
Aşağı Sanayi için son tarih 1 Ocak 2020...
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür 
ve yönetimini ziyaret etti. Başkan 
Aşgın, Aşağı Sanayi Sitesi’nde yer alan 
esnafların dükkanlarını taşımaları için 
son tarihin 1 Ocak 2020 olduğunu 
tekrarladı.

OKA’dan Çorum’un 11 projesine destek...
OKA’nın proje başvuru çağrısı yaptığı “Turizm 
Altyapısının Geliştirilmesi”, “Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Geliştirilmesi” ile “Kırsal Kalkınma ve 
Tarımda Dönüşüm” mali destek programlarına 
ilişkin projeler ele alındı. İlimiz adına başvurusu 
yapılan 11 proje arasında Çorum Belediyesi 
tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Enerji 
Üretim Tesisi" ve "Çoruminia" projesine OKA 
tarafından destek kararı çıktı. s.14s.6
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‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Rekor Bize Yakıştı
Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” seferberliği 
kapsamında, Endonezya’ya ait “1 saat içinde en fazla fidan 
dikme” rekorunun kırılması için Çorum’da fidan dikme seferberliği 
gerçekleştirildi. Sayfa 2-3
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Türkiye genelinde 
gerçekleştirilen “Geleceğe 
Nefes” seferberliği 
kapsamında, Endonezya’ya 

ait “1 saat içinde en fazla fidan 
dikme” rekorunun kırılması için 
Çorum’da fidan dikme seferberliği 
gerçekleştirildi.

Celilkırı mevkiinde 156 hektarlık 
alanda Guinness yetkilileri 
gözetiminde gerçekleştirilen 
fidan dikimi rekoru denemesine 
vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Program öncesi konuşma yapan 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, ''Bugün biz konuşmayacağız, 
bugün binlerce kardeşimiz fidan 
dikerek konuşacak. Şehrimizdeki 
240 parkımıza yeni fidanlar ilave 
ediyoruz. Yemyeşil bir kent Çorum 
için yüz binlerce fidanı toprakla 
buluşturacağız. İki tane laf vardır; 
birisi Çorum dünyanın merkezidir, 
diğeri ise Çorumlunun yaptığını 
herkes yapamazdır. Etkinliğin 
ülkemize ve Çorum’umuza hayırlı 
olmasını diliyorum'' dedi.

Guinness yetkilileri nezaretinde saat 
12.20’de başlayan rekor deneme 
saat 13.20’de tamamlandı. Rekor 
denemesine katılan 3 bin kişi 232 
bin 647 fidanla Endonezya’ya ait 
“1 saat içinde en fazla fidan dikme” 
rekorunu egale etmek için adeta 
zamanla yarıştı. Rekor denemesinde 
303 bin 150 fidan dikimi ile Çorum 
Guinnes rekorlar kitabına girmeye 
hak kazandı. 

Çorum fidan dikiminde Guinness
Rekorlar Kitabına girdi
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B elediyemizin 2020 yılı 
faaliyetlerini ve kaynaklarını 
nasıl kullanacağını belirleyen 

2020 yılı bütçesi, Belediye Meclisinde 
bugün yapılan oylamayla kabul 
edildi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır diyen Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Göreve 
geldiğimiz 7 aylık süre içerisinde 
yapmış olduğumuz sosyal belediyecilik 
hizmetleri ve yatırımlar gösteriyor 
ki biz bu şehre ve hemşehrilerimize 

hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Her 
mahallemize eşit hizmet götürmek 
için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir 
ayrım gözetmeksizin istişarelerde 
bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2020 
yılı ve takip eden görev süremizce 
bu şehre en iyi hizmeti vermek 
için çaba göstereceğiz. Bizi doğru 
bildiğimiz bu yoldan alıkoymak 
isteyenler, bu yolda bizi yıpratmak 
isteyenler olabilir ama şunu bilsinler 
ki biz her zaman şehrimize hizmet 

aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz.  
Meclisimizde oylayarak kabul 
ettiğimiz 2020 yılı bütçemiz de bunun 
bir göstergesidir” dedi. Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 2020 
yılının hizmet yılı olacağını ifade etti 
ve Belediye Meclisinde kabul edilen 
Çorum Belediyesi 2020 Performans 
Programı ve Bütçesi’nin şehrimize 
ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını 
diledi. 

2020 bütçesi hayırlı olsun
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Gimhae heyetini ağırlayan Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
Gimhae’nin özellikleriyle Çorum’un 

bazı özelliklerinin bir birine benzediğini 
söyledi. Hem tarihi açıdan hem de nüfus 
açısından iki şehrin de aynı özellikleri 
taşıdığını belirten Başkan Aşgın “Gaya 
medeniyetinin başkenti olan Gimhae 
şehrinden gelen Güney Koreli dostlarımızı  
Hitit Uygarlığı’nın başkentinde ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz. Gimhae’nin gençliğin 
ve umudun tarihsel kenti sloganın 
olduğunu duyunca çok heyecanlandım, 
oldukça güzel bir ifade. Aşağı yukarı 
nüfuslarımız da Gimhae ile aynı. İki şehrin 
hem tarihi yönden hem de umudun ve 
gençliğin tarihsel şehri olmasından dolayı 
da son derece mutluyum. Tarihsel olarak 
1950’li yıllarda Çorum’dan da birçok 
büyüğümüzün giderek Güney Kore’nin haklı 
davasında onların yanlarında olmasından 
da son derece mutluyum. Güney Kore 
ekonomik büyüklük açısından dünyanın 
11.büyük ülkesi. Türkiye de G20 içerisinde 
ve ekonomisini giderek geliştirmeye 
çalışıyor. Biz de Güney Kore’yi kendimize 
örnek alıyoruz. Son dönemlerde özellikle 
Japonya’nın Güney Kore’ye ambargo 
uygulamasının ciddi bir haksızlık olduğunu 
düşünüyoruz. Biz Asyalıyız ve Güney Kore 
ekonomi açısından Asya’nın en büyük 
dördüncü ülkesi. Güney Kore’nin geleneksel 
yapısı bizi oldukça etkiliyor. Yapacağımız 
görüşmelerin ardından gerek belediyemizle, 
gerek üniversitemizle, gerekse iş dünyasıyla 
iş birliği kanalları daha da açılmış olacak. 
Ziyaretimize gelen heyete çok teşekkür 
ediyorum. Simalarına baktığım zaman çok 
güzel insanlar görüyorum, yeryüzündeki 
tüm insanların da böyle güzel olmasını 
arzu ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GİMHAE heyeti Çorum’da



6  |   KASIM 2019 ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, 
Çorum Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

(ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve 
yönetimini ziyaret etti. Başkan 
Aşgın, Aşağı Sanayi Sitesi’nde 
yer alan esnafların dükkanlarını 
taşımaları için son tarihin 1 
Ocak 2020 olduğunu tekrarladı.

Aşağı Sanayi Sitesi'nde 
yapılacak çalışmalar ve Yukarı 
Sanayi Sitesi’nde devam eden 
çalışmalar hakkında bilgiler 
veren Başkan Aşgın, Esnafla 
birlikte şehri yönetmeye 
devam edeceklerini dile getirdi. 
Aşağı Sanayi Sitesi’nde yer 
alan esnafın bir an evvel yeni 
dükkanlara geçmesi gerekli.
Göreve gelmeden önce de her 
zaman söyledik biz bu şehri 
esnafımızla birlikte yöneteceğiz. 
Esnafımızın ilimize ekonomik 
katkısı çok büyük. Bu şehir 
sporun merkezi, kültürün 
merkezi, dünyanın merkezi 
ama en önemlisi ticaretin 
merkezi. Şehrimizi çevre 
illerden farklı kılan canlı bir 
ticari hayatın olmasıdır.  İhracat 
oranlarına kadar bu rakamlar 
yansımıştır. Bu şehrin ticari 
hayatına katkı sağladıkları için 
tüm esnaflarımıza teşekkür 
ediyoruz. Biz esnaflarımızın 
daha fazla kazanması için, 

esnaflarımızın daha sıhhatli 
sağlıklı ortamlarda iş 
yapabilmesi için elimizden 
geleni fazlasıyla yapıyoruz. 
Küçük Sanayi Sitesi’nde 17 
gündür devam eden çalışma 
var. Asfalt konusunda da su alt 
yapısı konusunda da ekiplerimiz 
gece gündüz demeden 
çalışıyor. Sanayi Sitemizin de 
faydalandığı 7 km'lik uzunlukta 
su borusu değiştirme işini 
de bitirdik. Esnafımızdan 
gelen talepler doğrultusunda 
çalışmalarımıza ara vermeden 
devam ediyoruz. Öte yandan 
asfalt çalışmasını incelemeye 
gittiğimde boş olan dükkanları 
gördüm. “Bu dükkanlar neden 
boş” diye sorduğumda Aşağı 
Sanayi Sitesi’nde işlerine devam 
eden esnafların dükkanları 
olduğunu öğrendim. Ben 
buradan bir kez daha seslenmek 
istiyorum. Aşağı Sanayi 
Sitesi’nin sanayi olma vasfı 
yitirilmiştir, kaybolmuştur. Yeni 
bir imar düzenlemesi yapıldı. 
Aşağı Sanayi Sitesi bölgesinde 
Millet Bahçesi yapıldı. Şimdi 
Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’ndan bir 
projemiz daha geçti 
ve kısa süre içerisinde 

