Temmuzda Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerimiz...

Mor Taksi Yola Çıktı...

Çorum Belediyemiz tarafından
Temmuz ayında düzenleyeceğimiz;
36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve
Festivali, 15 Temmuz Anma Etkinlikleri,
birbirinden farklı ve heyecanlı kültürsanat ve spor şölenlerimize
Tüm Halkımız Davetlidir. s.14

Çorum Belediyesi, Başkan Dr. Halil
İbrahim Aşgın’ın, seçim dönemi
vaatleri arasında yer alan
Mor Taksi (Engelsiz Taksi)
uygulamasını
hayata geçirdi. s.18
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Bu birliktelik şehrimize uzun yıllar kalıcı hizmetler ve eserler bırakacak.

ÇORUM BİRLİKTE GÜZEL
Merhaba değerli hemşehrilerim,
Başkan’dan

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyaretlerde konuşan
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “şehrimizin ihtiyacı
olan sevgiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe katkıda
bulunmak için birimlerimizin bayramlaşmasını AK Parti, CHP
ve MHP Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik.
Samimi birliktelikle Çorum’da çözemeyeceğimiz hiç bir
problemin olmadığını düşünüyorum. Bu güzel birlikteliğe
davetimize icabet ederek katkı sağladıkları için Meclis
Üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Sayfa 12 -13

Bu şehre ve sakinlerine yönelik
hizmetlerimizin çalışmalarımızın,
faaliyetlerimizin haberlerinin yer aldığı
basın bültenimizin ilk sayısı ile
karşınızdayız. İnşallah bu aydan
itibaren siz kıymetli vatandaşlarımıza,
yaptığımız çalışmaları,
sürdürdüğümüz hizmetleri özet
şeklinde sizlere sunacağız. s.3

Dr. Halil İbrahim AŞGIN Belediye Başkanı
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Arasta sağlıklaştırma
projesinde çalışma başladı

Ç

Proje Çizim İhalesi
kapsamında görüntü kirliliğine
sebep olan açıktan geçen
elektrik hattı, Telekom hattı
gibi kabloların, dükkanların
ihtiyacı olan gider ve doğalgaz
hatlarının yer altına alınması
için alt yapı projeleri de
hazırlanacak.

orum’un tarihi
dokusunu, ahilik
kültürünü yaşatan
Çöplü arastasının
iyileştirilmesi için yapılan proje
çizim ihalesini alan firma ile
sözleşme imzalandı. Yüklenici
firma, startı verdi.
Ulu Camii çevresi, Dikiciler
Arastası, Çöplü Arastası, Kilise
ve Taşhanı (Eski Cezaevi)
kapsayan yaklaşık 27.000m²
alanda sağlıklaştırma
işlemi yapacaklarını ifade
eden Belediye Başkanı Dr.
Halil İbrahim Aşgın, “Proje
kapsamında tüm yapıların
mevcut durum tespitleri
yapılarak rölöveleri çizilecek,
geçmişten günümüze kadar
geçirdiği değişiklikler tespit
edilip sağlıklaştırma önerileri
hazırlanacak. Alanda bulunan
betonarme yapılar için de aynı
işlemler yapılarak tarihi dokuya

uygun cepheler oluşturulacak”
dedi.
Kilise ve Taşhan için ise daha
detaylı restorasyon projeleri
hazırlanacağını belirten Başkan
Aşgın, dayanıklılık sıkıntıları
oluşmaya başlayan bu yapılar
için mühendislik projeleri de
hazırlanacağını söyledi.

16.04.2019 tarihinde yapılan
proje çizim ihalesinde yasal
mevzuata uygun şekilde en
avantajlı teklifi veren Kalan
Mühendislik Mimarlık Tic ve
İnş. Ltd. Şirketiyle imzalanan
sözleşmenin ardından 11.06.2019
tarihinde çalışmalara başladı.
İhale bedeli KDV dahil toplam
1 milyon 534 bin TL olan proje
çizim işi sözleşme imza tarihinden
itibaren en geç 450 gün içerisinde
tamamlanacak.
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Belediye hizmetleri artık cepte
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Çorum
Belediyesi, vatandaşların 7/24 belediyecilik hizmetlerinin
sunumu ve daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla
Android ve Apple yazılımları ile mobil Belediye
uygulamasını hayata geçirdi.

3

Başkan’dan

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada,
“mobil uygulama ile Vatandaşlarımız, cep telefonları
ve tabletlerinden Çorum Belediyesi'ne gelmeden,
sıra beklemeden bir çok işlemini gerçekleştirecek.
Hemşehrilerimiz belediyecilik hizmetlerini artık her an
ceplerinde taşıyacaklar” dedi.

Değerli Hemşehrilerim,
Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
Bu şehre ve sakinlerine yönelik hizmetlerimizin
çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin haberlerinin yer aldığı
basın bültenimizin ilk sayısı ile karşınızdayız. İnşallah bu
aydan itibaren siz kıymetli vatandaşlarımıza, yaptığımız
çalışmaları, sürdürdüğümüz hizmetleri özet şekilde sizlere
sunacağız.
Şehrimiz belediyemizin diğer kurum ve kuruluşlarımızın,
sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarıyla şehircilik
alanında büyük mesafeler kat etti. Bu mesafeyi çok daha
ileri bir noktaya taşımak hedefiyle yola çıktık. Şehrimiz ve
birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz için birbirinden güzel
projeler hazırladık. İnşallah Çorum’un sosyal, kültürel
ve ekonomik hayatına katkı sunacağına inandığımız
projelerimizi teker teker sizlerin hizmetine sunacağız.
Şehir içi yolların bakımı, yeni yolların açılması, kaldırım
ve tretuvar çalışmaları, alt yapı, üst yapı hizmetleri,
itfaiye hizmetleri, zabıta hizmetleri, ulaşım hizmetleri,
çevrenin; cadde ve sokakların temizliği gibi hizmetleri
vatandaşlarımıza yakışır şekilde sürdürmeye devam
ediyoruz. Kültür, gençlik kadın ve engelli eğitim
merkezlerimiz, spor salonlarımız gençlerimizin,
öğrencilerimizin, hanım kardeşlerimizin ve engelli
kardeşlerimizin hizmetinde… Diğer taraftan kentsel
dönüşümle ilgili hazırlıklarımızı devam ediyor.

Başkan Aşgın, "Apple App Store ve Google Play Store''dan
indirilecekleri Çorum Belediyesi uygulaması ile
Çorum Hakkında Bilgi, Başkan, Güncel Haberler, Borç
Ödeme, Borç Sorgulama, İstek-Şikayet, Nöbetçi Eczane,
Kent Bilgi Sistemi, Kent İçi Ulaşımı, Canlı Yayın Şehir
Kameraları, Sosyal Medya Hesapları, Vefat Edenler,
Hava Durumu, Önemli Telefon Numaraları hakkında
işlem yapabilmektedir. Belediyemize ulaşımı daha kolay
hale getirmek için interaktif Belediyecilik çalışmalarımız
artarak devam edecek" diye konuştu.

Çarşıda pazarda, halk günlerinde toplumun tüm
kesimleriyle gönül birliği kuruyoruz. Şehrimizde birlik ve
beraberliğin güçlenmesi, sosyal dayanışmanın artması
için vatandaşlarımızla sıkçabir araya geliyoruz. Çorum’da
ortak bir aklın oluşmasına köylerimizle, ilçelerimizle daha
yaşanabilir, huzurlu bir ortamın tesis edilmesine büyük
özen gösteriyoruz. Tüm mahallelerimizi aynı sevgi ve
muhabbetle kucaklayan, şehri bir bütün olarak gören,
güler yüzlü Belediyecilik anlayışımızla 7/24 hizmetteyiz.
Selam ve saygılarımla…

Dr. Halil İbrahim AŞGIN
Belediye Başkanı
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ÇESOB Başkanı ve esnaf
mezbahayı gezdi

