görülmelidir.

Stratejik planlama belediyedeki 
tüm birimlerin iş yapma 
rutinlerinin içinde olan esas 
işlerinden biri olarak görülmeli, 

yalnızca strateji geliştirme 
birimine bırakılmamalıdır. Başta 
Başkan ve encümen üyeleri ile 
üst düzey belediye yöneticileri 
tarafından sahiplenilmeli 
ve sürece aktif katılımları 
sağlanmalıdır. Hizmet sunumu 
yasal bir gereklilik olarak değil, 
halkın yaşam kalitesini artıran 
bir araç olarak görülmelidir. 
Stratejik planlama belediyenin 
halka, yaşamlarını nasıl daha iyi 
hale getirdiğini anlatmak ve halkı 
yönetim sürecine dâhil etmek için 
bir fırsat olarak görülmelidir.

Çorum Belediyesi olarak, şehrin 
geleceğini yönlendirebilmek üzere 
şehrin arzu edilen geleceğine 
ulaşmak için mekânsal, kurumsal, 
toplumsal boyutları olan yol 
haritasını oluşturma adına stratejik 
plan çalışmalarını yapmaktayız. 
Bu çalışmalar nihayetinde, 
hazırladığımız Çorum Belediyesi 
2020-2024 Stratejik Plan ile; 

-Kaynakların kullanımı 
ile amaç ve hedeflerin 
önceliklendirilmesinde 
etkinliği artırmayı

-Stratejik yönetimin diğer temel 
bileşenleriyle bağlantısının 
daha güçlü kurulmasını 
sağlamayı

-Performans değerlendirmesinin 
daha iyi yapılarak kanıta dayalı 
karar alınmasını sağlamayı

-Daha kaliteli bir raporlama 
yapılmasına temel oluşturarak 
kamu yönetiminde şeffaflık ve 
hesap verebilirlik anlayışının 
yerleşmesine katkı sağlamayı 
hedeflemekteyiz. 

Planlama sürecinin 
planlanmasıyla başlayan bu 
döngüde neredeyiz, nereye 
ulaşmak istiyoruz, gitmek 
istenilen yere nasıl ulaşabiliriz 
ile başarımızı nasıl takip eder 
ve değerlendiririz sorularına 
cevapları vermek adına 
belirlediğimiz misyon, vizyon, 
temel değerler ile 8 faaliyet 
alanı, 8 amaç, 29 hedef ve 
104 performans göstergesi ve 
çalışmalarımızı tamamlamış 
bulunmaktayız. 

Bir Bakışta Stratejik Plan

Talat TEKİN Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü
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Çorum, Hizmetin En 
Güzeline Layık
Bu projenin şehrimiz açısından 
büyük bir öneme sahip olduğunu 
belirten Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, “Avrupa Birliği 
destekli olan bu proje kapsamında 
Amsterdamlı yetkililerin bilgi beceri 
ve tecrübelerinden yararlanmak, 
burada ki akıllı şehir uygulamalarını 
yerinde görmek ve incelemek üzere 
böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Ortak fayda sağlaması ve bilgi 
paylaşımı olması açısından bu 
ziyareti önemsiyorum. Ziyaretten 
şehrimize, ülkemize ne gibi 
kazanımlarla döneriz onun gayreti 
içerisindeyiz. Çünkü Çorum, hizmetin 
en güzeline layık. Ben bu projeye 
destek veren herkese canı gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet, ziyaretlerine Litvanya 
büyükelçiliği ile devam etti. 
Başkonsolosluk ve Litvanya 
büyükelçiliğine yapılan ziyaret 
sonrası, Den Haag şehrinde 
bulunan Sağlık Bakanlığı ve 
Çalışma Bakanlığı ziyaret edildi. 
Hollanda’daki akıllı kamu 
binalarının en önemlilerinden olan 
binaya ilişkin bilgiler bakanlık 
çalışanları tarafından verildi.

