




Başkandan
Aşkla Çalışıyoruz...
Belediyecilik önceden bir ilin, ilçenin, 
beldenin ulaşım, temizlik, aydınlatma, 
su ihtiyacını karşılama gibi ortak 
gereksinimlerini ve hizmetlerini yerine 
getiren kamu kuruluşu olarak algılanırdı. 
Çağımız şartları düşünüldüğünde bu 
algı eksik kalmaktadır. 

Biz de bu anlayışla 2019 yerel 
seçimlerine hazırlanırken 
hemşehrilerimizin onayına 
sunduğumuz seçim beyannamemizde 
şehrimizin tüm kesimlerini kapsayan, 
şehrin sosyal hayatına, kültür hayatına, 
ekonomik hayatına katkı sağlayacağına 
inandığımız projelere yer verdik. Çorum 
için gerekli olduğuna inandığımız 
ve ‘birlikte yönetim’ anlayışıyla 
hazırladığımız proje ve çalışmalarla 
şehrin gelişmesine katkı sağlamayı ve 
devletimizin belirlediği 2023 hedeflerine 
katkı sunan bir şehir olmayı hedefledik. 
Barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’u 
toplumun tüm kesimlerinin katılım 
sağladığı ortak bir akılla yönetmeyi 
kendimize rehber edindik. 

Aradan geçen iki yıl içerisinde 
sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitim 
alanındaki gelişimiyle sosyal yaşamıyla, 
ulaşım hizmetleriyle, alt ve üst 
yapısıyla, temizliğiyle, yeşil alanlarıyla, 
kültürel kimliğiyle belediyeciliğin 

gerektirdiği bütün hizmetleri alan ve 
bunu en iyi şekilde hemşehrilerine 
yansıtan bir şehir olmak için gece 
gündüz çalıştık. 
Göreve geldiğimiz ilk günden 
itibaren belediyemizin kapılarını 
hemşehrilerimize açtık. Birlikte Yönetim 
ve sosyal belediyecilik anlayışını 
birleştirerek kurumlarımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla 
sosyal belediyecilik alanında örnek 
alınan bir yönetim sergiledik. 

Mahallelerimizde, cadde ve 
sokaklarımızda hemşehrilerimizin istek 
ve taleplerini, eleştiri ve önerilerini bizzat 
kendilerinden alarak hizmetlerimizi 
çeşitlendirdik. Özellikle pandemi 
döneminde belediyemizin sergilediği 
üstün performansla vatandaşlarımızın 
takdirini kazandık. 

İki yıl gibi kısa bir sürede bizim 
dahi hayal edemeyeceğimiz ölçüde 
muazzam başarılar elde etmemizde 
her zaman bizlere destek olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere Bakanlarımıza, Valimize, 
Milletvekillerimize, Sivil Toplum 
Kuruluşlarımıza ve hemşehrilerimize 
teşekkür ediyorum.

DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN
Ç O R U M  B E L E D İ Y E  B A Ş K A N I
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Tüm Borçlarımızı Ödedik
Günü Gelmiş

Belediyemizin piyasaya günü geçmiş 1 TL’lik borcu bulunmamaktadır. 
Güçlü mali yapımızla Çorum’umuzu büyük yatırımlarla buluşturuyoruz.

Mali Disiplini Sağladık

Göreve gelir gelmez mali disipline yönelik 
uyguladığımız çalışmalarla ekonomik yapımızı 
güçlendirdik. Son iki yılda bütçemiz fazla verdi.

Fazla Veren Bütçe
Uyguladığımız sıkı ekonomik tedbirler neticesinde 
Belediye bütçemiz 2019 yılında % 11.5, 2020 
yılında ise %13.4 oranında yani toplam 86 Milyon TL 
fazla verdi.  Artık daha büyük hedeflere ulaşmak için 
yeni projeler üretiyoruz.

Bütçe Açığı Bütçe Açığı Bütçe Fazlası Bütçe Fazlası
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95 Bin m2 Tretuvar
2019 yılında 70 Bin ton, 
2020 yılında da 115 Bin ton 
olmak üzere iki yılda toplam 
185 Bin ton asfalt serimi 
gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve mahallelerimizin 

ihtiyaçları doğrultusunda tretuvar çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdürüyoruz. 2 yılda 95 Bin m2 tretuvar ve 

70 Bin metre bordür çalışması gerçekleştirdik.

185 Bin Ton Asfalt
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Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizden 
biri de Belediye hizmetlerinin kenar 
mahallelerden başlayıp merkeze doğru 
gelmesi idi. Yıllardan beri ihmal edilen 
ve asfalt ihtiyacı bulunan Afetevler 
Bölgesi'ni 2.500 metre uzunluğunda 
muazzam bir asfalt yola 
kavuşturduk.

Afetevler’e Yıllar Sonra Asfalt

Güzelyurt,
Adı Gibi Güzel Oldu

Gülabibey Mahallesi Güzelyurt ve Buharaevler 
Mahallesi Kamışlıevler Bölgelerini 

25 yıl sonra asfalt ile buluşturduk.
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Asfalt çalışmalarımızda 
kullanılan bitüm stok 
kapasitesini artırmak için yeni 
bir bitüm havuzu inşa ettik. 
Bitüm havuzu kapasitesini 
artırarak 750 tondan 
1.750 tona çıkardık.

Bitüm Havuzu Kurduk
Karaağaç

Taş Ocağı Tesisleri
Asfalt, beton, parke gibi çalışmalarımız için gerekli 

olan altyapı malzemesi ihtiyacını karşılayacak 
tesisimizi hizmete sunduk. Yılda 400 Bin ton taş 

üretme kapasitesine sahip tesis 
Çorum’a en az 50 yıl hizmet edecek.
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İbadethane görevlilerimizin ve cemaatimizin 
istek ve taleplerini değerlendiriyoruz. 
Sosyal Belediyecilik alanında önemli 
hizmetlerimizden biri olan cami temizliğine 
ara vermeden devam ediyoruz. Son olarak 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin çevre 
düzenlemesini ve asfaltını 
gerçekleştirdik. 

İbadethanelere
ve Kamuya Yardımlar

59 Yeni Hizmet Aracı
Satın Aldık

Bir taraftan rutin belediyecilik hizmetlerimizi yerine getirirken bir taraftan da hemşehrilerimize
daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla yeni iş ve hizmet araçları satın aldık. 