ÇORUMİNİA 
projesine başlayacağız 
bu bölgede. Biz 

esnafımızı gerçekten seviyoruz. Onlar mağdur 
olmasınlar istiyoruz. 1 Ocak 2020 son tarihtir. 
Bu tarihten itibaren, biz mevcut imar düzeni 
ne gerektiriyorsa Fen İşleri Müdürlüğümüz bu 
çalışmalara başlayacak. Bu nedenle kısa süre 
içerisinde Aşağı Sanayi Sitesi esnaflarımızın 
yeni dükkanlara geçmelerini istiyoruz. 
ÇESOB Başkanımız Recep Gür’e ve diğer oda 
başkanlarımıza verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Eğer esnafımız Küçük  
Sanayi Sitesi’ne geçerken bizlerden bir talepte 
bulunurlarsa biz onu da yerine getirmek için 
elimizden geleni yaparız” dedi. 

Aşağı Sanayi için son tarih    
1 Ocak 2020
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SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH:

ÇORUM ULU CAMİİ MİNBERİ

H. Nuran HAKYEMEZ
Çorum Belediyesi İç Mimar Sanat Tarihi Uzmanı

Ulu Camii Minberi Doğu Cephesi Görünüşü. Ulu Camii Minberi Batı Cephesi Görünüşü. Ulu Camii Minberi Ön Görünüşü.

13. yüzyıl sonlarında Sultan III. Alaaddin Keykubad’ın azatlı kölesi Hayrettin Bey 
tarafından1 yapılan Ulu Camii, Sultan III. Murad Han döneminde (1574-1588) 
ve Sultan IV. Murad Han Döneminde (1623-1640) -depremlerde yıkıldığı 

için- yeniden yapılmıştır.2 1786-1793 depremlerinden sonra ciddi hasar gören camii, 
kitabesinden anlaşıldığı üzere, 1810 ve 1911 yıllarındaki tamirlerden sonra bugünkü 
durumuna ulaşmıştır.3

Ulu Camii’nin yapım kitabesi olmamasına rağmen, minberinden dolayı Selçuklu 
dönemine tarihlendirilir.4 Ancak bu günkü Ulu Camii, mimari olarak, Selçukludan ziyade 
Osmanlı izlerini taşır. Çorum’da yaşanan depremler sonucunda yıkılan ve tekrar yapılan 
cami, iç mekân ve örtü sistemiyle Osmanlının son dönem yerel mimari kültürünü yansıtır.5

Ulu Camii minberinin tarihi ile caminin yapım tarihi arasında bir ilişki kurulamamıştır. 
Minberin nereden ve ne zaman camiye getirildiği ile ilgili kesin bir bilgi de yoktur. Halk 
arasında, XIII ve XIV. yüzyıllarda bir idare merkezi olduğu bilinen Demirli Karahisar’da 
yıkılan bir camiden getirildiği rivayet edilir.6

M. 1306 (H.706) yılında, abanoz ağacından yapılan minber 10 basamaklıdır. Taklit kündekârî 
ve geçme tekniği ile yapılmıştır. Süslemelerinde ise, düz ve yuvarlak satıhlı oyma, oluklu 
oyma, kafes oyma, taklit kündekâri teknikleri uygulanmıştır.

Minberin yüksekliği (alem dahil) 635 cm derinliği (kaide dahil) 378 cm, genişliği 100 cm'dir. 

Karamağaralı’nın 1964 de yayınlanan makalesinde, “Çorum Ulu Camii’ndeki minber, bir 
devir üslubunu, aynı 
zamanda, bu devir üslubu 
içinde beliren bir bölge 
karakterini ve ayrıca, bu 
bölgeyi temsil eden iki 
sanatkârın hususiyetlerini 
aksettirmesi bakımından 
Türk ahşap (ağaç) işçiliğinin, 
bilhassa Selçuklularla 
Osmanlılar arasındaki 
intikal devrinin en mühim 
eserlerinden birini teşkil 
ettiğini” yazar.7

Minber, genel olarak 
Selçuklu sanatını 
yansıtmakla beraber, 
ayrıntıya girildiğinde, 
ortaya çıkan yenilikler, ilk 
defa bu eserde kullanılan 
teknik ve desen özellikleri, 
eserin aslında yeni bir 
tarzın başlangıcı olduğunu 
gösterir. 

Minberin yan aynalıklarında 
uygulanan geometrik düzenlemenin bir merkez etrafında gelişmesi, Selçuklu minberlerinde 
görülen yeni bir uygulamadır. Kapıdan köşke kadar yekpare uzanan korkuluklar da, Osmanlı 
minberlerindeki korkulukların ilk örnekleridir.

Selçuklu minberlerinde yoğun bir şekilde kullanılan dini içerikli yazılar (ayet ve hadisler), 
bu minberde yalnızca Kelime-i Tevhid ve kısa bir hadis yazılarak uygulanmıştır. Bu durum 
da Çorum Ulu Camii minberinin, klasik Osmanlı minberlerinin öncüsü olmasına vesile 
olmuştur.8 

Minberin doğu ve batı cephesi, farklı ustalar (Ankaralı Marangoz Abdullah Oğlu Davud ve 
Ankaralı Ebubekir oğlu Muhammed) tarafından, aynı teknikle, farklı tarzlarda yapılması, sanat 
değeri açısından zengin bir eserin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

1   Ömür Bakırer, “Bizans, Danişmend, Selçuklu Ve Beylikler Döneminde Çorum”, Çorum Tarihi (Çorum: 2015),65.
     İhsan Sabuncuoğlu, Çorum Tarihine Ait Derlemelerim I-II-III Ve Maarif Hayatımız, (Çorum: 2010), 27.
2   Ali Ilıca, Belgelerle Çorum Ulu Camii Ve Vakıfları, (Ankara: 2006), 37-39.
3   Abdülkadir Dündar, Çorum Camii Ve Mescitleri  (Ankara: Motif Yayınları, 2004), 84.
4   Ö. İskender Tuluk, “Çorum’da Selçuklu Dönemi Mimari Yapı Kültürü”, Coğrafyası, Tarihi, Kültürü ve Edebiyatıyla
     Çorum  (2008),224.
     Sabuncuoğlu, agm. 29.
     Bakırer, agm. 65.
     Dündar, age. 84.
5   Tuluk, agm. 225.
6   Haluk Karamağaralı, “Çorum Ulu Camiindeki Minber”, Sanat Tarihi Yıllığı1964-1965 (1965),120.
7   Karamağaralı, agm. 127.
8   Karamağaralı, agm. 127-128.
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Mahalle Buluşmaları başladı

B elediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, "Başkan Mahallemde 
Söz Sende" sloganıyla mahalle 

buluşmalarını başlattı. Kasım ayında Akkent 

ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle 

mahalle toplantısında bir araya geldi. 

Mahalle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 

toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil 

İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Belediye Başkan 

Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, tüm 

birim müdürleri ve mahalle muhtarları ile çok 

sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aşgın, "Çorum'un tüm mahallelerine 

de aynı seviyede hizmet götürmenin gayreti 

içerisindeyiz. Çorum'un her mahallesinde 

çalışmalarımız devam ediyor. Göreve 

geldikleri günden bu yana Halk Günlerinde 

vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve her 

çarşamba 10.00 ile 12.00 arasında belediyenin 

kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunun 

altını çizdi. Aşgın "Seçim öncesinde her 

mahallede toplantı yapacağımızı söylemiştik. 