Ziyaretin ikinci gününde, Akıllı 
Şehir Uygulamaları konusunda 
çalışmaların yürütülmesinde 
önemli payı olan Amsterdam 
İnovasyon Enstitüsü ziyaret edildi. 
Ziyarette, Amsterdam akıllı şehir 
yolculuğunun aşamaları ve edinilen 
tecrübeler hakkında heyete uzmanlar 
tarafından bilgiler verildi.

Toplantı, AMS Enstitüsü uzmanı 
ve proje yöneticisi Corneli Dinca 
tarafından Amsterdam inovasyon 
platformu hakkında bilgilendirme 
ve Amsterdam şehrinin odaklandığı 
akıllı şehir bileşenlerinin 
nasıl belirlendiği konusunda 
bilgilendirme yapılması ile başladı.

Amsterdam Belediyesi adına 
toplantıya katılan İnovasyon 
Yöneticisi Mesut Ateş ise 
akıllı şehirlerin oluşturulması 

aşamasındaki 
işbirlikleri ve 
Amsterdam’da 
uygulanan akıllı 
şehir sistemleri 
hakkında heyete 
detaylı bilgiler 
verdi.

Amsterdam 
ziyareti 
kapsamında 
heyet, 
Macaristan 
Büyükelçiliği’ni de ziyaret ederek 
Büyükelçi Dr. Kocsis András ile bir 
görüşme gerçekleştirdi. 

Hollanda 
Belediyeler Birliği 
ile Toplantı
Heyetin önemli teknik 
ziyaretlerinden birisi de Hollanda 
Belediyeler Birliği’ne(VNG) yapığı 
ziyaret oldu. Heyeti burada VNG 
uluslararası projeler yöneticisi Joyce 
Langewen karşıladı. Langewen, 
Hollanda Belediyeler Birliğini 
çalışmaları hakkında genel 
bilgilendirme yapıldı. Ardından 
Çorum Belediyesi Heyeti ile VNG 
yetkililerinin katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda VNG 
yetkilileri tarafından akıllı şehir 
bileşenleri hakkında bilgiler verildi, 
bu aşamaları gerçekleştirmek 
için gerekli olan platformlar ve 
ortaklıklara değinildi.

Akıllı 
Şehirler Projesi kapsamında 
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 
bulunan Çorum Belediyesi Heyeti 
son olarak MÜSİAD Amsterdam’ı 
ziyaret etti. Burada MÜSİAD 
Amsterdam Başkanı Ümit Akbulut ve 
üyelerle bir görüşme gerçekleştirildi. 
Toplantıda ayrıca Utrecht eyalet 
meclisi üyesi Osman Suna tarafından 
heyete, Hollanda’da ki akıllı 
şehir uygulamaları, bu kapsamda 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
katkıları ve işbirliklerinin 
düzeyi hakkında sunum yapıldı. 
Ayrıca toplantıda Amsterdam 
Belediyesi Meclis komisyon 
üyesi Süleyman Koyuncu, Akıllı 
Mobility (Hareketlilik) konusunda  
Amsterdam belediyesinin önemli 
uygulamalarını anlattı. Ziyaret 
sonrasında Hollanda’daki Türk 
işadamlarının Çorum ilindeki sanayi 
ve ticaret potansiyeli hakkında 
bilgilendirilmesi ve potansiyel 
işbirlikleri konusunda birebir 
görüşmeler yapıldı.

B elediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, Başkan Yardımcısı Lemzi 
Çöplü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü 

Nuri Burhan, Strateji Geliştirme Müdürü 

Talat Tekin, Bilgi İşlem Müdürü Cafer İpek 

ve proje çalışanlarından oluşan Çorum 

Belediyesi heyeti, Avrupa Birliği tarafından 

desteklenen “Şehir Eşleştirme Programı” 

kapsamında yürütülen “Akıllı Şehir Projesi” 

uygulamaları hakkında bilgi almak üzere 

Hollanda’nın Amsterdam kentine teknik 

çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretlerde ayrıca proje 

ortaklarından Macaristan’ın Szarvas 

Belediyesi, Litvanya’nın Telsiai Belediyesi 
ile beraber Çorum’dan Hitit Üniversitesi ve 
Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcileri de yer 
aldı.