DMO’dan satın aldığımız 59 iş ve hizmet aracımız için 11 Milyon TL ödedik.
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Çorum’umuzun ilk sanayi tesisi olan ve çok önemli 
bir yere sahip olan Çimento Fabrikası arazisini 
Brezilyalı Votarantium firmasından satın alarak 
halkımızın hizmetine sunduk. 
102 Milyon 500 Bin TL’ye satın aldığımız 
1 Milyon 384 Bin m2’lik arazi üzerinde yeni bir şehir 
inşa edeceğiz. Yapacağımız bu çalışma 
için tüm Çorum halkının görüşlerini alıyor, 
beklenti ve taleplerini dikkatle 
not ediyoruz. 

Çimento Fabrikası
Arazisini Satın Aldık
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Asbestli boruları, polietilen 
borularla değiştiriyoruz.
Sık sık arıza veren eski 
içme suyu şebekelerini de 
tamamen yeniliyoruz.
2 yılda 36 Bin 500 metre yeni 
içme suyu hattı tesis ettik.

36 Bin 500 Metre İçme Suyu Kanalizasyon
42 Bin Metre

Yağmur Suyu
25 Bin Metre 

Kanalizasyon sorunu olan 

bölgelerimizde ve yeni yerleşim 

alanlarında 2 yılda 42 Bin metre 

yeni kanalizasyon şebekesi 

döşedik.

Şehrimizin altyapısını güçlendirdik. Sağanak 
yağışlar sonrası görülmesi muhtemel sel 

baskınlarının yaşanmaması için 2 yılda 
25 Bin metre yağmursuyu hattı tesis ettik.
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İçme Suyu Kuyuları
Yeni

Son yıllarda Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden 
biri olan Çorum’umuzda hemşehrilerimize içme suyu

 sıkıntısı yaşatmamak için yeni su kuyuları açtık. 
7 adet içme suyu kuyusunu faaliyete geçirdik. Satın aldığımız Çimento Fabrikası 

arazisinden de günlük 5 Bin ton suyu içme suyu şebekemize dahil ettik.

Hemşehrilerimiz su sıkıntısı 
yaşamasın diye gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. 
102 Milyon 500 Bin TL ihale bedelli 
52 km’lik Koçhisar İsale Hattı'nı 
tamamlayıp hemşehrilerimize 
uzun yıllar su sorunu 
yaşatmayacağız.

Koçhisar İsale Hattı
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650 metre uzunluğunda, 25 metre 
genişliğindeki Recep Tayyip 
Erdoğan Caddesi’ni açarak 
Gazi Caddesi’yle Fatih Caddesi’ni 
birbirine bağladık. Bisiklet yolu, 
aydınlatması, yeşil alanları ve 
bitkilendirmesiyle Recep Tayyip 
Erdoğan Caddesi şehrimize 
yakışır muhteşem 
bir yol oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi

Çorum Sanayi
Sitesine Bağlantı Yolları

Hemşehrilerimizden gelen şehir merkezi ile Sanayi Sitesi arasında 
bir bağlantı yolu talebi üzerine çalışmalarımızı başlattık ve bir değil 
3 bağlantı yolunu hizmete açtık. Mimar Sinan 15. Cadde, KSS 19. 

Cadde ve KSS 27. Cadde’leriyle birlikte Çorum Sanayi Sitesi’ne 
ulaşım artık daha kolay hale geldi.
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Mimarsinan Mahallesi’nden 
Hitit Üniversitersi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Şehirlerarası Otobüs 
Terminali gibi bölgelere daha rahat ulaşım için 
35 metre genişliğindeki yolu hizmete açtık. 
Caddenin içmesuyu, kanalizasyon 
ve yağmursuyu gibi tüm altyapı 
çalışmalarını da tamamladık.

Fevzi Çakmak 3. Cadde

Garip Dede Sokak
Şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik kalıcı çözümler üretiyoruz. 

Kadeş Meydanının arka tarafında bulunan Garip Dede Sokak’ta 
başlattığımız 15 metre genişliğindeki yol açma ve genişletme 

çalışmalarımız tamamlandığında Kıbrıs Caddesi ile Gazi Caddesi’ni 
birbirine bağlayacak, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacağız.
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Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin hizmete açılmasıyla bölgede oluşan trafik yoğunluğunu 
disiplinize etmek için dinamik (akıllı) kavşak sistemini hizmete sunduk.

Fevzi Çakmak Caddesi Rüstem Eren Parkı Kavşağı’nda da uyguladığımız bu sistem trafik 
yoğunluğunu ölçerek, hangi ışığın ne kadar süre yanacağına karar vermekte ve trafik 

akışını otomatik olarak sağlamaktadır. Her iki kavşağımızda da hemşehrilerimizden gelen 
memnuniyet geri dönüşüyle bu tür kavşaklarımızın sayılarını artıracağız.

Çorum’un inanç kültüründe önemli yeri 
olan ve Belediyemiz tarafından yapılan 
çalışmalarla nezih bir alan haline gelen 
Erzurum Dede’ye, ulaşımı daha rahat ve 
konforlu hale getirmek için 
14 metre genişliğinde yeni bir 
yol açtık.

Erzurum Dede Caddesi

İHL ve Fevzi Çakmak 
Caddeleri Kavşak Düzenlemeleri
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Otobüs Durağı
Yeni Merkez

Tarihi Kent Meydanı projemiz kapsamında
15 Temmuz Hürriyet Parkı yanında yer alan

merkez otobüs durağını
Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne taşıdık.

Bisiklet sporunu teşvik ederek araç 
trafiğinin azalmasına ve insanların sağlıklı 
yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla 
Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi’ni 
(ÇORBİS) hayata geçirdik. Seçim dönemi 
verdiğimiz sözlerden biri olan ÇORBİS, 
hemşehrilerimiz tarafından büyük 
ilgi gördü.

ÇORBİS 11 bin 500 Aboneye Ulaştı
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Daha konforlu ve güvenli şehir 
içi ulaşımı için sinyalizasyon 
çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan tüm 
cadde ve kavşaklarda sürdürüyoruz. 
Yeni nesil ledli sinyalizasyon 
sistemlerimizle şehir içi trafiğini 
daha konforlu hale getiriyoruz.

