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Çankırı Belediye Başkanı
Sayın İrfan DİNÇ,
Bir yerel seçimin ardından Çankırı halkının teveccühü ile Şehre
hizmet göreviyle ödüllendirildiniz. Geç kalmış da olsak kutlamak isteriz.
Allah Teâla sizi şehre Şehri size hayırlı eylesin.
Sayın Başkanım, tebrik vesilesiyle Çankırı hususunda bazı konulara
dikkatinizi çekmek, duyarlı bir vatandaş olarak önerilerde bulunmak istiyoruz.
Başkanlığınızın tabii bir neticesi ile artık çevreniz binlerce sorunla sarılmış,
onlarca insan tarafından yönlendirilmeye başlamışsınızdır. Ama bu durumda
bile sizden asıl görevinizi ihmal etmemenizi, Çankırı’nın çöpünden,
kaldırımından öte sorunlarının da olduğu daima hatırınızda tutmanızı salık
veririz. Gerek kendi düşüncelerimiz gerekse tarafımızca hazırlanan Çankırı
Araştırmaları [www.cansaati.org] sitesine gönderilen görüş ve önerilerden
derlediğimiz hususlar, şahıs isimleri de belirtilmek suretiyle “Çankırı
Araştırmaları Raporu/2004 Yerel Seçimler” başlıklı ektedir.
Sayın DİNÇ, bir belediye başkanından herkes bir şeyler ister, ancak
bu mektupta/raporda hiçbir şahsi istek ve öneri bulunmamaktadır. Bir
belediyeden ve başkanından elde edebileceğimiz bir çıkar da işimiz,
mekanımız ve beklentilerimiz doğrultusunda yoktur. Burada sadece ve sadece
Çankırı için bazı önemli gördüğümüz noktalara dikkat çekmek istedik.
Malumunuz 23.10.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4982 sayılı “Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu” gereği biz vatandaşlar kamu kurum ve
kuruluşlarından kanunun sınırladığı ve koyduğu usul esasları dahilinde bilgi
alabileceğiz. Medeni bir toplumun hasletlerinden bir olan, vatandaşın
yönetenlerine yardım etmesi, kamu kurumlarının vatandaşa bilgi vermesi
uygulamasını bizzat bu Raporla icra etmek istiyoruz. Lütfen sorulan sorulara,
sunulan önerilere cevabınızı tarafımıza yazılı ve internet ortamında
sunmanızdır.
Sayın Milletvekilimiz Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR tarafımızca
hazırlanan Çankırı Araştırmaları [www.cansaati.org] sitesinde halkın sorduğu
sorulara cevap veriyor ve yine önerilen fikirlerden istifade ediyor. Sizin de
online olarak halkın sürekli karşısında olmanızı bekleriz.
Çalışmalarınızda başarılar
bilgilendirmenizi umarız.