Ç

orum Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı
Recep Gür’le Kasaplar
ve Celepler oda üyesi

esnaf Çorum Belediyesi tarafından
yapılan modern mezbahayı gezdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi
Çöplü ve Veteriner İşleri Müdürü
Mustafa Kalın sakatatçı, bağırsakçı
ve derici esnafına mezbaha ve
burada yapılan çalışmalarla ilgili
bilgi verdi.
Bu kadar güzel bir tesisin Çorum’da
hizmete girmesi Çorum’u
hayvancılıkta merkez haline
getirecek diyen Belediye Başkan
Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Hayvan
pazarı ile birlikte mezbahasının
olmuş olması, hem hayvancılık
hem ticaret anlamında şehrimizin

ve bölgemizin önemini daha da
artıracak. Bu konuda da bize destek
vermenizi hayvanlarınızı burada
kesmenizi, buna benzer işleri
burada yapmanızı istiyoruz. Hatta
çevre illerde de böyle bir tesisin
olmadığını biliyoruz, oralardaki
hayvanları da buraya getirerek katkı
sağlamanızı istiyoruz. Hep birlikte
şehrimizi geliştireceğiz. Çorum
için tüm paydaşlarımızla birlikte
çalışıyoruz. ÇESOB başkanımız
da burada siz esnafımız da
buradasınız, amacımız Çorum’u
en iyi yere en güzel şekilde
taşıyabilmek” dedi.
Örnek kesimi kısa süre içerisinde
yapacaklarını ifade eden Başkan
Yardımcısı Lemzi Çöplü, yakın
zamanda tesisin hizmete açılacağını
ifade etti. Çöplü, ÇESOB Başkanı
Recep Gür ve oda üyesi esnaflara

ilgileri ve destekleri için teşekkür etti.
Çorum’un hayvancılık alanında
bölgenin merkezi olduğunu ifade
eden ÇESOB Başkanı Recep Gür,
“Erzurum’dan Edirne’ye kadar
tüm bölgeden bu şehre hayvan
ticareti için gelinir, hayvan alınır,
satılır. Yine geçmiş yıllarda
şehrimizde hayvancılık ve kesim
çok yoğundu. İnşallah yeni hayvan
pazarıyla standartlar yükseldi. Bu
da şehrimizin ticaret hacminin
artmasını sağladı. Bu yükselişe
yeni mezbahamızın da önemli bir
katkısı olacak. Bu tesislerde emeği
geçenlerden Allah razı olsun.
Şehrimize milletimize inşallah
hayırlar getirir. Esnafımızda
mutlaka elini taşın altına
koyacaktır” dedi ve mezbahanın en
iyi şekilde çalışması için ellerinden
geleni yapacaklarını ifade etti.
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Emeğin sanata
dönüştüğü
yıl sonu sergisi

Ç

orum Belediyesi Kadın
Kültür ve Sanat Merkezleri
tarafından yıl içerisinde

düzenlenen hobi ve meslek
kurslarına katılan kadınların
ürünlerinin yer aldığı sergi
Çorum Belediyesi tarafından
restorasyonu tamamlanan Eski
Karakol Binasında açıldı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim
Aşgın ''yıl sonu sergisinde yaptığı
konuşmada, 6 kadın kültür ve
sanat merkezimizdeki hobi,
meslek edindirme, akademik
kurslar, sanat kurslarına her
yıl 15 bin hanım kardeşimiz
katılıyor. Belediyemizin
imkânlarını, insan kaynağımızı
ve zamanımızı en verimli
şekilde kullanmaya gayret
ediyoruz. Bu şehrin sanatına,
sporuna, kültürüne, eğitimine
ait yeni değerler üretmek temel
hedefimiz. Çocuklarımıza,
gençlerimize, kadınlarımıza,
yaşlılarımıza, engellilerimize
yönelik hizmetlerimizle inşallah
şehrimizde gönül köprüleri
kuracağız'' dedi.
Başkan Aşgın, "Bahçelievler
Mahallesi Sülüklü mevkiine
ve Gühabibey Mahallesine
“muhteşem” 2 Kadın Kültür ve
Sanat Merkezi daha yaptık. Kısa
sürede tefrişat çalışmalarını
tamamlayarak yaz tatilinin
bitişiyle hizmete sunmak için

sabırsızlanıyoruz.
Kadının elinin değdiği her
yerde güzellik oluyor. Erkekler
olarak sizlere şükranlarımızı
sunuyoruz.
Kadın Kültür ve Sanat Merkezi
kursiyerlerimizin el emeği
göznuru ürünlerinin yer
aldığı yıl sonu sergisinin
hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum" diye
konuştu.
Kadın Kültür ve Sanat
Merkezleri Genel Koordinatörü
Hanife Nuran Hakyemez ise, bu
yılı “Emeğin sanata dönüştüğü
yıl” olarak nitelendirerek,
“Çorum’da yaşayan tüm
kadınları bu huzurlu ortama
bizlerle olmaya davet ediyoruz.
Hayatın içindeki bütün
duyguların sanat eserlerine
dönüştüğü anlara şahit olmak
için bu gün bizleri yalnız
bırakmayan herkese teşekkür
ederim” dedi.
Programın devamında Çorum
Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat
Merkezi katılımcıları tarafından
tasarlanıp dikilen kıyafetlerin
defilesi yapıldı. Çok beğenilen
defilenin ardından yapılan
tablo, elişi ve benzeri ürünlerin
sergisi gezilerek program son
buldu.
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Gönül Belediyeciliğini
zirveye taşıyacağız

Ç

orum Belediyesi Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın
halk günü toplantıları ile
dertlere derman olmaya,
gönüller yapmaya devam ediyor.
Çorum Belediyesi'nin her hafta
gerçekleştirdiği, vatandaşların istek ve
Belediyeden beklentilerini doğrudan
Belediye Başkanına ilettiği çarşamba
günleri saat 10.00-12.00 arasında
gerçekleşen halk gününe vatandaşlar
yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.
"Vatandaşlarımızı halk günü
buluşmamızda tek tek dinliyoruz"
diyen Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, "Fatih Sultan Mehmet
Han; ‘hüner bir şehir bünyâd etmektir
reâyâ kalbin âbâd etmektir' diyor. Biz
de bu düsturla hemşehrilerimizin
gönlünü almak, onlarla bir araya

gelmek, emanetleri olan Belediye
Başkanlığı makamını kendilerine
açmak için halk günleri düzenliyoruz.
Vatandaşlarımız doğrudan sorunlarını,
sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizlere
bildirsin istiyoruz. Halk günlerimizde
vatandaşlarımızla birebir görüşerek
onların sorunlarını dinliyor, çözüme
kavuşması için de bir ekip ruhu
içerisinde aşkla, gayret gösteriyoruz.
Toplantıların diğer faydası da hizmet
ettiğimiz hemşehrilerimizi daha
yakından tanımamızı sağlaması. İşleri
ne şekilde yaparsak daha verimli bir
hizmete dönüşür veya hangi yöntemi
izlersek orada sonuç alabiliriz, bunlar
karşılıklı istişare etme fırsatını bize
veriyor. Rabbim hemşehrilerimizle
kurduğumuz gönül bağımızı kavi,
işlerimizi kolay eylesin" dedi.

‘‘

HAZİRAN 2019 |

Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Sezonun ilk
asfalt çalışması
Karakeçili
yolunda başladı

Ç

orum Belediyesi sezonun
ilk asfalt çalışmasını Gazi
Caddesi ile Fatih Caddesi’ni
birbirine bağlayacak

650 m uzunluğunda 25 m
genişliğindeki Karakeçili yolunda
başlattı. Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın asfalt çalışmalarını
yerinde inceledi.
İncelemede Başkan Aşgın'a Belediye
Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Fen
İşleri Müdürü Miktad Yıldırım, İmar
ve Şehircilik Müdürü Yüksel Poyraz,
Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp
Aytekin ve teknik personel eşlik etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın yaptığı açıklamada: "Karakeçili
yolumuzun üzerinde toplam 19
bin 414 metrekarelik bir alanı
kamulaştırdık. Kamulaştırdığımız
alanda 338 özel mülk sahibi
bulunuyor. Yol üzerinde hali hazırda
kalan 703 m2 bir özel mülk, iki tane
de kamu binası bulunuyor. Özel
mülkle ilgili mahkeme sürecimiz

devam ediyor. Bunlardan Bilim
Sanat Merkezi yeni binasına
taşındı. Diğeri ise İmam Hatip Lisesi
Camii'nin üst kısmında kalan okul
binası. Bu taşınmazlarla ilgili Milli
Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimizi
sürdürüyoruz" dedi.