Sinyalizasyon

Bisiklet Yolları
Coğrafi özellikleri bakımından bisiklet kullanımı için oldukça

 uygun olan şehrimizde, bisiklet kullanımını daha yaygın hale getirmek için 
bisiklet yollarının sayısını artırıyoruz. Aldığımız kararla yeni açtığımız ve 

açacağımız tüm yollarda bisiklet yolu yapıyoruz.
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Güneş Enerjisi Santrali
Türkiye’de ilk kez kuru 
fermante ile organik atıklardan 
elektrik enerjisi üretimine 
Biyokütle Enerji Tesisi’mizde 
başladık. Tesiste, yıllık 
14 Milyon 500 kWh elektrik 
enerjisi üretimi yapılacak.

Rüzgâr Enerjisi Santrali, Biyokütle Tesisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiyoruz. İhale 

aşamasına geldiğimiz üç farklı farklı bölgedeki (Eskice, 
Mezbahane çatısı ve Perşembe Pazarı çatısı) Güneş Enerjisi 

Santralinden de 1.25 Megawatt elektrik enerjisi üreteceğiz.

Biyokütle Enerji Tesisi
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Tarihi Çorum Kalesi'ni hemşehrilerimizin ve 
turistlerin öncelikle görmek isteyeceği bir 
alana dönüştürüyoruz. Ankara 2 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğümüzün onayı ile Kale içerisinde 
yer alan 39 metruk yapıyı yıktık. Kale 
bedenlerini güçlendirmek amacıyla 
15 metrelik 6 sondaj çalışması 
gerçekleştirdik. 

Çorum turizmine büyük katkılar sağlayacak 
Tarihi Çorum Kalesi’ni yöresel yemeklerin ikram edileceği, 

bebek kütüphanesinin olduğu, sanat galerisi, konservatuar 
gibi sosyal yapıların yer aldığı bir mekân haline getireceğiz.

Kale Restorasyonu
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Dikiciler Arastası
ve Cephe Sağlıklaştırma

Mimari özellikleri bakımından 
Türkiye’deki en önemli hanlar 
arasında yer alan Valipaşa 
Hanı’ndaki çalışmalarımızı 
tamamlamak üzereyiz. Tarihi 
Han’da Çorum kültür ve sanatını 
yansıtacak çalışmalarımız yer 
alacak.

Dünyanın en dar arastası olarak bilinen Dikiciler Arastası 
ile Saat Kulesi çevresini tarihi görünümüne kavuşturuyoruz. 
Çorum'umumuzun yıllardan beri beklediği projenin ihalesini 

yaparak uygulamasını başlattık.

Velipaşa Hanı Restorasyonu
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Bedesten
Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde 
bulunan 26 tarihi mekânın minyatürünün 
yer aldığı Çoruminia'daki eserler, ilimizin 
tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtacak. 
Şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli 
katkılar sağlayacak olan projemizde sona 
geldik. En kısa sürede hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız.

Türk ticari hayatında önemli bir yeri bulunan Bedesten’i 
şehrimize kazandırmak için 31 Milyon 777 bin TL’ye 

ihale ettik. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yanında inşa 
edeceğimiz Bedesten, 211 araçlık yer altı otoparkı ile 

Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak. 
Projemizin yapım çalışmalarına başladık.

Çoruminia
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Tarihi Çorum Sokağı
(Kültür Yolu) Projesi

Ulucami’nin etrafındaki Güpür Hamamı, 
Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı 
gibi tarihi yapıları ortaya çıkarmak ve tarihi bir 
meydan oluşturmak için bu yapıların silüetini 
bozan binaların kamulaştırmalarını yaptık. 
Merkez otobüs durağını Recep Tayyip Erdoğan 
Caddesi üzerine taşıdık. Koruma planına uygun 
olarak ortaya çıkaracağımız tarihi meydan için 
süreci Halk Bankası Çarşı Şubesi’ni 
yıkarak başlatacağız.

Kale'den Saat Kulesi'ne kadar tarihi bir sokak inşa 
edip şehrimizin ruhuna ruh katacağız. Kültürel kimliğin 

korunması ve estetik sokak mimarisinin ortaya çıkarılması, 
Tarihi Çorum Sokağı'nın günümüze taşınması için 

hazırladığımız projemize DOKAP’tan 
1 Milyon 679 Bin TL’lik hibe desteği aldık.

Tarihi Meydan Projesi
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Kültür Yolu proje güzergahında 
yer alan İkiz Konaklar'ı 
kamulaştırarak restorasyon 
çalışmalarına başladık. İkiz 
Konaklar, şehrimizin tarihi 
dokusunun hayata geçirildiği ve 
turizme kazandıracağımız 
bir mekân haline 
gelecek.

İkiz Konaklar Tarihi Çeşmelerin
Restorasyonu

Eski mahalle kültürünün önemli örneklerinden olan 
sokak çeşmelerinin aslına uygun şekilde tekrar 

hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 
Restorasyon ihalesini yaptık.

Çalışmalarımız tamamlandığında 
7 tarihi çeşmeyi suyu akar hale getireceğiz.
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Valiliğimizle yaptığımız protokol 
çerçevesinde Çorum Şehitliği'nin tüm 
bakım ve onarımlarını yapıyoruz.
Şehitlik alanında yapacağımız geniş çaplı 
bakım ve tadilat çalışmalarımıza İçişleri 
Bakanlığımız da 1 Milyon TL’lik destek 
sağladı. Çorum Şehitliği'ni Çorum’umuza 
ve aziz şehitlerimize yakışır hale 
getireceğiz.

Çorum Şehitliği

İstiklal Şehitleri Anıtı
Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak Milli 

Mücadele yıllarında şehit düşen 6 askerimizin anısına 
1933 yılında inşa edilen İstiklal Şehitleri Anıtı'nın 

restorasyonunu tamamladık.
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Hemşehrilerimizden gelen yoğun 
talep üzerine Millet Bahçesi 
içerisinde hizmete sunduğumuz 
Millet Bahçesi Sosyal 
Tesisimi'zde hemşehrilerimize 
eşsiz manzara eşliğinde, dört 
mevsim boyunca birinci sınıf 
hizmet veriyoruz.

Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri 
Çorum Belediyesi Pirbaba

Sosyal Tesisleri

İlkini Millet Bahçesinde açtığımız sosyal 
tesislerimizin ikincisini ise Pirbaba Parkı 

içerisinde hizmete sunduk.
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Özellikle güngörmüş, yakın 
tarihimize tanıklık etmiş ulu 
çınarlarımızın, hatıralarını 
paylaşacağı, huzurla çayını 
yudumlayabileceği 
bir mekanı şehrimize 
kazandırdık.

Güngörmüşler Sosyal Tesisleri

Hıdırlık Millet Kıraathanesi 
Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için gençliğe yönelik çalışmaların hayati 

hizmetler olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin akademik başarılarının artmasına katkı 
sağlamak, nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan oluşturmak ve geleceğe daha 

iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla Millet Bahçesi 
içerisinde bir kütüphane açtık. 
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Kanuni Sultan
Süleyman Camisi

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Kampüsü içerisinde inşa ettiğimiz 
Ali Kuşcu Mescidi'mizi ibadete 
açtık. Estetik bir görünüme sahip 
mescidimiz 500 kişilik olup üniversite 
öğrencileri ve bölge sakinlerimize 
hizmet vermektedir.

Akkent Mahallemizde inşa ettiğimiz 
1.000 kişilik Kanuni Sultan Süleyman 

Camisi'ni dualarla ibadete açtık.

Ali Kuşcu Mescidi

 4948  
AŞKLA ÇALIŞIYORUZ

ÇORUM BELEDİYESİ



Kale Mahallesi'nde yaklaşık
9,5 hektarlık alanda yürüttüğümüz 
titiz çalışma ile Kale ve bölgesini 
TOKİ işbirliğiyle şehrimize 
yakışır yeni bir görünüme 
kavuşturacağız.

Kale Mahallesi 
Kentsel Dönüşümü

Bu bölgede uygulayacağımız proje 
tamamlandığında Tarihi Çorum Kalesi 

başta olmak üzere etrafını da cazibe 
merkezi haline getireceğiz.
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Daha yeşil bir Çorum için yeni yeşil 
alanlar oluşturuyoruz. 203 semt ve 
38 büyük olmak üzere toplam 
241 parkımızın bakım, onarım ve 
sulama işlemlerini düzenli olarak 
yapıyoruz. Park ve yeşil alanlarımızı 
ıhlamur ağaçlarıyla da süslüyoruz.

Parklar ve Yeşil Alanlarımız
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Kamışlıevler Parkı
Seçim dönemi verdiğimiz sözlerden biri 
olan Kamışlıevler Parkı'mızı yaparak 
bölge halkımızın hizmetine sunduk. 
3 Bin 330 m2 alandan oluşan parkımız 
çocuk oyun alanları, sosyal donatıları ile 
Kamışlıevler Bölgesi'nin ilk parkı oldu.

Guinness
Ağaç Dikme Rekoru

“Bir saatte en fazla fidan dikme” dünya rekorunu 
Çorum’da kırdık. Çorum halkı olarak el ele verdik ve 

bir saatte tam 303 Bin 150 fidan diktik.
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Temizlikte sahip olduğumuz haklı 
gururu daha üst sıralara çıkarmak 
amacıyla çalışmalarımızı tüm 
hızıyla sürdürüyoruz. Ekiplerimizle, 
tüm mahallelerimizi, cadde ve 
sokaklarımızı düzenli olarak 
temizliyoruz.

En Temiz Şehir

Sıfır Atık
İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik 

anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere 
daha sağlıklı bir çevre bırakmak için atıkların 

geri dönüşümü konusunda da titizlikle çalışıyoruz.
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Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında 
çevre kirliliğini önlemek ve geri 
dönüşümü mümkün atıkları 
ekonomiye yeniden kazandırmak 
amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme 
Merkezi kurduk. 2020 yılında 
8 Bin ton atığı ekonomiye 
kazandırdık.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi

Geçici Biriktirme Alanı

İnşaat ve
Yıkıntı Atıkları

Ev ve iş yerlerinden çıkan tadilat molozlarının özellikle dere 
ve yol kenarlarına, verimli tarım alanlarına kaçak olarak gelişi 
güzel dökülmesinden dolayı meydana gelen çevre kirliliğinin 

önüne geçmek amacıyla ‘İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici 
Biriktirme Alanı’ oluşturduk. 2020 yılında 167 ton inşaat ve 

yıkıntı atığının çevreye zarar vermesini önledik.
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Şehrimizin kültür ve sosyal hayatına 
önemli katkılar sağlayan, Çorum’umuzu 
kültürel etkinliklerle buluşturan önemli 
organizasyonlar gerçekleştirdik. Fuar, 
panel, konser, konferans, arabalı sinema 
gibi düzenlediğimiz çok sayıdaki etkinlikle 
şehrin kültürel alanda lokomotifi olduk.
36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve 
Festivali’ni 4 yıl aradan sonra 
yeniden organize ederek 
2019’da coşkuyla 
gerçekleştirdik.

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler
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https://www.haberler.com/fuar/


Hanımeli Yöresel
Seçim dönemi taahhütlerimiz arasında yer alan Hanımeli Yöresel Ürünler Satış 

Noktası'nı Bahçelievler, Gülabibey, Çepni ve Buharaevler Mahallelerimizde hayata 
geçiriyoruz. İhalesini yaptığımız ve kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini 

sergileyip gelir elde edebilecekleri Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktalarını 
kısa sürede hizmete sunuyoruz. İnternet adresi hanimeliyoresel.com üzerinden de 

kadınlarımız dünyanın her noktasına yöresel ürünlerini ulaştırabilecekler. 
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Sesli Kütüphane
Son iki yılda şehrimizin kültür 
ve tanıtımı için 14 eserin 
basımını gerçekleştirdik. 
Şehir Defteri ve Genç Kadeş 
adıyla iki dergi çıkarıyoruz. 
Kültür yayınlarımızı ülkemizin 
dört bir yanına 
ulaştırıyoruz.

Özellikle görme engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm 
hemşehrilerimizin istifade edebileceği sesli kütüphaneyi hizmete 
sunduk. Sesli kütüphaneye katkı vermek isteyen hemşehrilerimiz 
15 Temmuz Şehitler Müzemizde oluşturduğumuz seslendirme 

odalarında istedikleri kitabı okumaktadır.