Göreve gelir gelmez de hemen muhtarlıklar 

müdürlüğümüzü kurduk. Aslında bu bizim 

mahallelere ne kadar çok önem verdiğimizin 

bir göstergesidir. Biz Çorum'da yaşayan 

herkesin aynı hizmeti almasını istiyor ve ona 

göre hareket ediyoruz. Bundan sonra da tüm 

hemşehrilerimizin eşit hizmet alması için 

çalışacağız. Biz bu şehri beraber yönetme 

sözü verdik ve beraber yöneteceğiz. Tüm 

güzelliklere hemşehrilerimizle birlikte imza 

atacağız" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın 

konuşmasının ardından ise Akkent Mahalle 

sakinleri söz alarak mahallelerinde 

yaşadıkları sıkıntılardan ve isteklerinden 

bahsettiler. Belediye Başkanı Dr. Halil 

İbrahim Aşgın vatandaşlardan gelen 

taleplerin toplantıda hazır bulunan birim 

müdürleri tarafından not alındığını ve kısa 

süre içerisinde çözümü için çalışacaklarını 

belirtti.  Aşgın toplantıların alfabetik sıraya 

göre devam edeceğini belirtti. 
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Çorum'u 2023'e taşıyacak proje ve yatırımlara destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çorum Belediyesi'ni 
ziyaret etti. Ziyarette konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Çorum için yapılması gereken bütün projelerin 

arkasında olduklarını belirterek, Belediye Başkanımız Dr. Halil 

İbrahim Aşgın’a çalışmalarında başarılar diledi.

Tarihi Meydan için 17 Milyon TL'lik destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum ziyareti kapsamında 
Ayakkabıcılar Arastası’nı gezdi. Belediye Başkanımız Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’dan Arasta ile igili bilgi alan Kurum, bakanlık olarak 
Arasta’ya yapılacak proje için destek olacaklarını açıkladı. Kurum; 
“Bakanlık olarak kamulaştırılacak yeri beraber kamulaştıralım. 
Esnafı da mağdur etmeden projeyi çizin. Gerekli desteği verelim.” dedi

Kent merkezinde önemli dönüşüm projeleri arasında yer alan Arasta 
çevresinin restorasyonu ve dönüşümü projesi hakkında önemli 
açıklamalar yapan Bakan Kurum, “Tarihi Çöplük bölgesi, Arasta, 
Ulu Cami, Saat Kulesi ve Belediye Ek Hizmet Binası’nı kapsayan 
15 bin m2’lik alanda ve bu meydana bakan bina cephelerinin 
iyileştirilmesi burada metruk diyebileceğimiz, gerçekten tarihi 
ve doğal güzelliklerimizi gün yüzüne çıkartmak adına gerekirse 
kamulaştırma yapacağız. Arastadaki sokakların sağlıklaştırılması 
binaların cephelerinin iyileştirilmesi, Saat Kulesi’ne bakan 
cephelerin iyileştirilmesi, Belediye Ek Hizmet Binasının süreç içinde 
yıkılması dahil 17 milyon liralık bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu 
projemizin tamamını Bakanlığımız Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel 
Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve Belediyemiz 
ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Bu projenin tamamını hibe olarak 
yapmak suretiyle Çorum’un 7 bin yıllık tarihine yakışır bir şehir 
meydanını kazandıracağız. En kısa sürede bu projeleri bitirerek 
halkımızın kullanımına açacağız” diye belirtti.

Stad yerine Millet Bahçesi, Kongre Merkezi ve Millet 
Kıraathanesi

Çorum ziyareti kapsamında stadın durumu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşası 
tamamlanmak üzere olan 15 bin kişilik yeni stadyumu önümüzdeki 
aylarda bitirerek kullanıma açacaklarını söyledi.  Bakan Kurum, 
“Belediyemiz bu inşaatı yürütüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile 
yaptıkları protokol çerçevesinde eski stadyumun yeri Belediyemizin 
mülkiyetine geçiyor. Yaptığımız istişareler çerçevesinde eski 
stadyumun yerini Hazine mülkiyetine aktarıyoruz ve bedeli 
karşılığında Belediyemize Hazine mülkiyetinde ki arazilerimizden 
vereceğiz. Eski stadyumun bulunduğu 56 bin metrekarelik alanı da 
Çorum’a yakışır şekilde millet bahçesine çeviriyoruz. TOKİ tarafından 
yapılacak Millet Bahçesi’nde Millet Kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet 
yollarının olduğu Çorumlu kardeşlerimizin 7 gün 24 saat vakit 
geçirebileceği önemli bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Çorum’un büyük 
ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz bin kişilik kongre ve kültür 
merkezi projesini de yine aynı alanda yapacağız” şeklinde belirtti.

Çalışmalar başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum için açıkladığı 
projelerden sonra Belediye kolları sıvadı. Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın başkanlığında teknik görevlilerin katılımıyla 
alt yapı çalışmaları başlatıldı. Başkan Aşgın, "Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un müjdelerinin ardından tarihî Arasta’nın 
restorasyonu ve Saat Kulesi çevresinin sağlıklaştırılması projesi için 
kolları sıvadıklarını, çalışmalara başladıklarını" söyledi. 
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ÇÖPLÜ
MAHALLESİ
Yılmaz KILCI / Çöplü Mahallesi Muhtarı

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

1969 Çorum Doğumluyum Lise Mezunu ve 3 çocuk 
babasıyım. Halka hizmet hakka hizmet ilkesiyle yola çıktık 
mahallemize ve insanlarımıza en iyi hizmet sunmak için 
böyle bir hizmete talip olduk 3 dönemdir devam ediyoruz.

Mahallenizin tarihi yapısından bahseder misiniz?

Mahallemizin tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Çöplü ismi 
Osmanlı boylarından gelmekte olup Osmanlı boyunun 
bozkırlarından olan Günhan soyundan Bayat boyuna 
bağlı Dulkadir Devletinden meydana gelen Türkmen 
soylarından Çöplü kabilesini temsil etmektedir. Dulkadir 
oğlunun 3.dönem Anadolu beyliklerindendir. İlk reis 
Zeynettin Karaca Bey'dir. Osmanlı İmparatorluğu ve 
Memlüklüler arasında mücadele eden beyliktir. Fatih 
Sultan Mehmet'in babaannesi Yavuz Sultan Selim'in 
annesi Dulkadir Beylerinin anneannesidir. Yani ismimiz 
yüz yıllara dayanan bir boydan gelmektedir.

Mahalle halkının sosyal profilini tanımlamak gerekirse 
neler söylersiniz?

Mahalle halkımız alt gelir seviyesine sahip ve genelde 
müstakil evlere sahip bir mahalledir. Ana arteller üzerinde 
bulunan 18-20 bloğumuz mevcuttur. Genelde müstakil 
evlere dayanmaktadır. Belediyemizin yaptığı kentsel 
dönüşüm kapsamında yeniden imara açılmıştır.

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

Telefonumuz 7/24 açık. Mahalle halkımız istediği her 
saatte bize ulaşabilir. En iyi şekilde mahalle sakinlerimizin 
sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.

Mahallenin sorunları neler?

Mahallemizin en büyük sorunu yapılaşmaydı. Bu konuda 
belediyemizin yaptığı imar çalışmasından sonra yeni 
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yapılaşmalar başladığında bu sorunlarımızı büyük 
bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. En büyük 
sorunumuz internet konusu fiber alt yapımız yok. Ara 
yollarımızda hiç bir çalışma yapılamamakta. Bunun 
nedeni yapılaşma başlamadığından dolayı belediyemiz 
bu konuda bir çalışma yapamıyor. İnşallah Çorumlu 
müteahhitlerimiz  yapılaşmaya bir an önce başladığında 
burası en güzel mahallemizden birisi olacak.

Belediye faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?

Şuana kadar çalışmalarda bir aksaklık olduğunu 
görmüyoruz. Yeni Başkanımızın ve ekibinin bu dönem 
güzel işler yapacağına inanıyoruz.

Mahallenizde eğitim kurumları çok mu? Bunların 
mahallenize katlıları neler?

Bir tane eğitim kurumumuz var Hürriyet İlköğretim 
Okulu. 600'e yakın öğrencimiz eğitim alıyor.

Geçmiş yıllardaki mahalleniz ile şimdiki mahallenizi 
kıyaslayın desek...

Keşke hiç yapılaşma olmasaydı da eski insanlarımız 
eski halkımız olsaydı büyük binalar yerine müstakil 
evlerimiz dursaydı diyorum. Ben yıllardır bu mahallede 
duruyorum. Eskisi gibi şimdi komşuluk ilişkileri kalmadı 
bu da üzüyor bizi.

Sizin eklemek istediğiniz mahalle sakinlerinize vermek 
istediğiniz mesaj var mı?

Yine konuşmamızda söylemiştim Çöplü Mahallemizi 
Çorumlulara tanıtmak için böyle bir röportaj yaptığınız 
için teşekkür ediyorum. Mahalleli olarak burada 
yapılacak yapılaşmanın dikey yerine yatay mimari 
olmasını istiyoruz. Daha çok insanların burayı tercih 
edeceğine ve daha güzel bir mahalle olacağına 
inanıyorum.

Mahallenin Künyesi
Mahallenin kuruluş tarihi: Çorum Kurulduğundan beri 
en eski mahallelerinden biridir.