Hollanda ziyaretinin ilk gününde 
Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu 
ziyaret edildi. Amsterdam Başkonsolosu 
Engin Arıkan tarafından karşılanan heyette 
proje ortaklarının temsilcileri eşlik etti. 
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, Szarvas Belediye Başkanı Mihayl 
Babak, Telsia Belediye Başkanı Yardımcısı 
Almantas Lukavicius ve TSO başkan vekili 
Turgut İlgü katıldı.

Çorum Belediyesi Amsterdam’da

Başkonsolos Engin Arıkan, Hollanda’nın teknoloji 

alanındaki faaliyetleri ve inovasyona verdiği 

öneme değindi ve böyle bir projenin Çorum 

Belediyesi önderliğinde yürütülmesinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 
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İtfaiyecilik Haftası kutlandı

Çorum’da kuş yakalamak için çatıya çıkan ve mahsur 
kalan çocuğun imdadına itfaiye yetişti. Güvercini 
metruk bir evin çatısında kalan çocuk güvercini 
kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı. 

Çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Olay Harmanlar 
1.sokak’ta meydana geldi. Güvercini bir evin çatısına konan 
çocuk güvercini almak istedi. Metruk evin çatısına çıkan 
küçük çocuk kuşu yakalamak isteyen çocuk çatıya çıktı. 
Kuşu yakalamayı başaran çocuk aşağı inmeyi bir türlü 
başaramayınca imdadına itfaiye yetişti. Çatıda mahsur 
kalan çocuğu fark eden mahalle sakinleri olayı Çorum 
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine iletti. Kısa sürede 
olay yerine giden itfaiye ekipleri çocuğu mahsur kaldığı 
çatıdan merdiven yardımıyla indirmeyi başardı. Kısa süreli 
korku yaşayan çocuğa itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi 
yaparken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Olayın şokunu atlatan küçük çocuk ailesine teslim edildi.

Çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Çorum Valiliği 

Engelsiz Yaşam Bakım 
Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi 

Müdürlüğü’nde ve Suheybi Rumi 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 
Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon merkezi içerisinde yer 
alan Hayvan Parkı’nı gezdi.
Çorum Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde yer alan 
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Hayvan Parkı vatandaşların 
ilgisini çekmeye devam ediyor. 
Vatandaşların yanı sıra okulların 
açılmasıyla birlikte öğrencilerde 
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi içerisinde yer alan ve 
küçük bir hayvanat bahçesini 
andıran hayvan parkına yoğun ilgi 
gösteriyor. Özellikle hafta sonraları 
vatandaşların yoğun ilgisi ile 
karşılaşan hayvan parkının konukları 
Çorum Valiliği Engelsiz Yaşam 

bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 
Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri oldu. Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi personeli 
öğrencilerle yakından ilgilenirken 
tesis içerisindeki hayvanlar hakkında 
bilgiler verdiler. 
Hayvan Parkı içerisinde yer alan 
hayvanlarla uzun süre vakit geçiren 
öğrencilerin mutlulukları gözlerden 
kaçmazken öğrencilerin başında 
gelen öğretmenler ise Çorum 
Belediyesi yetkililerine teşekkür 
ettiler. Çorum’da küçük bir hayvanat 
bahçesinin oluşturulduğunu 
ifade eden öğretmenler bu sayede 
öğrencilerin hayvanları yakından 
tanıma şansı yakaladıklarını ve 
bir çok hayvandan korkmamaları 
gerektiğini öğrendiklerini ifade 
ettiler. 
Çorum Belediye Başkan Vekili 
İsmail Yağbat, Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon merkezi içerisinde 
kedi ve köpeklerin dışında bazı 