İnayetullah Camilerimizin etrafındaki
otopark alanlarındaki kamulaştırma
çalışmalarımızın ardından Karakeçili
Camii arkasında 312 araçlık,
İnayetullah Camii arkasında ise 344
araçlık olmak üzere 656 araçlık iki
adet otopark yapmayı planlıyoruz."

Altyapı çalışmasından sonra asfaltı
yapılıyor

Parklar bölgenin yaşam alanı olacak

"Caddemizde kamulaştırma
çalışmalarımızı tamamladığımız
bölgede su, kanalizasyon ve
yağmursuyu hattı çalışmalarımızı
tamamladık. Kaldırım bordürlerimizi
döşedik. Yolun 350 metrelik
kısmına 2 bin ton mekanik, 5600
ton stabilize malzeme kullanarak
zemin güçlendirme çalışmalarımızı
yaptık. Şimdi ise asfalt çalışmamızı
yapıyoruz. Bin ton asfalt serimi
gerçekleştireceğiz."
Otoparklar bölge trafiğini rahatlatacak
"Bölgeye iki adet de otopark
kazandıracağız. Karakeçili ve

"Yaptığımız bu çalışmayla bölgeye
yeni bir yol kazandırmanın yanı
sıra bölgenin daha yaşanabilir
hale gelmesi için de çalışıyoruz.
Bu kapsamda bölge imarında
vatandaşlarımızın aileleriyle,
çocuklarıyla hoşça vakit
geçirebilecekleri mekanlar da ürettik.
Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın
da arzuladığı 3 adet toplam 3700m2
büyüklüğündeki parkı bölgemize
kazandıracağız. Yol çalışmamız,
otoparklarımız ve parklarımız
şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı
olsun." diye konuştu.
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Park ve bahçelerde
hummalı çalışma

Ç

orum Belediyesi Park
Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri şehir merkezi
genelinde park bahçe
ve refüjlerde çim ekimi, peyzaj
çalışmaları ve çim biçiminde
hummalı bir çalışma başlattı.
Yaz aylarının gelmesi ile
vatandaşların park ve bahçelere
akın ettiğini ifade eden Belediye
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,
“Hemşehrilerimiz havaların
güzel olması sebebiyle park ve
bahçelere akın ediyor. Özellikle

hafta sonlarını ailesi ile geçirmek
isteyenler şehir merkezimizde
bulunan yeşil alanları sıklıkla
tercih ediyor. Belediye olarak
şehir merkezimizde bulunan
240 parkımızın temizliğini ve
bakımlarını sürekli yapıyoruz.
Bozulan yerlerde tadilat
ve düzenleme işlemleri
uyguluyoruz. Bunların yanı
sıra yeni yapılan yollarımızın
orta refüjlerinde de çim ekimi
ve yeşillendirme çalışmalarını
özenle sürdürüyoruz. Daha yeşil
daha yaşanılabilir daha huzurlu

bir Çorum için gece gündüz
demeden çalışıyoruz” dedi.
Sıklık Tabiat Parkı, Bahabey
Çamlığı, Millet Bahçesi,
Mimarsinan Mahallesi parkları
ve Muratevler semt parkında
çim biçme çalışmalarının devam
ettiğini ifade eden Başkan Aşgın,
Cengiz Topel Caddesi orta refüjde,
Muratevler semt parkı, Tekceviz
semt parkı ve muhtelif yerlerdeki
park bahçe ve refüjlerde çim ekimi
ve peyzaj çalışmalarının aynı hızla
devam ettiğini söyledi.
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Vektörel mücadelede yoğun mesai

Ç

orum Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekipleri,
vektörel mücadele
kapsamında Ocak ayı

itibariyle sahada tespit çalışmalarına
başladı. Bu kapsamda 206 alanda
karasinek ve 30 alanda da sivrisinek
üreme alanları tespit çalışması
yapıldı. Tespiti yapılan alanlarda
larva mücadelesi gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın yaptığı açıklamada, şehrimizin
daha yaşanılabilir hala getirmek
için çalışmalar yürütüyoruz. Şehir
merkezinde Haziran ayı itibariyle
Uçkun mücadele kapsamında 2 ulv
aracı haftalık program dahilinde
15 Mahalle, 337 Cadde, 2.376
Sokakta ve 2 elektrikli bisiklet
ile şehir merkezinde bulunan
çöp konteynırlarına ekiplerimiz
tarafından vektörle mücadele
çalışması yapılmaktadır dedi.
Başkan Aşgın, "Belediyemiz haftanın
7 günü şehrimizde bulunan tüm
cadde ve sokaklarımızın tamamında
program dahilinde vektörel
mücadele çalışması yapılmaktadır.
Ayrıca kene ile ilgili olarak şehir
merkezimizdeki mücadelede
gerekli önlemler kapsamında
çalışmalar titizlikle yürütmektedir.

Vatandaşlarımızın piknik alanlarında
veya parklarda kene gördüklerinde
Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün
irtibat numarası 0364 212 19 46
veya 153 Alo Zabıta numaralarından
haftanın 7 günü bizlere ulaşabilir
şikayetlerini bildirebilirler.
Ekiplerimiz anında yerinde inceleme
yaparak tespit edilen tür hakkında
gerekli mücadele yöntemlerini
gerçekleştirmektedirler. Bazı sosyal
medya hesapları ve internet haber
sitelerinde kene görüldüğüne
dair paylaşımların yapıldığı Sıklık
Tabiat Parkı'nda ekiplerimiz gerekli
mücadele çalışmaları yapmıştır.
Vatandaşlarımızdan istirhamımız
uzun otların, çimlerin ve çalılıkların
bulunduğu yerlerde dolaşırken daha
dikkatli olmalarıdır.
Kenelerin yaşama alanlarında
bulunabilecek kişiler tarafından
böcek kovucu ilaçları vücutlarına
sürmeleri veya elbiselerine
emdirerek kullanmaları, kenelerin
bir kaç saat vücuda yaklaşmalarını
engellemektedir. Diğer yandan,
kenelerin bulunabileceği yerlerde
veya piknik alanlarında, bacakları
kapatan kıyafetler tercih edilip
uzun kollu giysiler giyilmeli.
Pantolonlar çoraplarının içine
sokulmalı kapalı ayakkabılar

giyilmelidir ve açık renkli kıyafetler
kene tespitini kolaylaştıracağından
tercih edilmelidir. Kene yapışması
durumunda en yakın sağlık
kuruluşuna müracaat edilmesi
gerekmektedir" dedi.
Vektörle mücadele konusunda
vatandaşların daha duyarlı olması
gerektiğini belirten Başkan Aşgın,
"Halk sağlığını tehdit eden vektör
canlılarla olan mücadelemizde
vatandaşlarımızdan evsel atıklarını
açık halde boş alanlara atmak yerine
poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde
konteynırlara atmalarını ve çöp
konteynırlarının kapaklarını kapalı
tutmalarını istiyoruz." dedi.

Hemşehrilerimizin sağlığı
her şeyden önemli
Önemli olan bir işi yapmak kadar
o işin takibini yapmaktır. Biz şehir
merkezimizde bulunan 240 parkın,
yeşil alanların ve refüjlerin bakım
onarımını sürekli olarak yapıyoruz.
Buralarda bulunan bitkilerin de
bakımlarını aksatmıyoruz. Diğer
yandan hemşehrilerimizin park,
bahçe ve yeşil alanlarda güvenle
zaman geçirebilmeleri amacıyla
haşereyle mücadele çalışmalarımızı
da itinayla yapıyoruz. Bu konuda
çalışmalarımız hemşehrilerimizin
sağlığı ve güvenliği için gece
saatlerinde başlayıp sabahın erken
saatlerine kadar devam ediyor” dedi.
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Şehrin Terası