Mahallenin nüfusu: 2.250

Mahallemizde; 1 Okul, 1 Kitap Müzesi, 5 Camii, 1 Banka, 1 
Sağlık Ocağı, 1 Park, 2 Okulöncesi Okul bulunmaktadır.
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Belediye Başkanı  Dr. Halil 
İbrahim Aşgın asfalt sezonun 
başlaması ile birlikte ekiplerin 

çalışmalarına devam ettiğini sezonun 
başlamasından bu zamana kadar 
53 bin tona yakın asfalt serildiğini 
söyledi. Şehrin tamamında gidilmedik 
mahalle bırakmadıklarını dile 
getiren Başkan Aşgın ''Asfalt sezonun 
kapanmasına kısa bir süre kaldığını 
bu süre içerisinde de çalışmaların 
aralıksız süreceğini belirtti. Mahalle 
Muhtarları ile sürekli istişare 
yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 
Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü 
kurduk. Bu müdürlüğümüzü 
kurmamızdaki amaç mahallelerde 
yaşanılan ihtiyaçları daha erken 
tespit etmekti. Bu zamana kadar 

bunun meyvelerini de aldık. 

Asfalt sezonunun başlaması ile 

birlikte ekiplerimiz şehrin tüm 

mahallelerinde çalışmalar yaptılar 

ve çalışmalarını da sürdürüyorlar. Bu 

zamana kadar 53 Bin ton asfalt serimi 

yaptık. Sezonun tamamlanmasına çok 

kısa bir süre kaldı. Bu süre içerisinde 

10 Bin ton daha asfalt sermeyi 

planlıyoruz. Hava şartlarına bağlı 

olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Bahçelievler’den Mimar Sinan’a, 

Kale Mahallesi’nden Buharaevler’e 

Kunduzhan Mahallesi’nden, Çöplü 

Mahallesi’ne kadar nerede hangi 

çalışmaya ihtiyaç varsa aşkla 

çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet 

etmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediyemiz şehirde bulunan ibadethanelerin 
temizliğini aralıksız sürdürüyor. Temizliğiyle 
ünlenen şehrimizin bu imajını pekiştirmek 

için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, 
diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: 
"İbadethanelerimiz bizim için önemli.Dinimiz bize 
temiz olmayı emrediyor, bu yüzden camilerimize 
önem veriyoruz ve oraların temizliği de bizden 
soruluyor. Şehrimizin genelinde bulunan  89 
camii, 34 mescit, 29 Kur'an Kursu ve 1 Cemevi ile 
birlikte toplamda  153  ibadethanemizin mihrap, 
mimber, cam ve pencereler, kalorifer petekleri gibi 
temizlenmesi gereken ne varsa ekiplerimiz tertemiz 
yapıyor. Beytullah’ın şubesi olan camilerimizi 
pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz" dedi.

Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yaşlı bakım 
ev temizliği hizmetini aralıksız sürdürüyor. Yaşlıların bir 
toplumun manevi direği ve temelleridir diyen Belediye 

Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Onlar hayatları boyunca 
gençlerin yetişmesi için çaba sarf etmiş ömürlerini kendilerinden 
sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için harcamışlar 
bu bakımdan toplumun temelinde harçları bulunan yaşlılara 
hürmet dini olduğu kadar vicdani ve insani bir görevdir” dedi.

Yaşlı bakım ev temizliği hizmeti hakkında bilgiler veren 
Belediye Başkan Aşgın, 12 kişiden oluşan personelimiz 6 
ekip halinde çalışıyor. Günde 12 ev temizliği yapılıyor.  Ayda 
ortalama 250 evin temizliğini yapıyoruz siliyoruz,süpürüyoruz, 
yıkıyoruz bir evin temizliği için ne gerekiyorsa personelimiz 
bu gayretle çalışıyor. Belediyemize müracaat eden ve talepleri 
uygun görülen 455 hanemizde 610 yaşlımıza hizmet veriyoruz.
Temizlik hizmetimiz 65 yaş üzeri ve bakacak kimsesi olmayan 
yaşlılarımızı kapsıyor.Yardım talebinde bulunmak isteyen 
yaşlılarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurmaları 
yeterli olacaktır diye konuştu.

Asfaltta 53 Bin tona ulaştık

İbadethanelerin temizliği aralıksız 
devam ediyor

Belediyemiz 610 kişiye yaşlı bakım 
hizmeti veriyor
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Çorum Halk Oyunlarındaki en büyük 
sorunlardan bir tanesi il merkezinde 
oynanmakta olan oyunların merkez 
köyler de dahil ilçeler ve bunlara 
bağlı köylerde çok ufak benzerliklerle 
Çorum Halayı dışında hiçbir oyunun 
oynanmadığıdır.

İlçelerimizde ve köylerimizde halen 
oynanmakta olan ve il merkezinde 
bilinmeyen bazı oyunların ilimize 
kazandırılması konusunda bu güne 
kadar bir çalışma yapılmamış olması 
üzüntü vericidir.

İlimizde Halay türünde oynanan 
oyunların bazıları sözlü (türkülü), 
bazıları sözsüzdür. Oyunlar genellikle 
konuludur. Sevda konulu (dillala, 
iğdeli gelin, miço, bediriş, benli) Tabiat 
olaylarını taklit eden (çekirge) oyunlar 
içerir. 

Oyunlar 4 şekilde oynanmaktadır: Erkek 
oyunları (Çorum Halayı, Sarı Kız), Kadın 
oyunları (Benli), Karma oyunlar (İğdeli 
Gelin, Miço, Bediriş, Çekirge, Türk Ayşe, 
Eşmelim), Serbest oyunlar (dillala) 

Oyunlarda giyilen kıyafetler; Erkeklerde; 
Zıvga, gömlek, Tosya kuşağı, gayret 
kuşağı, cepken, fes, poşi, yün çorap ve 
sivri uçlu ayakkabı,  takıları, köstek ve 
pazubent

Kadınlarda; Şalvar, üçetek, kız kuşağı, 
canfes, yazma, cepken, içlik, yün çorap 
ve kırmızı ayakkabı. Takıları: gümüş 
alınlık ve boyunluk

İlimizde halen Halk Oyunları faaliyetinde 
bulunan 4 tane dernek bulunmakta 
ancak bu derneklerin hazırlamış olduğu 
ekipler yarışma odaklı olduğundan 
Çorum Yöresi oyunlarımız büyük ölçüde 
otantikliğini kaybetmekle yüz yüze 
kalmıştır.

Halk Oyunları Tarihçesi

Dans insanın varoluşu ile başlar. İlk 
zamanlar dansın amaçları inanç, 
eğitim ve eğlencedir. Tarihte ilk 
Türk uygarlarından Şamanların, 

Hunların ve Oğuzların günümüze uzanan 
belgelerinde yaptıkları törenlerde en önemli 
bölümü halk oyunlarının oluşturduğu 
bilinmektedir.

Türkler, Orta Asya’dan getirdikleri  kültürlerini 
Frigya, İon, Bizans kültür birikimleri üzerine 
Selçuklu ve Osmanlı kültürlerini de ekleyerek 
geliştirdiler. Bunun sonucunda ortaya çıkan, 
paha biçilmez halk oyunlarımız nesilden 
nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

Halk Oyunları Nedir? Folklor Nedir?

Herhangi bir bölgede ya da ülkede 
yaşamakta olan insanların sahip oldukları 
kültürel öğelerin tamamı folklor olarak 
adlandırılmaktadır. Halka mal olan, kuşaktan 
kuşağa geçen her türlü şey; folklordur. Lakin 
pek çok kişi folkloru yalnızca halk oyunu 
olarak bilmektedir. Böyle olunca da insanların 
büyük bir kısmı folklorun tanımını oldukça 
yanlış ve eksik yapıyorlar. Halk kültürünün 
tamamını kapsamakta olan folklor, Türkiye’de 
oldukça geniş bir alanda yaşamaya devam 
etmektedir.  

Folklor, halka ait olan kültürel ögelerin 
tümünü içine alır. Halkın malı olmuş, 
kaynak olarak kişisel olsa bile, çoğunlukla 
sözlü olarak kuşaktan kuşağa geçen ve bu 
geçiş sırasında yeni koşullara göre değişme 
eğiliminde olan edebiyat ürünleri, halk 
destanları, masalları, türküleri, mânileri, 
fıkraları, temsilî sözler, tekerlemeler, yaşam 
ve doğa olaylarına ilişkin inançlar ve buna 
benzer birçok kültürel ürünü kapsar. Folklor 
kelimesi ile sadece halk oyunları algılana 
gelmiştir. Fakat yanlış kullanılmaktadır. 
Folklor tüm Halk kültürünün tamamını 
kapsar.