yırtıcı hayvanların da tedavilerinin 
yapıldığını kedi ve köpek 
sahiplenmek isteyen vatandaşların 
ise merkeze başvurmaları gerektiğini 
ifade etti. Yağbat özellikle sokak 
hayvanlarının tedavilerinin ve 
rehabilitelerinin yapıldığı merkezin 
bir bölümünde küçük bir hayvanat 
bahçesi oluşturduklarını bu 
hayvanat bahçesinde ise bir çok 
hayvanın yer aldığını dile getirdi. 
Yağbat açıklamasında “Bahabey 
Çamlığı içerisinde yer alan 
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezimizin bir bölümünde küçük 
bir hayvanat bahçesi var. Hayvanat 
bahçesi içerisinde Ördek, Kaz, 
Sülün, Bec Tavuğu, Tavşan, Hindi, 
Tavuz Kuşu, Keklik, Yaban Ördeği, 
Güvercin, Akbaba gibi hayvanlar 
yer alıyor. Ailelerin yanı sıra 
öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiği 
hayvan parkımızı görmeye tüm 
hemşehrilerimizi davet ediyorum” 
dedi. 

Öğrenciler Hayvan Parkı’nı gezdi

İtfaiyenin kuruluşunun 305.
yılı nedeniyle Çorum Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü’nde program 
gerçekleştirildi. 25 Eylül- 1 Ekim 

tarihleri arasında gerçekleştirilen İtfaiye 
Haftası kutlamaları çerçevesinde İtfaiye 
Müdürlüğü içerisinde gerçekleştirilen 
programa Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, Belediye Başkan 
Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, 
Alper Zahir ve Turhan Candan’ın yanı 

sıra İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve itfaiye 
personeli katıldı. Kahvaltı programı 
öncesinde konuşma yapan Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın itfaiye personelinin 
gecelerini gündüzlerine katarak özveri ile 
çalıştığını belirtti. 

Başkan Aşgın “İtfaiye teşkilatımızın imtihanı 
belediyemiz içerisinde en ağır imtihandır. 
Park bahçelerde çalışan bir arkadaşımız 
bir çiçek dikmezse telafisi mümkün olur, 
temizlik işlerinde çalışan arkadaşımız yerde 

bir çöp unutsa bir başka arkadaşımız gelir 
onu temizler onun da telafisi mümkün olur. 
Ancak itfaiye de çalışan bir kardeşimiz işini 
ihmal ederse, Allah’ın rızasını gözetmeyi bir 
kenara bırakıp, işini en güzel yapmayı bir 
kenarda bırakırsa, 3 yada 5 dakikada gitmesi 
gereken yere kendi ihmali ile 3-5 saniye 
geç gitse ve orada bir kişi hayatını kaybetse 
bunun vebali hiç bir şeye benzemez” dedi 
ve bütün personelin bu bilinçle çalıştığını 
söyledi. 
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Aşgın, zabıtalarla bir araya geldi

daha fazla. Önümüzdeki süreçte 
beraber yol yürüyeceğiz. Zabıta 
gününüzü, haftanızı en kalbi 
duygularımla kutluyorum” dedi. 

Zabıta Olarak Halkın 
Refahı İçin Çalışıyoruz
Zabıtanın tanımını yapan Çorum 
Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak 
zabıtanın şehir hayatında halkın 
günlük hayatını zorlaştıracak 
engelleri ortadan kaldırdığını 
belirtti. 7 gün 24 saat halkın refahı, 
mutluluğu ve huzuru için çalışmaya 
devam ettiklerini belirten Fatih Sak 
kendilerine her zaman destek veren 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın’a teşekkür etti. 