AKKENT
MAHALLESİ
Necip GÜLER

Akkent Mahallesi Muhtarı

Kısaca sizi tanıyabilir'miyiz? Kaç yıldır muhtarlık
görevini yürütüyorsunuz. Niye muhtar olmak
istediniz?
Ben Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler 1957
doğumluyum evliyim. 2 oğlum var. Bu benim 2.
dönem muhtarlığım belkide Çorum ilinde tek 4
yıllık üniversite mezunu muhtar benim bir resmi
kurumdan idareci olarak emekli oldum emekli
olduktan sonra komşularımız bizi muhtarlığa uygun
gördüler, aday olduk seçildik 2.dönemim Çorum
Sarışeyh köyü nüfusuna kayıtlıyım, ilk,orta ve lise
öğrenimimi Çorum'da yaptım. 2 yıllık kadastro yüksek
okulu ve Eskişehir İşletme Fakültesi mezunuyum.
Mahallenizin tarihi yapısından bahseder misiniz?
2008 yılında mahalle sakinlerimiz burada ikamet
etmeye başladı. Mahallemiz Çorum'da ekonomik

olarak durumu en zayıf olan mahalle hatta en başta
gelen mahalledir.
Mahalle halkının sosyal profilini tanımlamak
gerekirse neler söylersiniz?
Mahallemizde 330 adet lojman var buralarda
emniyet mensupları var toplam nüfusumuz 7 bin
830 civarında işyeri olarak alışveriş merkezimiz var
2 adet marketimiz var.Devletimizden Allah razı
olsun burada oturan mahalle sakinlerimiz önceden
rutubetli çatısı akan yerlerde oturuyorlardı. Şimdi
tertemiz yerlerde oturuyorlar.
Mahalle halkı ile diyalogunuzdan bahsedebilir miyiz?
Mahalle sakinleri sorunlarını muhtarlığa kolay
iletebiliyor mu? Sorunlara çözüm bulabiliyor mu?
Mahallemizde muhtarlığımız en geç sabah 08.15 gibi
açılır akşam 18.00'a kadar hizmet vermeye devam
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Mahallenin Künyesi
Mahallenin kuruluş tarihi: 2008 Yılı
Mahallenin nüfusu: 7.830
1 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Kreş, 3 adet Camii, 1 adet
Mescit, 2 adet Kur'an Kursu, 1 adet Mahalle Kültür
Merkezi, 1 adet HİTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
1 adet ilkokul ve ortaokul

ederiz. Hatta insanlar işleri gereği gelemedikleri
zaman her hangi bir saatte bana ulaşırlar kendileri
için gerekli belgeleri vardır ya da vatandaşımıza
ikametgah lazım olmuştur. Halkımız da bu çalışma
saatlerinden çok memnun olmaktadır.
Mahallenin sorunları neler?
Mahallemiz yeni bir mahalle olduğu için pek çok
sorunumuz var bunlar alışveriş merkezi olarak
eksikliğimiz var yaya kaldırımları yollar toplu
konut idaresinin bıraktığı gibi duruyor.Halk ekmek
büfelerimiz var Allah razı olsun belediyemizden bu
insanlara ucuz ekmek yediriyor ancak büfe sayımız
yetersiz mahalle sakinleri adına talep ediyorum 2
adet daha ekmek büfesi istiyoruz. Bir de en büyük
sorunlarımızdan biriside sokak hayvanları Belediye
ve Valiliğe bu durumu ilettim emin olun burada
sürüyle geziyorlar çocuklar okullara gidemiyorlar
sağolsun belediyemiz hayvan barınağını arıyoruz
geliyorlar bakımlarını aşılarını yapıp bırakıyorlar
buna bir çözüm bulunursa çok faydalı olacaktır.
Mahallenizde eğitim kurumları çok mu? Bunların
mahallenize katlıları neler?
İlk ve Ortaokulumuz mevcut İktisat Fakültemiz
var orada okuyan çocuklarımız burada ev
tutuyor alışverişini yapıyor aynı zamanda burada
belediyemiz tarafından Kültür Merkezimiz var
okullar tatil olunca çeşitli kurslar açılıyor kadınlar
ve çocuklarımız bu kurslardan faydalanıyor Gençlik
ve Spor Müdürlüğümüz tarafından yapılan Gençlik
Merkezimiz var kapalı spor salonumuz ve atletizm
pistimiz var. Geçmiş yıllardaki mahalleniz ile şimdiki
mahallenizi kıyaslayın desek...

Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Atletizm
Pisti var. Belediye park çalışmaları, Kadın Kültür
ve Sanat Merkezi yaptı. Bunun dışında toplu konut
idaresi ne yaptıysa aynı şekilde duruyor.
Sizin eklemek istediğiniz mahalle sakinlerinize
vermek istediğiniz mesaj var mı?
Mahalle sakinlerimize bize yardımcı olurlarsa hep
şikayet değil de işte Belediyeye Valiliğe benzeri
yerlere gitmeden bana bilgi verirlerse birlikte
hareket edersek daha etkili olur.
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Çorum birlikte güzel

Ç

orum Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın,
AK Parti, CHP ve MHP
Belediye Meclis Üyeleri,

Başkan Yardımcılarıyla birlikte
Temizlik İşleri Müdürlüğü,
İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri
Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon
Müdürlüğü'nün bulunduğu ek
tesisleri ziyaret ederek, bayramda
mesai başında olan belediye
personeli ile bayramlaştı.
Birlik ve beraberlik mesajlarının
verildiği ziyaretlerde konuşan
Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, "şehrimizin
ihtiyacı olan sevgiye, kardeşliğe,
birlik ve beraberliğe katkıda
bulunmak için birimlerimizin
bayramlaşmasını AK Parti,
CHP ve MHP Belediye Meclis

lik ve Belediye tarafından
Ramazan Bayramı nedeniyle Vali
Temmuz Hürriyet meydanında
15
ndi.
enle
bayramlaşma programı düz
anı Dr.Halil İbrahim Aşgın'ın ev
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başk
,
ramda milletvekilleri, vatandaşlar
sahipliğinde gerçekleştirilen prog
aştı.
luşları bayraml
siyasi partiler ve sivil toplum kuru

üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik.
Samimi birliktelikle Çorum'da
çözemeyeceğimiz hiç bir problemin
olmadığını düşünüyorum. Bu

güzel birlikteliğe davetimize icabet
ederek katkı sağladıkları için Meclis
Üyelerimize teşekkür ediyorum"
dedi.
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Bu şehir için aşkla
muhabbetle çalışıyoruz
Bu şehir için aşkla muhabbetle
çalışıyoruz diyen Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz
bayramda cadde ve sokaklarda
hiç eksik olmadı. Nereye baksak
Temizlik İşlerinde çalışan
mesai arkadaşlarımız vardı.
Bayramlaşırken şehrimize sılay-i
rahim amacıyla çok misafir geldi.
Onların şehrin temizliğiyle ilgili
teşekkürünü sizlere iletiyorum.
Pırıl pırıl cadde ve sokaklarda
hemşehrilerimiz bayramlaşmalarını
gerçekleştirdi. Mesleğini severek
aşkla yapmak böyle bir şey. Rabbim
gücünüze güç katsın. Bayramınız
kutlu olsun. Ailelerinizle birlikte
nice bayramlarına eriştirmeyi
Rabbim nasip etsin."

13

Bu birliktelik şehrimize
uzun yıllar kalıcı hizmetler
ve eserler bırakacak
Başkan Aşgın, "Bayramlar birliğin
beraberliğin zirvede bulunduğu
günlerdir. Bizler de Çorum'da o
birlikteliği yakalamış durumdayız.
Bayramın 1. günü Valiliğimiz ve
Belediyemizin ortak programıyla,
bütün renkleriyle birlikte bir
bayramlaşma gerçekleştirdik. Bu
uzun yıllardır bizim özlediğimiz bir
görüntüydü. Rabbim gönüllerimizi
birbiriyle buluşturdu. Sevgi,
saygı ve muhabbet ortamında
bizleri bir arada bulundurdu.
Bu mutluluğu bizlere yaşatan
tüm hemşehrilerimize teşekkür
ediyorum. Milli Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy'un da dediği gibi
'Girmeden tefrika bir millete,
düşman giremez; Toplu vurdukça
yürekler onu top sindiremez.'
Bizim Çorum'a hizmet aşkımızı
diri ve canlı tuttuğumuz noktada
bizim çözemeyeceğimiz hiç
bir problemimiz yok. Sıkıntılı
günlerimizi el ele gönül gönüle
vererek aşacağız. Bu birliktelik uzun
yıllar şehrimize kalıcı hizmetler
ve eserler bırakacak. Belediyemiz
şehrimize hizmet etmek için gece
gündüz aşkla çalışıyor. Mesai
arkadaşlarımız da bunun farkında
ve çalışmalarını ona göre yapıyor."