Türk halk oyunları yurdumuzun dört bir 
yanında, köyünde kentinde, genç-yaşlı 
ayırımına bakılmaksızın insanlarımızın 
tümünün birlikte katıldığı; coşkuyla, sevgiyle, 
heyecanla oynadığı oyunlardır. Her bir 
yerleşme merkezinin ortaya koyduğu bir halk 
kültürü dalıdır. Oralarda yaşayan insanların 
eseridir, atalarından öyle görmüşlerdir ve 
hemen hemen aynı figürlerle bu oyunları 
uygularlar. Oyunu ilk kez kimin düzenlediği, 
ne zaman bir halk oyunu olarak hangi 
ortamda o oyuna can verdiğini hemen hemen 
hiç kimse bilemez. Dolayısıyla yaratıcının 
adı-sanı unutulmuş, halk tarafından 
benimsenmiş ve özel günlerde eskiden 
beri taşıya geldiği çizgilerle oynandığı için, 
artık anonimlik özelliğini kazanmıştır ve 
böyle olduğundan genel folklorun bir dalı 
olmuştur.

Ülkemizde Halk Oyunları farklı coğrafi 
bölgelerde farklı türlerde oynanmaktadır. 

Bunlar; Zeybek, Halay, Horon, Bar, Hora, 
Karşılama, Kaşık, Teke Zortlatması, Bengi ve 
Semah dır.

İç Anadolu bölgesine giren ilimizde ve çevre 
illerde yaygın olarak Halay Türü Oyunlar 
oynanmaktadır.

Çorum Halk Oyunları ile ilgili bilinen en eski 
Kaynak 1938 yılında yayımlanmaya başlayan 
Çorumlu Dergisidir. Dergide bazı sayılarında 
Çorumda o dönemde oynanan Halk oyunları 
ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Dergide 
Hürünü, Türkmen kızı, Yerli Zeybek, Bıçak 
oyunu gibi oyunlardan bahsedilmekle birlikte 
bu oyunlar unutulmuş ve  günümüzde nasıl 
oynandığı bilinmemektedir.  

Geçiş bölgesi olan ilimizde köylerde yaygın 
olarak düğünlerde oynanan bobbili, tamzara, 
delilo gibi oyunlar yöremize ait olmayıp doğu 
Anadolu’dan göç eden kişiler tarafından 
ilimize geldiği ve oynandığı görülmektedir.

Halk oyunlarının ilimizde oynanması, 
yaygınlaşması ve bu günlere aktarılması 
konusunda Rahmetli Niyazi BİÇEREL, 
Mustafa SUCUOĞLU, Bahri ERTEK, hayatta 
olan Turgut UÇRAK, Ebrar AKYOL ve isimleri 
unutulmuş hocalarımızın çok büyük emekleri 
vardır.

Çorum Halk Oyunlarının Temel iki 
enstrümanı Davul ve Zurnadır. Sungurlu 
ilçesinde Kaba zurna, Mecitözü ilçesinde 
Klarnet yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde oynanan oyunlara 
baktığımızda sayısı açısından son derece az 
oyunun ilimizde yaygın olarak oynandığı 
görülmektedir. Bu oyunlar; Çorum Halayı, 
Sarı Kız, İğdeli Gelin, Miço, Çekirge, Dillala, 
Benli, Bediriş, Türk Ayşe. Sungurlu tarafında 
yaygın olarak oynanan Eşmelim, Kara yılan 
gibi oyunlardır. İlçelerimizin bazılarında 
oynanan değişik oyunlarda vardır. Ancak bu 
oyunlar sadece bu ilçelerde kalmış merkezde 
bilinmemektedir. 

ÇORUM HALK OYUNLARI

Elvan ÇİFTÇİ
Hattuşaş Halk Oyunları Derneği Başkanı
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OKA’dan Çorum’un 11 projesine destek

Mustafa VARANK olmak 
üzere Valimiz Sayın Mustafa 
ÇİFTÇİ’ye,milletvekillerimize, 
OKA yönetimine ve emeği 
geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum" dedi. 

Sürdürülebilir Enerji 
Üretim Tesisi

Katı Atık Tesisimize günlük 400 
ton evsel nitelikli atık kabul 
edilip mekanik ayrıştırma 
ünitesinden geçirilmektedir. 
Bu işlem sonucunda organik 
içerikli günde 150 ton elek altı  
malzeme elde edilmektedir. 
Yapılması planlanan projemiz 
ile elek altı malzemeyi 
düzenli depolama sahamıza 
göndermeyip enerji üretiminde 
kullanmayı planlıyoruz. Bu 
proje ile düzenli depolama 
sahamızın kullanım ömrü  % 
35 oranında uzayacak, ayrıca 

OKA’nın proje başvurusu 
çağrısı yaptığı 
“Turizm Altyapısının 

Geliştirilmesi”, “Mesleki ve 
Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” 
ile “Kırsal Kalkınma ve 
Tarımda Dönüşüm” mali destek 
programlarına ilişkin projeler ele 
alındı. İlimiz adına başvurusu 
yapılan 11 proje arasında Çorum 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
"Sürdürülebilir Enerji Üretim 
Tesisi" ve "Çoruminia" projesine 
OKA tarafından destek kararı 
çıktı. 

Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, "Belediyemizin 
önemli projelerinden olan 
Sürdürülebilir Enerji (Kompost) 
Üretim Tesisi’ne 7.200.000 
TL, Çoruminia Projemize 
1.000.000 TL hibe desteği 
sağlanmasında başta Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Sayın 

yapılan projemizde doğaya 
salınan sera gazı emisyonu 
azalacak ve en önemli etken 
olarak da ülkemizin enerjide 
dışa bağımlılığının azaltılmasına 
bu kurulacak tesisimizle katkı 
sağlamış olacağız. Ayrıca 
tesisin yanına ısıtmalı sera 
oluşturacağız. Burada seracılık 
yapmak isteyen vatandaşlarımız 
eğitim alacak ve üretilen 
sebzeleri Gıda Bankamızda 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Çorumminia

Türkiye'nin sayılı minyatür 
parklarından birisi olmasını 
öngördüğümüz Çoruminia, 
bölgemizde alanında tek 
olacak; hem hemşerilerimizin 
ve misafirlerimizin güzel 
vakit geçirmelerini sağlayacak 
hem de şehrimizin turizm 
potansiyelinin gelişmesine 
katkı sunacaktır.
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Kadim şehrin hizmetkarıyız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın Kooperatifleri 
Bölgesel Buluşması'na katılmak için Çorum’a 

geldi.  Çorum Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan 
Selçuk'a Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.  

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a Belediyecilik 
hizmetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, 
Çorum'un barışın ve kardeşliğin şehri olduğunu 
söyledi. Aşgın, “İlk yazılı barış antlaşması olan 
Kadeş Barış Antlaşması, Hitit Devletinin başkentinin 
yer aldığı şehrimizde imzalandı. Böyle bir kültürel 
ve tarihi birikime ev sahipliği yapan Çorum 
geçtiğimiz günlerde yine bir ilke daha imza attı. Milli 
Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 2023 
noktada 11 milyon fidanının toprakla buluştuğu gün 
bir dünya rekoru kırdık. Bir saatte en çok fidan diken 
şehir olarak rekorumuz onaylandı. Ve Guinness 
rekorlar kitabına girdik. Bizler bu kadim şehrin 
hizmetkarı olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz” 
dedi. Başkan Aşgın, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan Çorum’da 
yapacakları çalışmalar için destek talebinde 
bulundu.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ise dünyanın merkezi Çorum’da 
olmaktan mutluluk duyduğunu, ifade etti.  

Bakan Selçuk daha sonra Çorum Belediyesi Buhara 
Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Engelli Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle 
yakından ilgilenerek sohbet eden Bakan Selçuk, 
Buhara Kültür Merkezinde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.
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Çorum Olimpiyatlara ev sahipliği yaptı
Türkiye Satranç Federasyonunun ev sahipliğini yaptığı 

ve belediyemizin katkılarıyla geçekleşen Türkiye 
Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası 

sona erdi.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı 6 kıtadan, 38 
ülkenin, 48 takımın ve 235 sporcunun katılımlarıyla 29 
Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kıyasıya 
geçen karşılaşmaların ardından 2019 Dünya 16 Yaş Altı 
Satranç Olimpiyatı şampiyonu Azerbaycan olurken, 
Özbekistan ikinci, Belarus üçüncü, Kazakistan dördüncü, 
İsrail ise beşinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay 
ise kulüpleşmenin altyapısını oluşturmak amacıyla 
şampiyonayı bu yıl ilk kez kulüp lisanslı sporcuların 
katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Takımların 
şampiyonaya katılım sayısının, bu konuda ne kadar doğru 
bir karar aldığını göstermiş olduğunu ifade eden Tulay, 
“Eminim ki gelecek yıl bu turnuva çok daha güçlü, daha 
fazla ilgi görerek ve artan bir seviyeyle devam edecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada, küçüklerde Pendik Satranç Kulübü 
birinci, Apaydın Satranç Kulübü ikinci, Ankara DSİ 
Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü oldu. Yıldızlarda ise 
Pendik Satranç Kulübü’nün birinciliği, Apaydın Satranç 
Kulübü’nün ikinciliği, Ortaca Belediyespor Kulübü 
üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde Tarsus 
Zeka Sat-ranç Kulübü birinci, Ordu Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü ikinci, Bornova Belediyespor Kulübü üçüncü 
olma başarısı gösterdi.