Emekli Zabıtalara 
Plaket
Zabıta haftası nedeniyle düzenlenen 
programda geçtiğimiz yıllarda 
emekli olan zabıta personeline 
plaket verildi. Program sonrasında 
gerçekleştirilen plaket töreninde 
geçtiğimiz yıllarda Zabıta 

Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
ve emekli olan Muflis Afşar, Müfit 
Alnıak, Muharrem Soylu, Şenol 
Kolbüken, Ali Sakınmaz, Nihat 
Avluca, Dönsel Çelikcan ve Mustafa 
Şahin’e Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 

Öte yandan Zabıta Müdürü Fatih 
Sak da Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’a teşekkür plaketi 
sundu.

Esnaf ve Vatandaşlara 
Karanfil
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 
düzenlenen programın ardından 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın ve zabıtalar Gazi Caddesi 
boyunca yer alan esnafa ve 
vatandaşlara kırmızı karanfil verdi. 
Daha sonra 15 Temmuz Hürriyet 
Parkı önünde bulunan Zabıta 
standını ziyaret eden Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
vatandaşlarla sohbet ederek 
zabıtalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

2-8 Eylül tarihleri 
arasında 
kutlanılan Zabıta 

Haftası nedeniyle Çorum Belediyesi 

Zabıta Müdürlüğü ekiplerine 

kahvaltı programı düzenlendi. 

Zabıta teşkilatının 193.yılı 

kutlamaları vesilesiyle düzenlenen 

programa katılan Belediye Başkanı 

Dr. Halil İbrahim Aşgın zabıtanın 

belediyelerin gözü kulağı olduğunu 

ifade etti. 

Zabıtaların belediye başkanını bizzat 

temsil ettiğini belirten Belediye 

Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 

zabıtanın vatandaşlara tavır ve 

davranışlarının belediyeye direkt 

yansıdığını dile getirdi. Aşgın 

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

en köklü kuruluşlarından bir 

tanesi zabıta teşkilatıdır. Tarihi 

2.Mahmut’a 1826 yıllarına dayanır. 

Osmanlı döneminden Cumhuriyet 

dönemine kadar devam eden bir 

teşkilattır. Zabıtamız 193.yılını 

kutluyor. Dünya genelinde de 

böyle köklü teşkilatların sayısı çok 

azdır. Şehrimizin yaşam kalitesini 
konforunu artırma noktasında en 
hayati, kritik noktada görev yapan 
bir teşkilat. Zabıtamızın görevleri 
arasında ticaret güvenliği, ulaşım 
güvenliği gibi hususlar var. Ama 
benim önemsediğim daha önemli 
bir görevi var. Sizler sürekli halkın 
arasındasınız onlarla iç içesiniz. Siz 
aslında belediyemizin gözüsünüz, 
kulağısınız. Belediyeyle ilgili 
şikayet varsa ilk olarak zabıtaya 
geliyor. Yada herhangi bir sokakta, 
mahallede oluşan sorunu ilk 
zabıta görüyor. Siz gülerseniz, siz 
iyi davranırsanız, sizi arayanlara 
derdine derman olma noktasında 
bir gayreti gösterirseniz, dertlerine 
derman olamasak bile o alakayı, 
tatlı dili, alakayı onlara gösterirsek 
onun yansıması bizlere çok iyi 
oluyor. Sizin her bir davranışınız 
doğrudan belediye başkanlığını ve 
belediye başkanını temsil ediyor. 
Siz belediyesiniz. Belediye denilince 
akla ilk zabıta geliyor. Üzerinizdeki 
sorumluluk, üzerinizdeki yük bizim 
diğer bütün birimlerimizdekilerden 

Zabıta Haftası nedeni 
ile Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen programa 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Turhan 
Candan, Alper Zahir, 
İsmail Yağbat, Lemzi 
Çöplü, Zübeyir Tuncel, 
Zabıta Müdürü Fatih Sak 
ve zabıta personeli katıldı. 
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SOLDAN SAĞA :
  4) Pirinci ile ünlü ilçemiz
  6) Köse dağında ünlü mesire alanı
  8) Bahçelievler mahallemşzde bir cadde
10) 1968-1973 tarihleri arası görev yapmış 

Belediye Başkanımız
12) Komşu illerimizden
13) Çorumun merkeze en uzak ilçesi
14) Yedi sekiz Hasan Paşa'nın 1831 yılında 

doğduğu Çorum merkeze bağlı köy
15) 1961-1963 tarihlerinde görev yapmış 

Belediye Başkanımız Hasan Basri 
.............