Vatan size minnettar
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, AK Parti, CHP ve
MHP Belediye Meclis Üyeleri,
Başkan Yardımcılarıyla birlikte Özel
Harekat Polislerini ve Bölge Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü'nü
ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
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15 Temmuz 2019 Pazartesi

11.00 Klasik Otomobil Yarış Startı
SAAT KULESİ
13.00 Moto Stunt Show
ÇARŞAMBA PAZARI YERİ
- Motosiklet Akrobasi Gösterileri

10.30 Mehter Gösterisi
15 TEMMUZ HÜRRİYET MEYDANI
(Saat Kulesi)

11.00 Halk Oyunları Gösterisi
15 TEMMUZ HÜRRİYET MEYDANI

10.00 Street Ball Basketbol Turnuvası
- Kura Çekimi
- Maçların Başlangıcı

14.00 Motosiklet Kortej Geçişi
İNÖNÜ - GAZİ CD. - BAHABEY ÇAMLIĞI
14.00 Çocuk Tiyatrosu 1. Seans
DEVLET TİYATRO SALONU
17.00 Çocuk Tiyatrosu 2. Seans
DEVLET TİYATRO SALONU

ATATÜRK SPOR SALONU YANI (POTALAR)

- Oyun: Tavşan ile Kaplumbağa Trafikte / Hüseyin Öztürk

- Çorum Belediyesi GSK Halk Oyunları
- Kadeş Halk Oyunları Kulübü

15.00 Atatürk Anıtı Çelenk Sunumu
15.30 Sanayi ve Ticaret Fuarı Açılışı
TSO FUAR ALANI

- Mehter Gösterisi
- Halk Oyunları Gösterisi - Kafkas Kültür Derneği
- Hattuşaş GSK

18.00 Klasik Otomobil Gösterileri
Seremoni Startı
GAZİ CADDESİ

16.30 KONSER
FUAR ALANI
Abdullah KÖSE

19.00 KONSER
YUNUS EMRE PARKI
Çorumlu
Namık DİŞLİ

(Doğu Türkistan)

17.30 Kortej Geçişi
15 TEMMUZ HÜRRİYET MEYDANI
19.00 KONSER
YUNUS EMRE PARKI
Arif SADEÇOLAK

FUAR

22.30 ALANI

19.00 KONSER
YUNUS EMRE PARKI
Kazım MERCAN

Oğuzhan

AY

CEVİZCİ

KONSER

ALANI
20.30 FUAR

- Hattuşaş GSK
- Kadeş Halk Oyunları Kulübü
- Kafkas Kültür Derneği

KONSER

ATATÜRK SPOR SALONU YANI (POTALAR)

00.30 Havai Fişek Gösterisi
FUAR ALANI

Nergis

21.00 Halk Oyunları Gösterisi
FUAR ALANI

Buray

17.00 Klasik Otomobil Yarışları
- Ödül Töreni
SAAT KULESİ
18.00 Street Ball Basketbol Turnuvası
- Ödül Töreni

KONSER

ALANI
20.30 FUAR

Esat

KABAKLI

Erkan

OĞUR

KONSER
R

ALANI
22.30 FUA

KONSER

22.30

FUAR
ALANI

KONSER
R

ALANI
21.00 FUA
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Saat Kulesi'nin yıpranan
kadranları değişiyor

Ç

orum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın yaptığı açıklamada, "II. Abdülhamit'in
Muhafız Birliği Komutanı Çorumlu Beşiktaş

Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894
yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat
Kulesi’nin kadranlarında zamanla meydana gelen
yıpranmadan dolayı saat tam olarak okunamıyordu.
Tarihimize saygı anlamında Ankara II Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne
gerekli başvurularımızı yaptık. Kadranların aslına
uygun olarak yenilenmesi için onayımızı aldık.
Önümüzdeki günlerde dört kadranın yenilenmesi
için çalışmalara başlayacağız. Çalışmalarımız
esnasında ayrıca akrep ve yelkovanda da temizleme çalışmaları yapacağız. Çalışmamız tamamlandığında
şehrimizin sembollerinden olan Saat Kulemiz daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak" dedi.

Belediye 222 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi

M

etruk evlerin can güvenliği
açısından risk taşıdığını ve
tinercilerin kullandığını
kötü amaçlı kullanımlara olanak
sağladığını ifade ederek Belediye
olarak bu tür yerleri izinsiz yıkma
yetkilerinin olmadığını söyleyen
Başkan Aşgın, "mahalle sakinlerinden
belediyemize ve Emniyet
Müdürlüğü'ne gelen şikayetler
doğrultusunda bir komisyon
oluşturuluyor; her ay toplanan
komisyon şikayetleri değerlendiriyor:
yıkım kararı alınan yerlere ekiplerimizi
gerekli incelemeleri yapmaları için

yönlendiriyoruz. Daha sonra mülk
sahibiyle iletişime geçiyoruz. Çorum
Belediyesi tarafından yıkılan bu
metruk evlerin yıkılmadan önce
mülk sahiplerinden onay alındığını
bildirerek kesinlikle izinsiz hiçbir
evin yıkılmadığını, bu tip evleri olup
da yıktırmak isteyen vatandaşların
Fen İşleri Müdürlüğü'ne müracaat
edebileceklerini" ifade etti.
Tescilli yapılarda güvenlik önlemi
alıyoruz
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın, şehrimizdeki bulunan

tarihi tescilli binalar Ankara II
Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
tarafından tescilli yapılardır.
Çorum Belediyesi'nin tarihi
tescilli yapılara müdahale yetkisi
yoktur. Vatandaşlarımızın can ve
mal güvenliğini sağlamak için
Belediyemiz gerekli güvenlik
önlemlerini almak için çalışmalar
yürütmektedir. Bu kapsamda 7 tane
tarihi tescilli yapının etrafını saç
plakalarla çevirip güvenlik önlemi
aldık dedi.
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TIRNAK YEME VE
TUVALET PROBLEMİ
İÇİN AİLELERE KISA
ÖNERİLER
Psk. Müberra Aydın | Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi

• Tırnak yeme durumu çocuklarda
genellikle korkulardan, kaygılardan
ve sıkıntılardan oluşur. Genellikle
ne zamanlarda yediğini gözlemleyin
ve o zamanlarda bu davranışı
engelleyecek kalıcı çözümler
oluşturmaya çalışın. Tırnağını
yediğini gördüğünüzde ‘çek elini,
yeme tırnağını!’ gibi cümleler
yerine dikkatini dağıtarak, bir şey
uzatmasını ya da tutmasını isteyerek
bu davranıştan uzaklaştırın. Aksi
takdirde inatlaşma problemi
haline dönüşebilir. Acı oje yöntemi
kısa vadede bu alışkanlıktan
uzaklaşmasını sağlıyor gibi
görünebilir fakat her çocukta
etkili olmaz. Eğer bu yöntemi
deneyecekseniz ‘tırnağını yediğin
için bu sana ceza, acı gelsin de
görelim bakalım yiyor musun?’
gibi cümleler yerine, ‘biliyorsun ki
tırnaklarımızı yememiz bize zarar
verebilir, bizi hastalandırabilir ve
bunu farkında olmadan yaptığını
biliyorum, isteyerek yapmıyorsun, bu
işin üstesinden gelmede birlikteyiz,
şimdi tırnaklarımızı korumak için
koruyucu bir kalkan süreceğiz
üstüne ve bunu sürdükten sonra
ağzımıza almamaya dikkat edeceğiz,
acı olması farkında olmadan

aldığında seni uyarmış olacak,
ayrıca ben seni istersen ara sıra
uyarabilirim.’ denebilir. Her ne kadar
buna benzer davranışçı yöntemler
kullanılsa da bu olumsuz davranışın
kökenindeki stres oluşturan durumu
çözmek en önemlisidir.

uygulanabilir.( davranış takip
çizelgesi gibi ) Zorlamaların
olmaması gereklidir. Tutma, yap,
tuvalete koş, yine kaçırmışsın gibi
korkutmalardan uzak durmak
gereklidir. Tabi diğer davranışsal
sorunlarda olduğu gibi bu
durumda da temelinde yatan
stres faktörlerinin ortaya çıkarılıp
çözülmesi en önemlidir.
• Böyle durumlarda ailelere kısa
vadede önerilecekler bunlar olup
daha detaylı bilgi ve yardım için bir
uzmandan destek almaları tavsiye
edilir.