Satrancın kalbi Çorum'da attı 
Dünya Satranç Federasyonu’nun çok büyük önem verdiği 
turnuva sayesinde satrancın kalbinin Çorum’da attığını 
belirten Başkan Aşgın “Turnuvanın başlaması ile birlikte 
satranç severlerin gözü kulağı Çorum’da olmaya başladı. 
Turnuvanın Çorum’da olduğunu duyanlar, Çorum’un 
sosyal ve kültürel özelliklerini araştırmaya başladılar. 
Satrancın kalbinin Çorum’da atması ilimizin adına çok 
büyük bir şans. Başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek 
ülkemizin olimpiyat düzeyinde organizasyon yapabilme 
başarısına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sporcular Hattuşa'ya hayran kaldı
Dünyanın en saygın spor organizasyonlarından biri olan 
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için şehrimize 
gelen sporcular, arkeoloji tarihinde dünyadaki en önemli 
yerlerden biri kabul edilen Hatti ve Hititlerin Başkenti 
Hattuşa’yı gezdi. 

Çorum’un insanlık tarihi açısından önemli sayılan 
yerlerden biri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünyanın dört bir yanından 
şehrimize gelen sporcu kardeşlerimiz, antrenörleri ve 
hakemler şehrimizi gezip burada gördükleri güzellikleri 
kendi ülkelerine götürecekler. 6 kıtadan yaklaşık 400 kişi 
birer kültür elçisi olarak kendi ülkelerine dönecek ve temiz 
şehir, kültürün merkezi, 7 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan 
şehir diye Çorum’u anlatacaklar. Bu bizim için büyük bir 
gurur kaynağı. İnanıyorum ki Çorum’umuzun dünyada ki 
bilinirliği bu çapta büyük ve güzel organizasyonlarla daha 
da artacak” dedi.
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Aşgın, "sizlerle gurur duyuyoruz"
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum 

Belediyesi bünyesinde görev alan öğreticilerle  
öğretmenler günü nedeniyle yemekte bir araya 

gelerek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. 
Başkan Aşgın, "İyi bir gelecek bırakmanın öğretmenlerin 
ortaya çıkaracağı eserlerle olacaktır. Ülke olarak gelişmek 
için başarılı nesiller yetiştirilmesi gerekmektedir. 
Öğretmenlik kutsal bir meslek. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. 
Zaman zaman Gençlik Merkezlerimizi, Kadın Kültür 
Merkezlerimizi ziyaret ediyorum. Öğretmenlerimiz görevinin 
bilincinde çalışıyor. Öğretmenlerimiz derslerin yanı sıra bizi 
biz yapan değerleri de öğretiyor. Sevmeyi, şefkati, merhameti 
öğretiyor. Biz her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. 
Bu nesil size emanet. Nasıl bir ülke hayal ediyorsak 
beraber başaracağız.   Atatürk’ün dediği gibi; ''Yeni nesil 
sizin eseriniz olacak''. Bunu beraber başarmak zorundayız. 
Hedefimiz net olmalı ve o hedefe emin adımlarla 
yürümeliyiz” dedi.

Buharaevler Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 
öğrenimlerini sürdüren çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü 
nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında 

ziyaret etti. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden 
Başkan Aşgın “Bizde çok güzel bir söz var. “Çocuklar gözaydınlığıdır” 
diye. Bu cümlenin hiçbir dilde tercümesi yoktur. Bu yeryüzünde bizim 
medeniyetimiz tarafından çocukları tarif eden en güzel ifadelerden biridir. 
Dini, dili, cinsiyeti, ırkı ne olursa bütün çocuklar gülsün, bütün çocuklar 
mutlu olsun istiyoruz. Bugünü kutlarken Aylan bebeği unutursak, 
Ümran bebeği unutursak doğru yapmış olmayız. Ümran bebek Halep’teki 
bombalama sonucunda yaralanmış ve tüm dünyaya bir fotoğraf vermişti. 
O fotoğrafta aslında sessiz bir çığlık atmıştı. Bunu da tüm dünyanın 
görmesini sağlamıştı. 1989’da Birleşmiş Milletlerin Dünya Çocuk Hakları 
gününü ilan etmesi elbette çok önemli. Ama Birleşmiş Milletlerdeki 5 
ülkenin çocukları ne hale getirdiğini asla unutmayacağız. Hak adalet 
anlayışı çerçevesinde bütün mazlumların haklarını aradığımız gibi 
yeryüzündeki bütün mazlum çocukların da gülmesi noktasında onların 
da hakkını hukukunu savunma noktasında nasıl Cumhurbaşkanımız 
haykırıyorsa biz de yerelde aynı şekilde haykıracağız. Yeni parklar 
yapacağız, yeni oyun sahaları yapacağız. Biz biliyoruz ki çocuk gülerse 
dünya güler. Diğer taraftan da çocuklara yönelik şiddet, istismar gibi 
tüm haksızlıklara karşı duyarlı olacağız, onların da bertaraf edilmesi 
noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Miniklerden Başkan Aşgın’a ziyaret
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Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
yeşil alan, refüj, kavşak ve parklarda mevsimlik 
çiçek dikimine başladı. Kış aylarının gelmesi ile 

birlikte Çorum Belediyesi  şehrin güzel bir görünüme 
kavuşması için şehri menekşelerle donatıyor. Çorum 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
şehrin birçok alanında kışlık çiçek dikmeye başladı. 
Toplamda 160 Bin menekşe Çorum’un güzelliğine 
güzellik katacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın şehrin güzel görünümüne katkıda bulunmak 

amacıyla kışlık çiçek dikimine başladıklarını belirtti. 
Çorum’un renkli ve güzel görünmesi amacıyla 
mevsimlik çiçek dikimine başladıklarını ifade eden 
Aşgın “160 Bin menekşeyi şehrimizin belirli bölgelerine 
dikmeye başladık. Kış aylarında da şehrimizin 
canlılığını ve cazibesini korumak için 160 bin mevsimlik 
çiçeğin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj 
sahalarımızda başladık. Çalışmalarımız merkez ve 
mahallelerde devam ediyor’’ dedi.

Mevsimlik çiçek dikimi başladı

Ç
orum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atayurt 4.ve 5.sokakta treatuar çalışmasını tamamladı. Eskiyen 
yolları ve kaldırımları yapmadan önce altyapı çalışmasını tamamlayan ekipler daha sonra asfalt serim çalışmasını 
gerçekleştiriyor. Altyapı ve asfalt serim çalışmasının tamamlandığı Atayurt 4. ve 5. sokakta bordür çalışmasının 
ardından 600 m2'lik karo ve kaplama çalışması yapıldı.

Atayurt sokakta tretuar çalışması tamamlandı
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'Usta' Çorum'da sahnelendi

Leblebi denince akla Çorum geliyor

Sultan II. Abdülhamid’in vefatının 101. yılı 
dolayısıyla ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, 
Devlet Tiyatro Salonu’nda ‘Usta’ isimli 

tiyatro oyununu sahneledi. Ünlü oyuncu Ahmet 
Yenilmez, Sultan II. Abdülhamid’i canlandırdı. 
Oyunu yazıp yöneten Yenilmez, baba-kız ilişkisi 
üzerinden ilerleyen oyunda Sultan II. Abdülhamid 
Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son 
günlerine kadar olan dönemi anlatan tek perdelik 
"Usta" tiyatro oyununu seyirciler beğeniyle izledi. 
Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı 
gösteride, Yenilmez’in performansı izleyici 
tarafından büyük alkış topladı. 