18) Kale mahallesinde bir cami
19) 1933-1934, 1942-1950, 1950-1958 

yıllarında görev yapmış Belediye 
Başkanımız Baha ......

20) Hıdırlık tepesinde bulunan üç 
sahabeden birisi

21) Çorum'a 27 km uzaklıkta Kırkdilim 
mevkiinde bulunan  MÖ 2.yy. yapılan 
komutan İkezios'a ait kaya mezarı

YUKARIDAN AŞAĞIYA :

Hazırlayan: Fikret KARACAKÖYLÜ

  1) Selimiye Camiinin metalden maketini yapan 1943 
Çorum doğumlu, metal sanatçısı araştırmacı yazar 
hemşehrimiz

  2) Çorum'a özgü bir çorba
  3) 1900 ylında ibadete açılan Karakeçili mahallesinde bir 

camii
  5) Çorum merekze 12 km uzaklıkta kaplıcası ile ünlenen 

bir köy
  7) 1950 yılında görev yapmış Belediye Başkanımız

  9) Ortaköy yakınlarında bulunan kanyon
11) Çorum Boğazkale ilçesinde bulunan Hititler 

döneminde yapılan MÖ 13. yy'a ait açık hava tapınağı
15) Emlak Vergisinin 2. taksiti ödeme ayı
16) Çorum sınırları içerisinde Kızılırmak üzerinde yapılan 

HES tesisi
17) Çorum'da, Ilgınözü Deresi üzerinde, içme suyu 

üretmek amacıyla 1990-1998 yılları arasında inşa 
edilmiş bir baraj
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Ağustos Sayısı Bulmaca Çözümü

Birimlerarası futbol turnuvası başladı

Belediyemiz tarafından 
bu yıl 5.si düzenlenen 
Birimlerarası Futbol 
Turnuvası dün oynanan 

maçlarla başladı. Her yıl geleneksel 
olarak yapılan turnuvanın bu yıl 
5.si düzenleniyor.Turnuvanın ilk 
gününde Zabıta Müdürlüğü ile Su 
ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Mali 

Hizmetler Müdürlüğü ile Yapı 
Kontrol,  İmar ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, Güvenlik ile Tesisler 
Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü İle Temizlik İşleri 
Müdürlüğü'nün maçları yapıldı. 
Müdürlükler arasında arkadaşlığın 
ve dostluğun gelişmesini sağlamak 
için düzenlenen "Birimlerarası 

Futbol Turnuvası"na bu yıl 15 
takımdan 180 personel katıldı. 
Turnuva yaklaşık 1 ay sürecek. 
Turnuvanın ilk başlama vuruşunu 
yapan Belediye Başkan Yardımcıları 
Turhan Candan ve Zübeyir 
Tuncel'de turnuvaya katılan tüm 
personele başarılar diledi. 

19-23 Haziran 
tarihleri 
arasında 

Sırbistan’da düzenlenen Bocce Balkan 
Şampiyonası’nda 2 kategoride Balkan 
Şampiyonu olmayı başaran Çorum 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcusu Hasan Dündar Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı 
makamında ziyaret etti.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Nadir Solak, Bocce 
Antrenörü Hakan Çıtak ile birlikte 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı 

makamında ziyaret eden Balkan 
Şampiyonu Hasan Dündar, başarısını 
sürdürmek için çalışmaya devam 
edeceğini ifade etti. 