Unutulmamalıdır ki;

• Tuvalet kaçırma problemi için
ise öncelikle fiziksel bir muayene
gereklidir. Çocuğun tuvaletini
tutmasına sebep olacak fiziksel
ya da psikolojik bir sebep olabilir.
Öncelikle bunun bulunması
gereklidir. Fiziksel bir sorun
yoksa yine davranışsal bir yöntem

• Her ne olursa olsun
çocuktan istenen davranışı
yapması korkutarak
değil güven vererek
sağlanmalıdır.
• Çocuğun aile içinde
alması gereken iki temel
duygu koşulsuz sevgi ve
koşulsuz kabuldür.
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Satın Alma
Sahiplen!..
İnsanlar yüzyıllardır hayvanlarla birlikte yaşıyor. Bir evcil hayvan ile birlikte yaşamak birçok
kişinin hayata bakışını değiştirebilir. Evcil hayvanlarla büyüyen çocukların empati duygusunun
daha gelişmiş olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bir evcil hayvan edinmek için bir sürü
para dökmenize gerek yok, sahiplenme yolu ile birçok sahipsiz sokak hayvanlarının hayatının
kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Evinizi, hayatınızı bir evcil hayvanla paylaşmak mı
istiyorsunuz? Onları petshoplarda aramayın, sokaktalar, bakım evlerindeler yani her yerdeler!

Evcil hayvan ticareti
İşin içine para girdiğinde ne yazık ki
bazı insanlar da bundan kâr elde ediyor
demektir. Nasıl ki köle ticareti büyük
bir insanlık suçuysa aslında hayvan
ticareti de son derece büyük bir insanlık
suçudur. Bir sürü para ödeyerek evcil
hayvan satın alındığında bu bir sektör
oluşturmakta ve bu sektör içerisinde de
birçok hayvan telef olmaktadır. Kendine
hayvan sever diyen hiç kimse de böyle
bir suça ortak olmamalıdır. Çünkü ticari
bir mal olarak görülen hayvanlar kötü
koşullar altında yaşamakta, uygun
olmayan yöntemlerle çoğaltılmakta ve
eğer satılamazlarsa da kötü bir kaderle
yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar.
Özellikle sırf değişiklik olsun diye
iklime uyum sağlayamayan kuş
çeşitleri, farklı türlerdeki canlılar son
derece kötü koşullar altında ülkeye
sokulmaya çalışılıyor ve bu süreçte bir
çoğu da telef oluyor.
Ticari mal değil dost
Para ödenerek alınan evcil hayvanlar
ne yazık ki zaman zaman değer
görmüyor. Para ödendiğinde birçok
insan evcil hayvanları bir dost gibi
görmekten ziyade ticari bir mal olarak
görme eğiliminde oluyor. Eğer bir
canlıyla dost olmak istiyorsanız bakım
evleri zamanında satın alınmış ve
sokağa terk edilmiş evcil hayvanlarla
dolu. Eğer bir dost edinmek istiyorsanız
paralar dökerek sahip olmak yerine,

bakım evlerinden kaderine terk
edilmiş küçük dostlar edinebilir ve
onların hayatlarını kurtarabilirsiniz.
Hediye değil hayat arkadaşı
Özel günlerde hayvan satın alma
oranında dramatik bir artış olduğu
gözlemlenmekte. Bu durum
sokağa terk edilen hayvan sayısını
da oldukça etkilemektedir. Evcil
hayvan sahiplenmek kişisel
bir deneyimdir. Eğer kendinize
güveniyorsanız kalkışmanız
gereken bir iştir. Mümkünse
önceden sorumluluklarını,
eğrisini doğrusunu iyi düşünmeniz
gereken bir iştir. Evcil dostlarınız sadece
sizi eğlendirecek canlılar değil, aynı
zamanda ihtiyaçları olan canlılardır.
Nasıl sahiplenilir?
Evinizi, bahçenizi bir evcil dost ile
paylaşmak istiyorsanız sokaklar ve
belediye bakım evleri yeni sahiplerini
bekleyen canlarla dolu. Özellikle bir
köpek sahiplenmek isteyenler bakım
evlerine gidebilir. Önce gönüllü olarak
gidip biraz bakım evlerinde vakit
geçirebilirsiniz. Bunun yanında kedi
sahiplenmek isteyenler de sokaklardan
kedi bulabilirler. Yalnız sokaktan kedi
alacakların dikkat etmesi gereken şeyler
de vardır. Kediler 45 gün boyunca
annelerinden beslenmektedir. Ancak
45 gün sonrasında sütten kesilirler. Bu
nedenle sokakta gördüğünüz her kediyi

alıp
eve getirmemelisiniz.
Anneleri karnını doyurmak için onları
bırakıp biraz uzaklaşmış olabilir bu
annelerinin onları terk ettiği anlamına
gelmez. Sokakta gördüğünüz kedileri
gözlemleyip sütten kesilmelerini
beklemenizi öneririz. Bunun yanında
internette de birçok sayfada yeni
sahiplerini arayan canlar bulabilirsiniz.
Ama lütfen internetten bulduğunuz
canlara da para ödemeyin.
Evcil hayvanların sahiplenilmesi
için Belediyemiz Veteriner İşleri
Müdürlüğü Sahipsiz Sokak
Hayvanları Geçici Bakım Evine tüm
vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bilgi için
Müdürlüğümüz “221 63 67” numaralı
telefonundan bilgi alabilirsiniz.
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Çorum Belediyesi, Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasını hayata geçirdi.

Mor Taksi yola çıktı

Başkanı Dr.
Çorum Belediye
gın, ''Mor
Halil İbrahim Aş
ı ile şehrimizi,
as
m
la
gu
Taksi'' uy
larımız için
engelli vatandaş
konforlu
rahat, güvenli ve
ildiği bir şehir
ulaşımın sağlanab
irmiş olacağız.
hüviyetini pekişt
ması için
Mor Taksi uygula
il uygulaması,
ob
m
iz
Belediyem
ım hizmetleri
web sitesi ve ulaş
sitesinde
müdürlüğü web
lik için
bi
kolay ulaşıla lir
esi
km
se
a
m
uygula
k.
ce
ne
le
ek

Taksi,
siz Taksi) Çorum
Mor Taksi (Engel
ral
Kışla Taksi ve Mav
Günaydın Taksi,
dir.
te
da hizmet vermek
Taksi durakların

Mor Taksi uygulaması Türkiye’de
alanında ilk projelerden...
“Engelli Taksi uygulaması belediyeler bazında ve büyükşehir
belediyeleri bazında Çorum Belediyesi tarafından bir yönetmelik
hazırlanarak işletmeye alınan ilk ve tek uygulamadır. Mor
Taksi uygulaması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Taksiciler,
Servisçiler ve Minibüsçüler Odası ortak çalışması ile uygulamaya
hazırlanmıştır. İnşallah bu projemiz vatandaşlarımız tarafından
takdirle karşılanacak. Projemizin sahibi olan, paydaşı olan
tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah bütün engelleri
rahatlıkla aşmamızı nasip etsin” dedi.

Meclis üyeleri stratejik plan sürecine dahil edildi

B

elediye meclis üyeleri,
stratejik plan istişare
toplantısı ile Çorum Belediyesi'nin
2020-2024 5 yıllık stratejik plan
oluşturma sürecine dahil edildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi
Çöplü başkanlığında yapılan toplantıda
meclis üyelerinin görüşleri alındı.
Yerel yönetimlerin seçimleri takiben
6 ay içerisinde 5 yıllık stratejik planını
oluşturmasının zorunlu olduğunu
belirten Belediye Başkan Yardımcısı
Lemzi Çöplü, bu planın Çorum
Belediyesi'nin 5 yıllık döneminde
ana hatlarıyla yol haritası olduğunu
söyledi. Çöplü, “Biz belediye olarak

istişareli ve şeffaf bir
yönetim anlayışı içerisinde olacağımızı
en başından taahhüt ettik. Şehrimizi
yönetirken Belediye Meclisimizde
gurubu bulunan siyasi parti temsilcileri
ile istişare edeceğiz, STK’ların ve
hemşehrilerimizin görüşlerine
başvuracağız dedik. Bu toplantı
verdiğimiz sözün yerine getirildiğinin bir
göstergesi. Meclisimizde grubu bulunan
AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri
ile bir araya gelerek şehrimiz için
yapacaklarımızın noktasında görüş
alışverişinde bulunuyoruz. Bu katılımcı
yönetim anlayışı bir kereye mahsus
olmayıp bundan sonra da aynı şekilde

devam edecek” dedi.
Toplumun her kesiminin yönetime
dahil edilmesinin demokrasinin
gereği olduğunu ifade eden Belediye
Başkan Yardımcısı Çöplü, “Çorum
Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik planının
oluşturulması sürecinde şehrimizde
faaliyet gösteren STK’ların, Kent
Konseyi Gençlik Meclisimizin, Kadın
Meclisimizin, Engelli Meclisimizin ve
hemşehrilerimizin görüşlerini alacağız.
Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de tüm
paydaşlarımızla fikir alışverişi içerisinde
hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
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Özel öğrencilere özel yaz kursu

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaz kursları başlattı.