Kent Arşivi
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Pandemi döneminde dar 
gelirli ailelerimizin çocukları 
için 250 adet tablet 
alımı yaparak öğrencilere 
dağıtılmak üzere bu tabletleri 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
teslim ettik.

Tablet Dağıtımı

Aile Eğitim ve 
Danışmanlık Merkezi

Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan aile yapısının sağlam temeller üzerine 
kurulması ve daha da güçlendirilmesi amacıyla merkezimizi yeni binasına taşıdık. 

Merkezimizde grup terapileri, danışmanlık hizmetleri ve 
eğitim seminerlerimiz devam etmektedir.
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Kültür ve sanat etkinlikleri ve 
gündeme dair en yeni, güvenilir 
ve tarafsız bilgi ve haber 
kuşaklarından oluşan 
Çorum Web TV’yi kurduk. 
Kısa süre içerisinde Çorum  
halkının beğenisini kazandı.

Çorum Web TV

Gönül Kapısı
Whatsapp Hattı

Hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat boyunca sorunlarını, önerilerini ve
taleplerini kesintisiz olarak aldığımız iletişim hattımızı hizmete sunduk.
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Özellikle pandemi sürecinde milli ve 
dini bayramlarda evlerinden çıkamayan 
hemşehrilerimiz için hazırladığımız 
bayram tırları ile eğlenceyi ayaklarına 
kadar götürdük. Şehrimizin tüm 
mahallelerini, cadde ve sokaklarını 
dolaşarak hemşehrilerimizin eğlenceli 
vakit geçirmelerini sağladık.

Bayram Tırları
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TRT’nin sevilen programları 
arasında yer alan “Akşam Sefası” 
Çorum'dan canlı yayınlandı. Kadeş 
Barış Meydanı'ndaki programa 
hemşehrilerimizin ilgisi bir 
hayli yoğun oldu.

TRT Akşam Sefası

 72
AŞKLA ÇALIŞIYORUZ

73 ÇORUM BELEDİYESİ



Belediye işi gönül işi diyerek 
iyi günlerinde, kötü günlerinde 
hemşehrilerimizin ve ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olmak ve 
sıcacık bir çorbayla da olsa 
onların içini ısıtmak için Mobil 
İkram Aracımızı 
hizmete sunduk.

Mobil İkram Aracı

Hasta Nakil Aracı
Hastaneye giderken ya da hastaneden taburcu olduğunda getirecek 

götürecek kimsesi olmayanların “kimsesi” olmak için
Hasta Nakil Aracımızı hizmete sunduk.
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Tedavi maksadıyla şehrimize 
köylerden, ilçelerden ve 
civar illerden gelen hasta ve 
yakınlarının kalmaları için 
Belediye İşi Gönül İşi diyerek 
otel konforundaki Refakatçi 
Misafirhanesi’ni hizmete 
sunduk.

Refakatçi Misafirhanesi

Gıda Bankası
Yaklaşık 8 Bin ihtiyaç sahibi vatandaşımız, temel gıda ve hijyen maddelerinden oluşan 

ihtiyaçları doğrultusunda Gıda Bankası'ndan alışveriş yapma imkânına sahip oldu.
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Gönül Belediyeciliği’nin en 
önemli örneklerini şehrimizde 
uyguluyor, hizmete sunduğumuz 
“Sosyal Destek Kart” ile de 
hem ihtiyaç sahiplerine destek 
oluyor hem de yerel esnafa 
ekonomik katkı sağlıyoruz.  

Sosyal Destek Kartı

Hoş Geldin Bebek
Hoş Geldin Bebek Projesi ile çocuk sahibi olan hemşehrilerimizin 

doğum sevinçlerine ortak  oluyor, hediyelerimizi takdim ediyoruz. 
İki yılda 6 Bin 544 ailemizi ziyaret ettik.
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İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin 
her zaman yanında yer alıyoruz. 
İki yılda 438 ihtiyaç sahibine 
eşya, 5.642 kişiye de giyecek 
yardımı olmak üzere toplam 
6 Bin 80 hemşehrimize eşya ve 
giyecek yardımında bulunduk.

Giyecek ve Eşya Yardımı

Evde Temizlik Hizmetleri
Güngörmüşler dediğimiz büyüklerimizin, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 

evlerini temizliyor, yemeklerini yapıyor, elbiselerini ütülüyoruz. İki yılda 
752 güngörmüş büyüğümüze 4.200 kez evde temizlik hizmeti verdik.
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Ülkemizde alanındaki ilk 
uygulamalardan olan 
Mor Taksi’yi, engelli 
hemşehrilerimizin ulaşımlarını 
rahat bir şekilde sağlayabilmeleri 
için hizmete sunduk. 

Mor Taksi
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AB projesi olarak hazırladığımız 
“Akıllı Şehir İçin Yol Haritası” projesi 
kapsamında Litvanya’nın Telsiai, 
Macaristan’ın Szarvas Belediyeleri 
ile eski teknolojilere dayanan altyapı 
sistemlerinden akıllı sistemlere geçiş, 
şehir içi akıllı ulaştırma sistemleri ve 
akıllı kentsel enerji sistemleri 
gibi konularda iş birliği
yaptık.

AB Projeleri

Belediye-Üniversite İşbirliği 
Hitit Üniversitesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde üniversite öğrenci 

ve öğretim elemanlarının Belediyemiz hizmet alanına giren konularında yaptığı 
araştırma ve projelere destek veriyoruz. projelere destek veriyoruz. Uluslararası 

İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu, Uluslararası Horasan’dan 
Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu, 

Uluslararası Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi 
Sempozyumu gibi çok sayıda bilimsel ve akademik 

çalışmayı üniversitemizle birlikte gerçekleştirdik. 
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Güçlü Gençlik Projesi
Güçlü Kadın

Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri doğrultusunda 
nitelikli işgücü ihtiyacını hızlı ve istenilen kalitede karşılamak amacıyla 

“Güçlü Kadın Güçlü Gençlik Projesi”ni hayata geçirdik. 

Yurt içi ve yurt dışı belediyelerimizle ortak 
çözümler ve uygulamalar geliştirmek, binlerce 
yıldan beri kadim medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış olan Çorum’umuzu daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla kardeş şehir ilişkilerimizi geliştiriyoruz. 
Yurt içi 5, yurt dışı 7 olmak üzere toplam 
12 kardeş şehrimiz bulunmaktadır. 
En son olarak Filistin’in Kalkilya ve 
Azerbaycan’ın Fuzuli şehirleri ile 
kardeş şehir olduk.