Belediyemiz “Ben Onu Hiç Yemedim” kampanyası 
kapsamında öğrencileri leblebi ile tanıştırmaya devam 
ediyor. Özellikle köy okullarında öğrenimlerini devam 

ettiren öğrencilerin hiç yemedikleri yiyeceklerle buluşması 
amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya 
Çorum Belediyesi kayıtsız kalmadı. Kültür ve Sosyal İşleri 
Müdürlüğü tarafından Ordu’nun Çaybaşı’na bağlı Aşıklı 
Köyü'nde ve  Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak 
İlkokulu öğrencilerini leblebi ile tanıştırdı.  Öğrencilere 
leblebilerin yanı sıra Çorum'u tanıtan Çorum Belediyesi'nin 
kültür yayınları da hediye olarak gönderildi. Aşıklı Köyü ve 
Aşağıkocayatak Köyü öğretmen ve öğrencileri çağrılarına 
duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 
ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. 



20  |   KASIM 2019 ‘‘ Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Çorum merkezde görev yapan mahalle muhtarları Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmalarından 
dolayı teşekkür ettiler. Mahalle muhtarları adına kısa bir konuşma yapan 
Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın seçildikleri günden bu zamana 
kadar kendilerine ve mahallelerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Aydın “Mahallemize göstermiş 
olduğunuz ilgi, alçak gönüllüğünüz ve mütevazi davranışınız için teşekkür 
ediyorum. Her aradığımızda gerek size gerekse başkan yardımcılarımıza 
ulaşabiliyoruz. Dertlerimizle yakından ilgileniyorsunuz. Muhtarlıkları 
müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyoruz. O da bizimle yakından 
ilgileniyor”ifadelerini kullandı.

HİÇBİR MAHALLE AYIRT EDİLMİYOR

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ise her mahalleye aynı 
şekilde hizmet gittiğini belirterek “Hiçbir mahallemizi ayırt etmiyorsunuz. 
Yaklaşımınız bizlere ve tüm mahallelere aynı noktada. Biz bunun için de 
sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. 

Sıklıktaki yabani 
hayvanlar Belediyeye 
emanet

Bir şey başaracaksak muhtarlarımızla başaracağız

Belediyemiz Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri Sıklık Tabiat 
Parkı içerisinde Fauna Tanıtım 

Alanında bulunan yabani hayvanların 
beslenmesi ve bakımlarını düzenli 
olarak yapıyor. Özellikle yaşadığımız 
sonbahar günlerinde yeşil alanların 
kuruması nedeniyle Fauna Alanı 
içerisinde bulunan yaban hayvanlarına 
yonca ve pelet besi yemleri ile besin 
takviyesi yapılıyor.

İlk olarak 50 dönüm arazi üzerinde 
oluşturulan daha sonra ise 400 
dönümlük yeni bir Fauna Alanı’nın 
oluşturulmasıyla 450 dönüme 
çıkartılan Sıklık Tabiat Parkı Fauna 
Tanıtım Alanı’na Orman Müdürlüğü 
tarafından geçtiğimiz günlerde yeni 
hayvanlar bırakıldı. Fauna Alanı'na 200 
keklik salınırken, 4 Geyik ve 9 yaban 
keçisi daha araziye bırakıldı. Yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye 
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Sıklık 
Tabiat Parkı içerisinde yer alan Fauna 
Tanıtım Alanı'na vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiğini belirtti. Fauna Tanıtım 
Alanı içerisinde yer alan hayvanların 
bakımlarının Veteriner İşleri Müdürlüğü 
tarafından düzenli olarak yapıldığını 

belirten Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın 
“50 dönümlük alana ek 
olarak 400 dönümlük bir 
alan daha oluşturuldu. 50 
dönüm arazi içerisinde 13 kızıl geyik, 
3 karaca, 12 yaban keçisi, 6 ceylan 
ve 3 yaban tavşanı buluyordu. Yeni 
oluşturulan alan içerisine Orman 
Müdürlüğümüz tarafından 4 geyik, 
9 yaban keçisi ve 200 keklik bırakıldı. 
Tabiatta yaralı olarak bulunan 
yaban hayvanlarının tedavisini 
ve rehabilitasyonunu bu alanda 
yapıyoruz. Öte yandan hayvanların 
üremesi ile birlikte bu alanlardaki 
hayvan sayımız her geçen gün artıyor. 
Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı 
ekiplerimiz düzenli olarak Fauna 
Tanıtım alanlarımızda hayvanlarımızın 
beslenmelerini ve bakımlarını 
yapıyorlar. Hemşehrilerimizin özellikle 
yaz aylarında yoğun zaman harcadıkları 
Sıklık Tabiat Parkımızda hayvan 
popülasyonunu artırmayı, yaban 
hayvanlarını yakından görmelerini 
amaçlıyoruz. Hayvanseverleri sadece 
yazın değil her mevsim Yaban 
Hayvanları Fauna Tanıtım Alanı'nı 
görmeye davet ediyoruz.” dedi.

Mahalle muhtarları Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundular. 
Tüm mahallelere eşit hizmet gitmesinden dolayı 

memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim Aşgın ile kış aylarında yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında da fikir alış verişinde bulundular. 

Şehrin güzelleşmesi adına muhtarlarla istişare ile çalıştıklarını 
ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz bu 
şehirde başarılıysak bunu muhtarlarımızla sağlayabiliriz. Şehri 
bir bütün olarak görüyoruz. Ancak siz mahallelerinizi kılcal 
damarlarına kadar biliyorsunuz. Ben mahallelere gittikçe, 
muhtarlarımızla sohbet ettikçe muhtarlarımızın mahallelerine 
ne kadar hakim olduğunu görüyorum. Biz bir şey başaracaksak 
muhtarlarımızla başaracağız. Bizim her hareketimizde tek 
önderimiz peygamber efendimizdir. O nasıl yapmışsa, nasıl 
davranmışsa öyle yaparız. Peygamber Efendimiz asla ayrım 
yapmamıştır. Kabenin anahtarını bile liyakatten dolayı bir 
gayri müslüme vermiştir. Biz de ayrım yapmadan çalışmaya 
gayret ediyoruz. Biz ilk başladığımızda “ALİ” olacağız demiştik. 
Bizde %100 Adil, Liyakatli ve istişare ile çalışacağız. Adayken 
söylediğimiz bütün sözlerin arkasındayız. İtfaiyeye 9 personel 
alacağız. Biz bunu bütün Türkiye’ye ilan ettik. Müracaatlar 
başladı, sınav komisyonuna da Üniversiteden uzman hoca 
koyduk. Mahallelere gelmemiz, muhtarlarla görüşmelerimiz 
hep bundan dolayı. Biz yanlış yapmak istemiyoruz. İstişare 
ile iş yapmak istiyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda adaletle hizmet etmeye devam edeceğiz. bu 
duruşumuzda kıl kadar bir değişme söz konusu değildir. Bütün 
muhtarlarımızın burada olması bana onur verdi, gurur verdi. Bu 
birlikteliğimiz şehrimize yapacağımız hizmetlerle taçlanarak, 
artarak devam edecek. Ziyaretiniz için kalbi şükranlarımı ve 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 



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

Başkan Aşgın, Yeni Statta inceleme yaptı

>Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye 
Başkan Yardımcıları Alper Zahir, İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel 
ile birlikte yeni statta incelemelerde bulundu. Yüklenici 

firma yetkililerinden stadyum ile ilgili bilgi alan Aşgın; “Çorum 
ve Çorumspor böyle güzel bir statda oynamayı hak ediyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımızın 
destekleriyle stadı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. En güzel 
galibiyetleri alacağımız stadımız şehrimize hayırlı olsun. 2.Lig 
şampiyonluğunu yeni stadyumda kutlamak nasip olur inşallah” 
dedi.

Belediyeden 219 forma
Stad incelemesinin ardından Yeni Çorumspor’un antrenmanını 
ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni 
Çorumsporumuzun kampanyasına destek verdiklerini belirtti. 
Aşgın, yaptığı açıklamada, “Çorum’un sportif anlamda en önemli 
değeri olan Yeni Çorumspor’umuzun ana sponsoru olmaktan 
dolayı mutluyuz. Verdiğimiz sponsorluk (1.750.000 TL/ BELTAŞ) 
desteğinin yanında, tesis ve ulaşım alanlarında katkımız 
sürüyor. 19.000 forma hedefli “Çocuklarımız formasız kalmasın” 
kampanyasına Çorum’un tüm bileşenlerinin sahip çıkacağına 
inancım tamdır. Bu çerçevede kampanyaya bugüne kadarki en 
büyük destek olarak 219 formayla katkı yapacağız.İşadamlarımızı, 
esnafımızı, kuruluşlarımızı ve aziz hemşehrilerimizi forma alma 
kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. 1. Lig yolundaki 
büyük coşkuya hep birlikte omuz verelim. Çorum’un yaptığını 
herkes yapamaz” dedi.
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SOLDAN SAĞA :

1- Birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs 
aylarında yatırılması gereken 
vergi