Sırbistan’ın Beska şehrinde düzenlenen 
Balkan Şampiyonası’nda 3’lü ve 2’li 
olmak üzere 2 kategoride milli takım 
forması ile mücadele eden ve şampiyon 
olan Çorum Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, 
kazandığı kupaları Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdi. 17-23 
Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’ın 
Albena şehrinde yapılacak olan Avrupa 
Büyükler Bocce Patank şampiyonasında 

mücadele edecek olan genç sporcu 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın’a kendisine verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür etti. 

Sporcunun elde ettiği başarının 
kendilerini çok mutlu ettiğini belirten 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın “Balkan Şampiyonasında elde 
ettiğin başarıdan dolayı tebrik ediyorum. 
Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan 
Avrupa Şampiyonası’nda da başarılar 
diliyorum. Oradan da kupayla dönmeni 
temenni ediyor başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.

Kupalar Başkan'da...

Çorum Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü acil 
durumlarda vatandaşların güvenli bir şekilde toplanması 
için şehir merkezinde 53 noktada “AFAD Toplanma Alanı” 
oluşturdu. 

Olası bir doğal afet durumunda vatandaşların can 
güvenliğinin sağlanması ve güvenli bir şekilde tahliye 
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için AFAD toplanma 
alanlarının oluşulduğunu belirten Başkan Aşgın, “yapılan 
etüt çalışmaları neticesinde şehrin muhtelif yerlerinde 53 
noktada AFAD toplanma alanı oluşturduk. Bu alanları 
oluştururken öncelik olarak güvenli alanlar olmasına özen 
gösterdik. Bu alanlar kişi başı 2.5 m2 alan olmak üzere nüfus 
verileri göz önünde bulundurularak oluşturuldu” dedi.

Kare kodla kolay erişim
AFAD toplanma alanlarına dikilen tabelalarla kare 
kod uygulaması konduğunu belirten Başkan Aşgın, 
vatandaşların bu kare kodları akıllı telefonlarıyla okutarak 
hangi alanda olduklarını görebileceklerini ifade etti. Aynı 
zamanda E-Devlet sistemine de Çorum Şehir Merkezi 
AFAD toplanma alanları bilgilerinin girildiğini belirten 
Aşgın, vatandaşların E-Devlet sistemi üzerinden konum 
verilerine göre hangi toplanma alanına gitmeleri gerektiğini 
görebileceklerini söyledi. Başkan Aşgın, “Biz önlemimizi 
alıyoruz ama duamız bu alanları kullanacak bir afet 
durumunun meydana gelmemesi” dedi.

53 noktada “AFAD Toplanma Alanı” 
belirlendi
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Çorum’u
   Tanıyorum...

Hicri 1306 tarihinde ilkokul olarak inşa edilen, 1312 yılında 
ortaokula dönüştürülen ve en son olarak da Tabur 
Komutanlığı olarak kullanılan yapı Geç Osmanlı Dönemi 

mimarisinin çarpıcı bir örneğidir. Yapı dikdörtgen planlı, bodrum 
kat üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. Yapı malzemeleri olarak 
dış cephede yalnız köşelerde, kapı ve pencere söveleri ile katları 
ayıran silme ve saçaklarda kesme taş diğer kısımlarda moloz 
taş, iç kısımlarda ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Restorasyon 
çalışmaları sırasında yapının üst kısmında bulunan üzeri sıvayla 
kapatılmış Osmanlı arması ve giriş kapısının üstündeki kitabe titiz 
bir çalışmayla binanın tarihi niteliğine uygun olarak sıvalardan 
arındırıldı. 2011 yılında restorasyonu tamamlanan Tahiri Askerlik 
Şubesi binası günümüzde Kültür Evi ve Kent Müzesi olarak hizmet 
vermektedir.

MECİTÖZÜ KÜLTÜR EVİ VE KENT MÜZESİ

TARİHİ ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI

KAYMAKAMLIK BİNASI

GÖLET

BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER

YÖRESEL EL SANATLARI

YARI DEĞERLİ TAŞLAR