E

ğitim öğretim yılının sona
ermesiyle birlikte Çorum
Belediyesi Engelli Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
engellilerin kendilerini geliştirmesi,
hayatın her alanında var olmaları ve
aynı zamanda engellilerin ailelerine
destek olabilmeleri için yaz kursları
hayata geçirdi.

Yaz kurslarında Aşçılık - Pastacılık,
Bilgisayar, Seramik, Çini, DikişNakış, El Sanatları, Müzik, Spor,
Kuran-ı Kerim, Ebru Kursu, Ahşap
Süsleme, Atletizm, Dekoratif tablo
yapımı, Keçe Aksesuar branşlarında
toplam 205 engelli vatandaş yaz
kurslarına katılıyor.

Yaz kurslarına katılan özel
öğrenciler özel donanımlı servis
araçları ile evlerinden alınıp kurs
bitiminde yine ücretsiz olarak
evlerine bırakılıyor.
Yaz kursları 29 Ağustos'ta sona
erecek.
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"Gönül Köprüsü Projesi"

gönüller kazanmaya devam ediyor

B

elediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın
yaptığı açıklamada, dinimiz,
örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara
sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan
kişilerin elinden tutarak onları
muhtaçlıktan kurtarmayı emreder.
Bizler de bu inançla çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Gönül Köprüsü projesi
kapsamında hem ulu çınarlarımızın
rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık

dönemi geçirebilmesi hem de
yaşamlarını kolaylaştırmak için
imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Onları belirli periyotlar halinde
ziyaret ederek yalnız olmadıklarını
hissettirmeye çalışıyoruz. Evde temizlik
hizmetimiz ile Sosyal yardım İşleri
Müdürlüğümüze bağlı ekipler, temizlik
yapacak durumda olmayan 65 yaş
ve üzeri vatandaşlarımızın evlerini
dip köşe temizliyor. Şu an 548 evde

747 yaşlımıza evde temizlik hizmeti
veriliyor. Büyüklerimizin her alanda
yardımlarına koşuyoruz. Yaptığımız
gönül belediyeciliği çalışması ile
hem gönülleri kazanıyoruz hem
de başımızın tacı büyüklerimizin
duasına mazhar oluyoruz. Onların
mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını
gidermek bizleri de mutlu ediyor.
Allah büyüklerimizi başımızdan eksik
etmesin." dedi.

Başkan Aşgın, pazarcılarla kahvaltıda buluştu

B

elediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sebzeciler ve Pazarcılar
Odası tarafından organize edilen kahvaltıya katıldı. Perşembe
pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelen Başkan Aşgın esnafın
taleplerini dinledi.
Uzun zamandır böyle bir özlem içerisinde olduklarını ifade eden
Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, “Şehrimizin
yöneticileriyle bir araya gelmek, onlara halimizi, durumlarımızı,
ihtiyaçlarımızı anlatmak için uzun zamandır bekliyorduk. Başkanım
sağ olsun bizi kırmadı, burada pazarcı esnafı ile aynı sofraya oturdu.
Kendisinin esnafa verdiği değeri biliyor ve bugün burada esnaf
kardeşlerimizin sofrasına oturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
Gönül sofralarına davetleri için, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı
Erdoğan Yılmaz’a ve pazarcı esnafına teşekkür eden Belediye Başkanı
Halil İbrahim Aşgın, adaylık sürecinde hep söylediğimiz, hatta slogan
yaptığımız “Bu şehri birlikte yöneteceğiz” ifadesini elhamdülillah geride
bıraktığımız 3 ay içerisinde bir slogan olmaktan öteye taşıdık. Şehrimizi
yönetirken STK’larla, meclis üyelerimizle, esnafımız, sanayicimiz, hanım
kardeşlerimizle, gençlerimizle, başımızın tacı büyüklerimizle ve tüm
hemşehrilerimizle istişare içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Gençler yaz tatilini dolu dolu geçiriyor
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Müebbet Bir Zaman
Şiir

Hasan
Tomuk
Ben kışları anlatırım, gözlerin baharları
Beyhude telaşlarımda kalır geçmiş
Ben yalnızlıkları susarım, sen eğdirirsin önünde
sultanları
Sultanlar eğilince de bilesin, unutmazlar saltanatını
Güç bela düştüğüm yollarda kaldırırım önümden
tüm unutulanları
Ben senin bildiğin gemilerden değilim
Rüzgarında devrilirim de bir dalgalarında
boğuşurken kendimi bilirim
Issızlığım, çevremi kuşatsa da haykırıyorum denizi
İdam sehpasına giderken gocunmam ben, ölüm bir
kar tanesi
Cellâdımsın diplere inmekten korkmam
Tarihim seni kovalamaktan örülü
Senin rengini başka bir renkle bozmam
Gözümde bir yaştır sonsuzluk evrenine dökülen
Binlerce yılın sürgünlük ıstırabını çıkarma benden
Hayatımı küçümseyen gözlerini uzak tut
Bir korkudur bakışların, müebbet zamanları tüketen
Bir gülün içimde devinen dikenisin, içimde
yüzyılların çilesi gömülü
Lügâtimde seni anlatmaya yer yok
Saçların rüzgarıma tâ ezelden asılı
Zindandan çıktı hüznüm, yeryüzünde bana ayrılacak
bir mutluluk kafesi yok
Müphem yolculuklardan artık çekil bana
Benim taşım, senin toprağına yazılı

2

4 Haziran - 30 Ağustos arası devam edecek olan yaz kursları Buhara
Kültür Merkezi`nin yanı sıra Bahçelievler, Mimar Sinan, İkbal ve Akkent
Gençlik Merkezleri'nde devam ediyor. Yaz kurslarına 3 bin 917 öğrencinin
devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, "gençlik
merkezlerimizin yaz kurslarında eğitime destek kursları, sanat ve yetenek
kursları, spor kursları ve Kur'an-ı Kerim dersleri gibi çok sayıda kurs açtık.
Öğrencilerimiz bu kurslarımızdan faydalanıyor. Bunların yanı sıra gitar bağlama,
akıl oyunları, mental, drama, model, uçak, fen bilgisi, matematik, Türkçe,
ingilizce ve sosyal bilgiler alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen ve boş
vakitlerini faydalı bir şekilde geçirmek isteyen gençlerimiz bu merkezlerimizden
istifade ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak gençlerimizi bu
kurslardan faydalandırarak onları geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlıyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlik merkezlerindeki yaz kurslarına
katılan öğrencilerin 6.217'si fen bilgisi, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilimler
gibi eğitime destek kurslarına, 1.607'si gitar, bağlama, akıl oyunları, mental, drama ve
model uçak gibi sanat ve yetenek kurslarına, 1.794 öğrenci ise bowling, buz pateni,
basketbol,yüzme gibi farklı dallarda ki sportif kurslarına katıldığını söyledi.
Yaz spor okulları 25 Ağustos'ta sona erecek.