Kardeş Şehirler
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Yaptığımız tüm ihalelerin duyurularını 
sosyal medya, dijital ekranlar ve 
web sayfamızdan yapıyoruz. Her 
işimizde olduğu gibi ihalelerimizi 
de şeffaf bir şekilde herkesin 
görebileceği, takip edebileceği 
şekilde gerçekleştiriyoruz.

İhaleler

Şeffaf ve 
Hesap Verilebilirlik 
Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı 

ile mali tablo ve raporları, ihale ve satın 
alma raporlarını, sosyal yardım ve hizmet 

raporlarını, performans planını, stratejik yönetim 
faaliyetlerini ve meclis kararlarını Belediyemizin 

resmi internet sitesinden 
yayınlıyoruz. Çok az 

belediyenin hayata geçirdiği 
bu uygulamayla tüm 

kamuoyunun, söylenti, 
varsayım ve yorumlarla 
değil; somut belgelere 

bakarak objektif bilgi 
edinmelerini sağlıyoruz.
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Göreve geldiğimiz günden beri 
1 Milyon 398 Bin 500 m2’lik 
kamulaştırma ve satın alma 
gerçekleştirdik. Şehrimizin önünü 
açacak, Çorum’umuza değer katacak 
projelerimiz için kamulaştırma-arsa 
satın almalarımız bundan sonra da 
devam edecek. 

Kamulaştırma ve Satın Almalar

Yeni Arsa Ürettik-Sattık
145 Bin m2

Belediyemiz tarafından şehrimizin değişik bölgelerinde ürettiğimiz konut ve 
işyeri arsalarını açık artırma yöntemiyle, ihale yoluyla satışını yapıyoruz.

2 yılda 145 Bin m2 arsa satışı gerçekleştirdik.
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Belediye hizmetlerimizde ihtiyaç 
duyulan her türlü araç, iş makinesi 
ve ekipmanın yedek parça ve 
malzemesini temin ederek bu 
araçların bakım ve onarımlarını 
Makine İkmal ve Bakım Onarım 
Müdürlüğü atölyelerimizde 
gerçekleştiriyoruz. Bu sayede giderlerimizden de tasarruf sağlıyoruz.

Tamir Tadilat İşlemleri
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Pandemi sürecinde alt ve üst yapı çalışmalarımızı 
yoğun bir şekilde sürdürürken, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında yaptığımız çalışmalar 
hemşehrilerimizin takdirini topladı. Temizlik, 
dezenfeksiyon, maske dağıtımı, esnaf ve 
vatandaşlara yönelik sosyal yardım 
çalışmalarımızla pandemi döneminde 
Çorum halkının yanında yer aldık.

Pandemi Dönemi Çalışmalarımız

Maske ve
Dezenfeksiyon Seti Dağıtımı

Dezenfeksiyon 
Çalışmalarımız

Pandemi sürecinde hemşehrilerimize 3 Milyon adet 
maske dağıttık. Okullarımıza, öğretmenlerimize, evde 

bakım hizmeti verdiğimiz güngörmüşlerimize 
hijyen setleri hediye ettik.

Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar ile kamu 
binalarında, iş yerlerinde ve apartmanlarda düzenli olarak 

dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz.
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Pandemi sürecinde işyerlerini 
kapatmak zorunda kalan esnafımız 
başta olmak üzere taksici, minibüsçü, 
servisçi esnafımızın her zaman 
yanında yer aldık. Belediyemizin 
kiracısı olan esnafımızdan kira 
almadık. Pandemi döneminde 
esnafımıza toplam 11 Milyon TL 
değerinde destek verdik. 

Esnafımıza Yaptığımız Destekler Filyasyon Ekibine 
Araç Desteği

Koronavirüs vakalarının artmaya 

başlamasıyla İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından oluşturulan filyasyon 

ekibine araç ve personel desteği 

sağladık. Taksici esnafımıza da katkı 

olması amacıyla kiraladığımız 

25 ticari taksi ile filyasyon 

ekibine 32 araç tahsis ettik. Bu 

uygulamamız Türkiye’ye örnek oldu.
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Pandemi sürecinde hayli yorucu ve stresli 
bir çalışma temposu içerisine giren sağlık 
çalışanlarımızı Hitit Üniversitesi Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel 
servislerle taşıdık. Hitit ULAŞ A.Ş’ye yaptığımız 
ödeme neticesinde, pandemi hastanesi olarak 
da hizmet veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarımızı 
toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz
olarak faydalandırdık.

Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Ulaşım

Sağlık Çalışanlarımıza 
Moral Desteği

Pandemi sürecinde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımızı hiç yalnız bırakmadık. 
Sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak amacıyla sık sık moral ziyaretlerinde 

bulunduk, sağlık çalışanlarımıza meyve ve kış çayı ikramlarında bulunduk.
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Hemşehrilerimizin en acı gününde yanlarında 
yer alıyoruz. Ücretsiz olan cenaze taşıma 
hizmetlerimize mezar kazılması ve defin 
işlemlerini de ilave ettik. Böylece cenaze ve 
defin işlerinin tamamını ücretsiz hale getirdik. 
Ayrıca, her bir cenaze evine taziye 
dileklerimizle birlikte börek ikramı göndererek 
hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü 
günlerinde de her zaman yanlarında 
olduğumuzu gösterdik.

Mezarlık Hizmetlerimiz
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Şehrimizin doğu kapası 
muhafızı ve önemli bir değeri 
olan Melik Gazi Türbesi’ni 
restore ettik. Ecdat yadigarı 
bu manevi emaneti hak ettiği 
güzel görüntüye kavuşturduk.

Melik Gazi Türbesi Yenilenmesi

Yeni Mezarlıklar 
Müdürlüğü Binası

İnşaat çalışmaları devam eden Mezarlıklar Müdürlüğü binamızla 
birlikte hem idari binalarımızı daha modern hale getirecek 

hem de cenaze yakınlarına kolaylık sağlayarak şehrimizdeki önemli 
bir eksikliği gidermiş olacağız. Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü 

binamızda yer alacak olan morg, gasilhane ve taziye 
alanları ile önemli bir ihtiyaca cevap vereceğiz.
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15 Bin seyirci kapasiteli Çorum 
Şehir Stadyumu'muzun tüm 
eksikliklerini tamamladık. 
Belediyemiz tarafından yapımı 
tamamlanan stadyumu 
Gençlik ve Spor Bakanlığımıza 
devrettik. 