diler,

dile

getirdiğim

hususlarda

Saygılarımızla,
Ahmet GÜLŞEN

Recep GÜLŞEN
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Çankırı Araştırmaları
Rapor 2004/Yerel Seçim
Yerel Seçim Sonrası Sayın Başkana
Öneriler ve Sorular
Şehre Dair Öneriler
“Köklü şehirlerin köklü hasletleri ve kurumları vardır. Bir noktadan
sonra şehir bilge bir adam gibi düşünür.” Bir bilge böyle diyor.
Katılıyorum. Çankırı’mız da köklü bir şehir olması hasebiyle içine önemli
değerleri gömmüş, bir dönem hizmet eden kurumları tarihinin
yapraklarında bırakmıştır. Ancak bugün hem Şehre vefanın bir gereği,
hem de insanlığın, kulluğun verdiği vazife neticesinde yapmamız gereken
şeyler vardır.
1- Vaatleriniz arasında zikrettiğiniz “Çankırı Bilgi Merkezi”nin bir an önce
konusunda uzman ve hassas insanlardan oluşan bir ekiple yapılması gerekir.
Hatta bu çalışma Şahsınızın önderliğinde oluşturulacak geniş tabanlı, siyasi
kaygıdan uzak bir Çankırı Araştırmaları (Derneği) Merkezi’nin teşekkülü
ile olmalıdır. Böylesi daha kalıcı ve daha etkin olacaktır. Ayrıca bu merkezin
tarihi medreselerimizden birine yerleşmesi medrese için de merkez için de en
uygun çözüm olacaktır. Örneğin Büyükcamii yanındaki Çivitçioğlu
Medresesi.
2- Çankırı kültürü ve Çankırı’lılık bilincini yaymak gerekmektedir. Çankırı
tarih ve kültürüne özgü yayınların hazırlanması, sunulması konularında
araştırmacılara imkan sağlamanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin,
Ahmet Talat Onay’ın 1930-1933 basımlı “Çankırı Şairleri”
kitabının ya tıpkı basım yada redakte edilmiş yeni bir
baskısının gerçekleşmesi Çankırı’lı aydınlarımız arasında
takdir toplayacaktır.
Bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış “Çankırı
Mevlevihanesi” araştırmasının enstitünün tez dolabından
kitapçı raflarına indirilmesi Şehrin köklerinin ve Çankırı’da
Tasavvufi Geleneğin anlaşılmasında çok faydalı olacaktır.
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Prof. Dr. Abdulkerim ADBÜLKADİROĞLU hocanın (1995
tarihli) hazırladığı “Ilgazlı Hacı Baba” adlı kitabı yeni baskı
için bir umut ışığı bekliyor. Ilgazlı Hacı Baba herkesçe malum
bir şahsiyettir, kendisi için yapılan bu çalışmanın yeni
nesillere en güzel formatta aktarılması konusunda atacağınız
bir adım eminim size bir “Allah Razı Olsun” ile dönecektir.
Bu da anlayana yeter.
Çankırı üzerine üniversitelerde lisan, yüksek lisan ve doktora
seviyelerinde tez yazımını teşvik etmek amacıyla bir
“Araştırma Teşvik Ödülü” ihdas ediniz. Hangi üniversitede
olursa olsun yapılan çalışmaları temin ederek ödüllendirmeye
gayret edin, gerekirse yayınlayın, yeni araştırmaların
konularına yön verin.
3- “Şehir asla unutmaz” o gerektiğinde müşfik bir ana kucağıdır, ama anneye
olan saygısızlık, vefasızlık ve ihanetin cezasını hiçbir zaman anne vermez, bu
cezayı bizzat Allah Teâla verir. Bunun için Şehrimize ve Şehirlerin anasına
bir vefa borcu gereği, lütfen bugün önderlik görevi üzerinizde olduğu için
söylüyorum, lütfen tarihi eserlerimize hayat kazandıralım. Ama iş
yapıyormuş gibi değil, laf olsun diye değil gerçekten tüm medreselerimizin,
tekkelerimin restorasyon ve yeniden hayat bulmalarına imkan verelim. Biz
bir dönem bu konuda gayret sarf ettik, Çankırı İlim Kültür Sanat Vakfı olarak
Buğdaypazarı Camii yanındaki “Sofuzade Mustafa Hazım Efendi
Medresesini”nin bir kısmını kiralayarak hizmet vermeye çalıştık. Akabinde
Büyükcamii Yanındaki “Çivitçioğlu Medresesini” Vakfa tahsis ettirdik (Sayın
İsmail COŞAR’ın yardımları olmuştur), burada da bir süre hizmet verdik.
Ancak bugün Çankırı’dan uzak olmamız nedeniyle bu çalışmalara ara vermek
zorunda kaldık. Sayın DİNÇ, sonunda yine sadece “Allah Razı Olsun”
karşılığı alabileceğiniz, yapılması gereken bir dizi iş var;
Kaledeki Şeyh Karatekin hazretlerinin türbesini ile Toprak
Baba’dan Hilmi Efendiye kadar bütün türbelerin gerçekten
türbe şeklinde sanatsal, hurafeleri engelleyici, doğru ve bilinçli
ziyarete uygun yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
Uzunyol, İmaret, mührüz tepesi, Mezarlığa kadar olan tarihi
şeritte tarihi mimari “yeniden yaşatılır” bir planla çizilmeli,
tarihi yapıların bırakın restorasyonunu, her şeyden önce doğal
ve fiziksel tahribi engellenmelidir.

4

..
..
..
..
..