Bir devran dönüyor başımda artık yeter
Bir servi olup göğe uzanıyor bıraktığın keder
Bir kül kaldırıyorsun ey içinde gülü barındıran
Tozumu bile kaldırdın, yollarımda ayaklarım tükendi
Ruhumda bir katılık yerleşti, boz bulanık ötelerden
yani senden kalan
Yenilgiler koydun geri dönülmez ülkeme
Hayallerim bir hülyanın karanlık kıyılarına vurdu
Ateşi elinde tutan bir adam dedi
Kuzeydir aradığın yer buzlar orayı terketti
Bezirganlara yerini sormak hercai bir çaba
Sadâkat, iflas eden hücrelerimi uyandırdı
Omzumda mevsimlerle yürüyorum,
Beni ne güneşler ve yağmurlar terketti
Önüme bakmıyorum gözlerim havada ebedi ufku
arıyorum
Hep vardır bir gözü değen
Sahile vuran balıklar hududunu unutsa da
Tek O unutmaz
Esrârengiz ve yorgun kelimeleri ayağa kaldıran, ayân
eden.
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Yeterli ve dengeli
BESLENME

e Nedir?
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“yeterli ve dengel

Öğün Sayısı ve İçeriği Nasıl Olmalı?

M

etabolizmanın düzenli çalışması için, günlük yaşam
koşulları da dikkate alınarak, yiyeceklerin günde
en az üç öğünde tüketilmesi ve öğünler arasında geçen
sürenin 4-5 saat olması önerilmektedir.Yeterli ve dengeli
beslenmede öğün sayısı kadar içeriği de önemlidir.
Öğünlerde besin ögelerinin dağılımı ne kadar dengeli
olursa metabolizmanın da o kadar düzenli çalıştığı
bilinmektedir. Yalnız tahıllardan oluşan bir diyetle
beslenildiğinde vücut canlılığını kaybetmektedir. Bu
durum protein sentezi ile ilgilidir. Vücudun büyüme
ve gelişmesinde önemli rolü olan proteinlerin vücutta
sentezlenebilmeleri için elzem amino asitlerin bir
arada ve yeterli düzeylerde bulunmaları gerekir. Bir
öğünde, yetersiz alınan amino asit sonraki öğünle
sağlanamamaktadır. Proteini iki öğüne dağılmış olarak
alanlarda azot dengede kalırken, üç öğünde yiyenlerde
pozitif bir denge sağlanmaktadır.

Ağırlık Denetimi

V

ücut ağırlığı denetimi için; yeterli ve dengeli
beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile sürdürülen
bir yaşam biçimi seçilmelidir. Kilolu veya şişman olmak;
yüksek kan basıncı, yüksek kan kolesterolü, kalp damar
hastalıkları, inme, şeker hastalığı, bazı kanser türleri,
artritler ve solunum yetersizlikleri gibi sağlık sorunları
riskini arttırır. Zayıflık ise verimliliği ve vücut direncini
düşüren, istenmeyen bir durumdur.

Kahvaltının Önemi

V

ücudumuz uyurken bile çalışmaya devam eder.
Akşam yemeği ile sabah arasında yaklaşık 12 saatlik
bir süre geçer. Bu süre içinde vücut, besinlerin tümünü
kullanır. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince
enerji oluşmaz. Bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat
ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Kahvaltıda
yeterli protein tüketen bireylerde iş verimi ve reaksiyon
hızı yüksektir. Kahvaltı yapmayan bireylerde iş verimi
önemli ölçüde azalır, anlama ve kavrama hızı düşer.
Düşük protein içeren kahvaltı alımından sonraki ikinci
ve üçüncü saatler arasında kan şekeri açlık seviyesinin
altına düşmekte ve kişiler açlık hissi duyduklarını
belirtmektedirler. Yeterli protein içeren kahvaltıdan sonra
ise kan şekeri düzenli gitmekte, açlık düzeyinin üzerinde
seyretmekte, böylece kişiler açlık hissi duymamaktadırlar.

Öneriler

A

z yağ eklenmiş sebze, yağsız beyaz et, kurubaklagiller,
yağı azaltılmış süt-yoğurt, meyve ve tam tahılları
tüketerek sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır.
Porsiyon büyüklüğünde sağlıklı beslenme için önerilen
miktarlara uyulmalıdır.Düzenli fiziksel aktivite
yapılmalıdır. Alınan enerji ile tüketilen enerji miktarın
dengelenmelidir. Sağlıklı yeme alışkanlığı ve düzenli
fiziksel aktivite ile çocuklara örnek olunmalıdır. Günde
en az üç öğün düzenli yemek yenilmeli, öğün atlamamalı,
öğünlerde enerjisi yüksek hamur işleri, tatlılar, yağlı
çerezler yenilmemelidir. En az iki litre olacak şekilde
bol su içilmelidir. Vücut ağırlığının korunmasında
davranışların önemli olduğu unutulmamalıdır.
Gerektiğinde uzmanlardan davranış değiştirme tedavisi
desteği alınmalıdır.
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Şampiyon GSK

B

elediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcu, antrenör, ve
teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Antalya Gazipaşa Belediyesinin düzenlediği 7.
Geleneksel Lamos Güreşlerinde 78 Başpehlivan
arasında Şampiyon oldu.

Sırbistan'ın Beska şehrinde devam eden Bocce
Balkan Şampiyonasında Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Sporcumuz Hasan
Dündar’ın da aralarında bulunduğu Bocce Milli
Takımımız Balkan Şampiyonu oldu.

Pehlivanımız Rasim Saraç Şampiyon...

GÜREŞ

Kocaeli 10. Gölcük Belediyesi Yağlı
Güreşlerinde Kulübümüz Güreşçisi Rasim
Saraç Başaltında Şampiyon oldu.

10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında
Ankara’da düzenlenen 11 -13 Yaş Serbest
Güreş Türkiye Şampiyonası'nda:

MASA TENİSİ 1. LİGDE

34 kg Enes KAVLU Türkiye Şampiyonu ve
Türkiye’nin En Teknik Sporcusu

BAŞPEHLİVAN Ahmet SELBEST ŞAMPİYON...

17-18 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul
Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılan Masa
Tenisi 2.Lig Play-Off mücadelelerinde
rakiplerini yenerek Türkiye 1. Ligine yükseldi.

- 62 kg Ferhat YİĞİT Türkiye Şampiyonu
- 78 kg Bekir ÜNAL 3. Olmuştur.

Masa Tenisi B Takımımız 3. Lig’de...

- 30 kg Yunus Emre BATTAL 3. Olmuştur.

20-22 Haziran tarihleri arasında Tokat Ali Yücel
Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Masa Tenisi
3. Ligine Yükselme Terfi Ligi Müsabakalarında
Çorum Belediyesi GSK (B) Takımımız güçlü
rakiplerini geride bırakarak 3. Ligine yükseldi.

JUDO Melih Şahin Yıldızlar Türkiye 3.sü...

ÇORUMLU UĞURCAN ÇİN'DE İLK 16'DA

03-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara'da
yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında
55 kg da mindere çıkan kulübümüz
sporcularından Melih ŞAHİN sikletinde 3.
olarak madalya kazanmıştır.

Masa Tenisinin Ana vatanı olan Çin’de Milli
formayla Çin açık turnuvasında yarışan
sporcumuz Uğurcan Dursun,Dünyanın
önde gelen başarılı masa tenisi ülkelerinin
sporcularının Grubunda yer alan Uğurcan ilk
kez katıldığı turnuvada adını ilk 16’ya yazdırdı.

JUDODA BRONZ MADALYA

Bocce Balkan Şampiyonası Hasan DÜNDAR

-36 kg Şeyma Telli Türkiye 3.sü oldu.

29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun ilinde
düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye
Judo Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan

KARAKUCAK GÜREŞLERİ ETKİNLERİMİZE
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.
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Çorum’u
Tanıyorum...

SAAT KULESİ

Ç

orum’un en önemli sembollerinden olan tarihi Saat Kulesi
Sultan II. Abdülhamit’in Muhafız Birliği Komutanı 7-8 Hasan
Paşa’nın Çorum’lu hemşehrilerine bir hediyesidir.

Kulenin çanı da Hasan Paşa tarafından itina ile seçilerek
İstanbul’dan gönderilmiştir. 27,5 metre yüksekliğindeki kuleye
81 basamaklı döner merdivenle çıkılmaktadır.
(7-8 Hasan Paşa 1831 Çorum doğumludur. İstanbul’a asker olarak
gitmiş olmasına rağmen paşalığa kadar yükselmiş ve Sultan II.
Abdülhamit’in Muhafız Birliği Komutanlığını yaparak onun en
güvendiği insanlardan biri olmuştur.)