2- 1970 yılında Konya'nın Çumra 
ilçesinde dünyaya gelen, 2018 
yılında görevde bulunan Valimiz

3- Üçdutlar mahallesi Binevler 
Semtinde 1997 yılında ibadete 
açılan bir cami

4- 1941 - 1942 yılları arasında 
görev yapmış Belediye 
Başkanımız

5- Buharaevler Mahallesinde bir 
park

6- İl merkezimize bağlı bir köy

7- Çepni mahallemizde bir sokak 
ismi

8- Bir Çorum türküsü
YUKARIDAN AŞAĞIYA :

Hazırlayan: Fikret KARACAKÖYLÜ

  9 - Cevizi ile ünlü ilçemiz
10 - Karakeçili mahallesinde bir sokak adı
11 - 1950 - 2009 tarihleri arasında yaşamış sinema, dizi 

oyuncusu ve yazar hemşerimiz
12 - Bir mahallemiz
13 - Çorum'a özgü; su , pekmez,nişasta ve yağ ile yapılan 

bir tatlı
14 - Çöplü mahallesinde 1595 yılında yapılan bir cami
15 - Çorum'a özgü bir baklava
16 - 1992 - 1997 yıllarında ilimizde valilik yapmış, 

        2003 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen 
devlet adamı 

17 - 1994 - 2002 tarihleri arasında görev  yapmış 
Belediye Başkanımız

18 - Çepni mahallesinde bulunan, Belediyemiz tarafından 
restorasyonu yaptırılmakta olan han

19 - Bir mahallemiz
20 - 29 Ekim 1923 yılında TBMM'de Cumhuriyet'in ilanı 

metnini okuyan  ve Cumhuriyet'in ilanını Duyuran 
Çorum Milletvekili Abdullah ........   ..........

B U L M A C A  B U L M A C A  B U L M A C A  B U L M A C A  B U L M A C A

B U L M A C A  B U L M A C A  B U L M A C A  B U L M A C A  B U L M A C A

Ekim Sayısı Bulmaca Çözümü

Kadın Kültür Merkezi 
öğretmenleri ve 
kursiyerleri Laçin Özel 

Bakım Merkezi’nde kalanlara 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
moral ziyaretinde bulundu. 
Buhara Kültür Merkezi’nde 
görev yapan kursiyerler Laçin 
Özel Bakım Merkezi’nde kalan 
yaşlılara farkındalık ziyaretinde 
bulunarak moral verdi. Buhara 
Kadın Kültür merkezi Saç 
Tasarım öğretmeni Sibel Atak 

Aşgın ve kursiyerleri, psikolog 
Müberra Aydın Ekici, bağlama 
öğretmeni Okan Yılmaz, kurum 
sorumlusu Fatma Sarıbay, 
farkındalık oluşturmak için 
Laçin Özel Çorum Bakım 
Merkezine hastaların kişisel 
bakımlarını yapmak ve moral 
vermek için ziyarette bulundular. 
Hastalarla gün boyunca ilgilenen 
öğretmenler ve kursiyerler 
hastaların kişisel bakımlarını 
gerçekleştirdiler.

Kendilerine olan ilgiden 
oldukça memnun olduklarını 
dile getiren bakımevi sakinleri 
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın ve Buhara Kültür 
Merkezi çalışanlarına teşekkür 
etti. Buhara Kültür Merkezi 
bağlama öğretmeni Okan Yılmaz 
ise seslendirdiği birbirinden 
güzel türkülerle bakımevinde 
güzel dakikalar yaşamasını 
sağladı. 

Öğretmenlerden anlamlı proje
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Halk Otobüsü şoförlerine seminer
Hitit Ulaş A. Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk 

Otobüsü Şoförleri eğitimden geçti. Hitit Ulaş A. Ş. şoförleri 
Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 

“Öfke Kontrolü” seminerine katıldı. Uzman Psikolog Havva 
Kahraman tarafından verilen semineri Hitit Ulaş A.Ş şoförlerinin 
yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye 
Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Arap Ballı ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nuri Burhan da 
takip etti. 

Şoförlere yönelik konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, yaşanan sıkıntıları hep birlikte aşacaklarını 
ifade etti. Toplu taşıma ile ilgili kendilerine çok sık şikayetlerin 
geldiğini ifade eden Aşgın, şoförlerin de birçok konuda şikayetçi 
olduklarını bildiklerini belirtti. Özel Halk Otobüslerinde 
görev yapan şoförlerin sadece firmayı değil belediyeyi de 
temsil ettiğinin altını çizen Başkan Aşgın “Hepiniz bizlerin 
mesai arkadaşlarısınız, sizlerden bir memnuniyet varsa bize 
yansıyor. Aynı şekilde memnuniyetsizlik de bize yansıyor. Biz 
hep beraber bu şehre hizmet ediyoruz. Yaptığınız iş çok özel 
bir iş. Hastayı hastaneye götürüyorsunuz, çocuğu dedesine 
götürüyorsunuz, işçileri işlerine götürüyorsunuz. İletişimi, erişimi, 
ulaşımı bu şehirde siz sağlıyorsunuz. Adayken de söyledik sizin 
problemlerinizi dertlerinizi biliyoruz dedik. İhalemizi yeniden 
gerçekleştirdik. Amacımız sizin de, bizim de hemşehrilerimizin 
de mutlu olmasıydı. Adaylık sürecimizden bu zamana gelinceye 
kadar tüm fedakarlığı yaptık. Adayken size gelip alkışlayanlar, 
sizinle kol kola gezenler mecliste fiyat düzenlemesiyle ilgili 
maddeye oy vermediler. AK Parti ve MHP beraber hareket ederek 
hakkınızı almanızı sağladık. Sizin hakkınız neyse biz elimizden 
gelen düzenlemeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.  Durak 
yerlerinden, yeni hatlara kadar istişare ile hareket ederek 
düzelteceğiz. Geldiğimiz noktada dünden daha iyiyiz. Ayaklarımız 
artık yere daha sağlam basıyor. 

Karşılıklı iyi niyetle, bizlere karşı, sizlere karşı yapılan 
yanlışları yeri gelip görmezden gelerek tolere etmemiz 
gerekiyor. Memnuniyet düzeyini mutlaka artırmamız 
gerekiyor. Bizler anket yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. Anketlerde en çok şikayet alan konuların 
başında toplu taşıma geliyor. Bizim değiştirebileceğimiz 
şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Asık suratımızı 
güler yüzlü halde değiştirebiliriz, sabah günaydın 
diyebiliriz. Sizlerden daha sağduyulu olmanızı istiyor, 
hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil 
tarafında bulunan 3 bin 600 metre karelik 
açık otopark Çorum Belediyesi tarafından 

asfaltlandı. Hastane otoparkının çamur, toz, 
toprak olması sebebiyle sürekli gündeme geldiğini 
ifade eden Başkan Aşgın, “Biz ne yapabiliriz diye 
düşündük ve burayı asfalt programımıza dahil 
ettik. Doğrudan bizim vazife alanımıza giren 
bir konu değil ama hemşehrilerimizin huzuru, 
mutluluğu ve kaliteli hizmet alması bizim 
için her şeyin üzerinde bir konu. Bu sebeple 
arkadaşlarımızla görüşerek burayı ivedi bir 
şekilde asfaltlamalıyız dedik. 360 m2 alanda 2 bin 
160 metreküp kazı yaparak stabilize ve mekanik 
işlemlerini yaptık. Son olarak da 700 ton asfaltı 
buraya serdik.  İl Özel İdaremizin bitüm desteği 
ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını 
gerçekleştirdi. Hastanemize 20 dönüm otopark 
kazandırdık. Mesai arkadaşlarıma da özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı 
günlerde kullansınlar” dedi.

Hastane otoparkı asfaltlandı
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Çorum’u
   Tanıyorum...

Cumhuriyetin ilan edildiği 19 Ekim 1923 tarihli 
oturumu idare eden ve 1927 yılına kadar da 
Meclis Başkanvekilliği görevini başarıyla sürdüren 

İsmet Eker tarafından 1926 yılında, Bayat Mahallesi'nde 
yaptırılmıştır. Meclis Başkanvekili İsmet Eker, Meclisin 
tatil edildiği Haziran ayında Bayat Mahallesi'ne gelir 
konakta dinlenir ve burada çalışmalarını sürdürürdü. 
İsmet Eker Çorum’da tarımın gelişmesi için bu konakta 
çeşitli faaliyetlerde bulundu. Çorum’a ilk traktörü getiren 
de İsmet Eker’dir. Konağın bulunduğu arazide zirai 
faaliyetler yapmıştır. İsmet Eker’in 1967 yılında vefatından 
sonra konak; ''Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi'' olarak 
düzenlenmiştir.

İSMET EKER KONAĞI 