Yeni Şehir Stadyumu

Karşılığında Belediyemize kazandırdığımız 
53 dönümlük eski stadyum alanına Toplu Konut 

İdaresi (TOKİ) tarafından Millet Bahçesi yapılacak. 
Yaklaşık 35 Bin m2 alanda Millet Kıraathanesi, çocuk 

oyun alanları, spor alanları, koşu ve bisiklet yolları 
ile otopark yer alacak.  

Kongre Kültür Merkezi 
Projesi'nin ön çalışmaları devam ediyor. 
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Belediyemiz tarafından yapımına 
başlanan ve yaklaşık %70’i 
tamamlanan 3 Bin 500 kişi kapasiteli 
spor salonunu Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza devrettik. 
Bakanlığımız spor salonunun 
eksikliklerini tamamlayıp 
hemşehrilerimizin hizmetine 
sunacak.

Spor Salonu

Çorum FK
Çorum’umuzun önemli değerlerinden olan, 

şehrimizin tek profesyonel futbol takımı 
olan Çorum FK’ya her zaman tam destek 

veriyoruz. Belediyemizin şirketi BELTAŞ 
olarak 2018-2019/2019-2020 sezonlarında 
KDV dahil 1 Milyon 750 Bin TL sponsorluk 

desteği sağladık. Önümüzdeki sezon için bu 
desteğimizi KDV dahil 2 Milyon TL’ye çıkardık.
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Spor Salonu
Ulukavak

Sıklık’ta Gençlik Obası formunda, 
Çatak’ta bungalov ev modelinde 
inşa edeceğimiz gençlik 
kamplarımızla gençlerimizin fiziken, 
zihnen ve ruhen gelişmelerine 
katkı sunacağız. Sıklık Tabiat Parkı 
Gençlik Obası Kampımızda sona 
geldik. Çatak’ta da bu yaz 
yapıma başlıyoruz.

Ulukavak Mahalle sakinlerimiz başta 
olmak üzere tüm hemşehrilerimize 

hizmet verecek olan Ulukavak Spor 
Salonumuzu hizmete sunduk.

Gençlik Kampları (Sıklık, Çatak)
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Kale Mahallesi sakinlerimiz 
başta olmak üzere tüm 
hemşehrilerimize hizmet 
verecek olan Kale Spor 
Salonu'muzu hizmete 
açtık.

Kale Spor Salonu

Semt Sahaları
Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı 

bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla 
semt sahaları yapıyoruz. Gülabibey ve Mimarsinan’da 

yapımı tamamlanmak üzere olan semt sahalarımızı 
Bahçelievler ve Üçtutlar Mahallelerimize de kazandıracağız.
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Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
katkılarıyla Ulukavak ve Gülabibey 
Mahallelerimize Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu inşa ediyoruz. 
Çalışmalarına başladığımız yüzme 
havuzlarımız tamamlandığında 
geleceğin yüzme şampiyonları 
Çorum’umuzda yetişecek.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzları

Yardımları
Spor Malzemesi

Çorum’umuzu amatör spor alanında daha ileriye 
taşımak, gençlerimizin başarılı sporcular olarak 

yetişmesine katkı sağlamak amacıyla spor kulüplerimize 
malzeme desteği veriyoruz. İki yılda 

38 amatör spor kulübümüze 226 Bin 732 TL
değerinde malzeme yardımında bulunduk.
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Çorum’umuzu ilk kez bir 
olimpiyat oyunlarıyla buluşturduk.
6 kıtadan 38 ülkenin 48 satranç 
takımını ve 235 sporcuyu, 
Dünya 16 Yaş Altı Satranç 
Olimpiyatları'nda Çorum'da
ağırladık.

Dünya 16 Yaş Altı
Satranç Olimpiyatı

 114
AŞKLA ÇALIŞIYORUZ

115 ÇORUM BELEDİYESİ



İstihdama katkı sağlamak amacıyla 
oluşturduğumuz kariyer ve iş 
merkezimiz (ÇOKİŞ) sayesinde 
bu zamana kadar yüzlerce 
hemşehrimize iş imkanı sağladık. 
Ticari işletmelerimizin ihtiyacı olan 
kalifiye personeli bulma noktasında 
önemli bir görevi yerine 
getiriyoruz.

ÇOKİŞ
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Gönül Belediyeciliği kapsamında 
Millet Bahçesi ve Kültür Park’ta 
engelli şarj istasyonu, ücretsiz 
internet ve cep telefonu şarj 
istasyonlarını hemşehrilerimizin 
hizmetine sunduk.

Akıllı Şarj İstasyonu
Wi-fi Terminali

Foto 1 Dakika
Şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak, 

hemşehrilerimizin ve Çorum’u ziyaret eden 
misafirlerimizin Çorum’a dair hatıralarını 

ölümsüzleştirmeleri için Millet Bahçesi, Saat Kulesi 
ve Çorumpark olmak üzere 3 farklı noktaya öz çekim 

fotoğraf makinesi yerleştirdik.
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Kurarak işlevsel hale getirdiğimiz 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sayesinde 
muhtarlarımızla  tam bir işbirliği ve 
uyum içerisinde mahallelerimize hizmet 
ediyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını 
tüm mahalle muhtarlarımızla birlikte 
istişare ediyor, muhtarlarımızın istek 
ve talepleri doğrultusunda aşkla 
çalışıyoruz.

Başkanım Mahallemizde Söz Bizde

“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” sloganıyla 
düzenlediğimiz mahalle buluşmalarıyla 

hemşehrilerimizin sorunlarını ilk ağızdan 
öğrenip çözüyoruz. Belediyemize gelemeyen 

hemşehrilerimizin ayağına biz gidiyoruz.

Muhtarlık Hizmetleri
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Pandemiye kadar her hafta 
Çarşamba günleri 
saat 10.00 -12.00 saatleri 
arasında Başkanlık Makamı'nda 
gerçekleştirdiğimiz Halk Günü 
toplantıları ile hemşehrilerimizin 
istek ve beklentilerini dinledik. 
Halk Günü buluşmalarımıza 
katılım çok yüksek 
oldu.

Halk Günü
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Sanayi Müfrezesi
İtfaiye ve Zabıta 
Müdürlüklerimize KPSS puanı 
ve performans sınavıyla ehliyet 
ve liyakata göre belirleyerek 
kazandırdığımız yeni çalışma 
arkadaşlarımızla bu önemli iki 
birimimizi daha güçlü 
hale getirdik.

İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Sanayi 
Müfrezesi ile Akkent, Çevre yolu, OSB, Çorum Sanayi 
Sitesi, Mimar Sinan Mahallesi gibi yerlerde meydana

gelen kaza ve yangınlara daha hızlı ve etkin 
müdahale gerçekleştirmekteyiz.

İtfaiyeyi ve Zabıtayı Güçlendirdik
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Sahipsiz Hayvanlar Geçici 
Bakımevinde bakıma muhtaç, 
yaralı, hasta ve rehabilitasyona 
ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına 
en güzel şekilde hizmet veriyoruz. 
Son iki yılda 5 Bin 500 hayvanı 
bakımını gerçekleştirdik.

Geçici Hayvan Bakımevi

2.800 Sokak Hayvanını
Tedavi Ettik

Göreve geldiğimiz günden beri Veteriner İşleri 
Müdürlüğümüz bünyesinde 2 Bin 800 sokak 

hayvanının tedavisini gerçekleştirdik.
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Veteriner İşleri Müdürlüğümüze 
bağlı ekiplerimizle 365 gün 
boyunca sokak ve yaban 
hayvanları için şehrin dört 
bir yanına mama ve yem 
bırakıyoruz. Sokaktaki 
canlarımızı unutmuyoruz.

Mama ve Yem Dağıtımı

Hayvan Hastanesi
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızın daha da 

genişletilmesi, veterinerlik hizmetlerinin daha modern 
ortamlarda verilebilmesi amacıyla - projelendirdiğimiz 

hayvan hastanemizin proje ihalesini gerçekleştirdik.
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Zabıta Müdürlüğümüz 
denetimlerini aralıksız 
sürdürüyor. Halkımızın 
sağlığını önemsiyor, temizlik 
ve hijyen konusunda hiç taviz 
vermiyoruz.

Zabıta Denetim
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Bölgemizin en büyük mezbahasını hizmete 
açtık. Günlük 500 küçükbaş ve 
255 büyükbaş kesim kapasitesine sahip 
olan 4 Bin 529 m2 kapalı alanda hizmet 
veren mezbahamızda helal kesim ve hijyene 
büyük önem veriyoruz.

114 Bin m2 üzerine inşa edilen hayvan 
pazarı içerisinde mezbaha ile birlikte 
hayvan oteli, arıtma tesisi,
işyerleri de yer almaktadır.

Mezbaha Hizmetleri

HALK ET
Hemşehrilerimizin kaliteli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla Halk Et’i kurduk. 

Mezbaha içerisinde yer alan Halk Et Tanzim Satış Mağazası’nda kaliteli et ve et 
ürünlerini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. “Mezhabadan Halka” sloganıyla 

Halk Et Tanzim Satış Mağazamızda büyükbaş ve küçükbaş etleriyle birlikte dana 
kavurma, kuzu kavurma, sakatat, manda sucuğu üretiyoruz.
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Göreve geldiğimiz günden beri hemşehrilerimizin 
ayağına gidiyor, sorunlarını bizzat yerinde dinliyoruz. 
Vatandaşlarımız bize, biz de vatandaşlarımıza doğrudan 
ulaşıyoruz. Sadece seçim döneminde değil her gün 
halkımızla birlikteyiz.

Esnafıyla, öğrencisiyle, işçisiyle, büyüğüyle, küçüğüyle; 
kısaca tüm hemşehrilerimizle bir araya geliyor, onların 
dertlerini dinliyor, taleplerini yerine getiriyoruz.

Hemşehrilerimizin Yanındayız
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Söz Verdik Yaptık Söz Verdik Yapıyoruz
• ÇORUMİNİA √
• KOÇHİSAR BARAJI İSALE HATTI √
• ÇÖP GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ √
• GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ √
• ULAŞILABİLİR ŞEHİR √
• ÇORBİS √
• BEDESTEN √
• DİKİCİLER ARASTASI RESTORASYONU √
• KALE RESTORASYONU √
• BUTİK YÜZME HAVUZLARI  √
• SPOR PROJELERİ √
• GENÇLİK KAMPLARI √
• REFAKATÇİ MİSAFİRHANESİ √
• GÜNGÖRMÜŞLER KONAĞI √
• HANIMELİ ÇARŞISI √
• İSTİHDAMA YÖNELİK İŞ ATÖLYELERİ (ÇOKİŞ) √
• ENGELSİZ ŞEHİR PROJELERİ √
• KATILIMCI YÖNETİŞİM PROJESİ √
• MİLLET KIRAATHANESİ √
• HAYVAN DOSTU ŞEHİR √

• AQUAPARK
• ENTEGRE İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ
• GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİM KOMPLEKSİ VE YARIŞ PİSTİ
• ÇÖPLÜK (ARASTA) ÇARŞISININ RESTORASYONU
• YENİ ŞEHİR
• BİLİM ÜSSÜ - AMFİ TİYATRO
• KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
• PANORAMİK MÜZE
• HIDIRLIK KÜLLİYESİ
• KENT MÜZESİ
• SEYİR KULESİ
• TRAP - SKEET SPOR TESİSİ VE ATIŞ POLİGONU 
• HOBİ BAHÇELERİ
• ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ
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Sevgili hemşehrilerim, 

2019 Yerel seçimleri öncesi söz verdiğimiz projelerimizin büyük bir kısmını, daha ikinci 
yılımızda yaptık. Bu noktaya gelmemizde her zaman en büyük desteği gördüğümüz 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Valimize, 
Sayın Milletvekillerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, teşkilatlarımıza, mesai 
arkadaşlarımıza ve her zaman dua ve destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimize 
kalbi şükranlarımı sunuyorum.

DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN
Ç O R U M  B E L E D İ Y E  B A Ş K A N I

AŞKLA ÇALIŞIYORUZ