Buğdaypazarı Yanındaki medreseden yüncü ve diğer esnaflar
çıkartılarak burası değerlendirilebilir. Bu noktada tavsiyem,
tek tek bireysel odalardan oluşan bu medresede her bir oda
internet bağlantıları vs. de yapılarak Çankırı üzerine
çalışmalar yapan kitap, makale yayınlayan vs. toplumda
“çalışkan, entelektüel” bilinen ama imkanları kıt olan
araştırmacılara bir iki yıllığına tahsis edilsin. Şehrimizde şiir
kitapları yayınlayan, araştırmaları neşredilen insanların varlığı
erbabınca bilinmektedir.
Bu medrese karşısında Çankırı’nın tek ama yıkılmaya
mahkum Ahşap çeşmesi acilen korumaya alınmalı, en azından
sıfıra sıfır arabaların çarpa çarpa geçtiği bu yol düzeltilerek
çeşme korunmalıdır.
Çivitçioğlu Medresesi yukarıda belirttiğim gibi bir Çankırı
Araştırmaları merkezi olabilir, bahçesinde de (mimari yapıya
dokunmadan) bir küçük seminer salonu inşa edilebilir.
İmaret bir planlamaya tabi tutulmalı meydandaki tarihi doku
yaşatılmalı. Özellikle (zannederim mütevellileri de yaşamakta
olan) İmaret camii etrafındaki müştemilat yeniden
yapılandırılmalı ve bir fonksiyon yüklenerek yaşatılması
sağlanmalıdır.
Uzunyol tümüyle üzerinde çalışılası gereken bir meseledir.
Çansaati, Çankırı’nın silüetinde yer alan bir konumdadır.
Bunun daha bir belirginleştirilmesi aciliyet arzediyor. Örneğin
Ayasofya renginde olabilir, daima çalışır olmalıdır.
Çansaatinin yanında bir boşluk var büyüklerimizin hatırladığı
kadarıyla bir medrese varmış, şuan yıkılmış. Bu alan da
vakıftır mutlaka, asli fonksiyonuna uygun bir kültür merkezi,
kütüphane inşa edilmelidir. Bu kültür merkezi “yukarı
mahalle”deki bazı hafif kültürdeki vatandaşlarımızın da
eğitilmesinde faydalı olur kanısındayım.
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Yine Çansaatinin altında Taş bir yapı var. Mecbur sokaktaki
bu yapı hakkında bilgi toplanma suretiyle aslına dönmesi,
yada tarihi bir mekana yaraşır konuma getirilmesi gerekir.
Zannımca burası Ahmet Mecbur Efendinin kayıtlarda
belirtilen medresesinin ve ya kütüphanesinin bir uzantısıdır.
Bu da bir vefakar bekliyor.
Şehrimizde tarihi çeşmeler mevcut uzunyolda, çamaşırhane
sokakta vs. bunların da acilen korunmaya alınması gerekir.
Çeşmeler üzerinde yer alan kitabelerin tercümesi ve tarihçesi
bir sarı pirinç levha ile bunların yanına iliştirilmelidir.
Çeşmeler mümkünse arabaların ve insanların sürterek, ezerek
geçtiği bir konumdan biraz daha korunaklı hale getirilmelidir.
Çamaşırhane çeşmesi yıkılmak üzere, eğer bakılmazsa kitabe
de kırılıp yok olacak. Lütfen bir önlem alınız.

Üyeler Tarafından Sunulan Çeşitli Soru ve Öneriler

Hemşehrilik Bilinci Artırılmalıdır.
(Ahmet DEMİRÖZ)
"Devre Mülk" Çankırı Evleri; memleketinde yeri yurdu olmayan
ikinci kuşak Çankırılıların şehri rahatça ziyaret edebilmeleri için
şehrin herhangi bir yerinde tarihi yapıdaki evler "Devre mülk"
şeklinde kiralanabilir mi?

Çok Şeyler Yapılabilir.
(Hacı ÇINAR)
Çankırı’mıza göze ve gönle güzel görünecek şekilde yatırım
yapmak; Evvela Çankırı Belediyesinin bütçesini güçlendirmesi
gerekmektedir. Çünkü güçlü bütçe güçlü yatırım demektir. Bütçe
güçlü olmadan yatırım olmaz tanıtım olmaz hiç bir alt yapı ve üst
yapı sorunu halledilemez.
Bütçeyi artırmak için belediyenin BİT (Belediye iktisadi
Teşekkülleri) kurması gerekir. Bunlar Projesi bitmiş ama bir türlü
işletilmek için son şekli verilememiş su şişeleme fabrikası, asfalt
fabrikası, Toplu konut yapmak için inşaat fabrikası vs. gibi
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işletmeler ile belediye hem kendi ihtiyacını hem de komşu
belediyelerin ihtiyacına fason üretim yapabilir.
Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Otogar işletmesini modern hale
getirmesi gerekir ve alternatif yeni otogar. Şimdiki otogarın
yerinede modern bir alışveriş merkezi ve yeşil alan yapılması ile
belediye çok büyük bir kazanç elde eder.
Çankırı’mız fay hattı üzerindedir. Çankırı eski ve yeni yapılardan
oluşmaktadır. Eski yerleşim yerlerinin zemini yeni yerleşim
yerlerine göre daha sağlamdır. Mesela Mimarsinan mah. Karataş
mah. buradaki evler eski olmasına rağmen zemini sağlam
olduğundan depremde fazla zarar görmezler. Ama son yapılar
ovada olduğundan zemini yumuşaktır. Belediyenin imar
çalışmasında bunu ön plana çıkarması gerekmektedir. Yerleşimi
buna göre projelendirmek en önemli sorumluluktur. Çankırı
merkeze bağlı bazı mahallelerde imar yoktur. Önce bir nazım planı
yapılmalıdır.Boyalıca köyü, tuzlu köy vs gibi yakın köylerin alt
yapı sorunu vardır. Bunların halledilmesi gerekir.
Çankırı merkezdeki bir çok mahallenin asfaltı yoktur. Asfalt
çalışması yapılması gerekir.
Çankırı’nın kuzeyi, batısı, doğusu su sıkıntısı çekmezken merkez
ve güneyi susuzdur Şabanözü'nden kurulacak bir isale hattıyla bu
bölgelere su sağlanmalıdır.
Çankırı merkezi ve çevre tepelerin (özellikle boyalıca yolunun
etrafını ağaçlandırmak gerekir. Çankırı’da ailelerin yaz aylarında
gezeceği dinleneceği mesire yerleri yoktur. Ama mesire yerlerine
müsait çok yerler vardır. Belediye buralara düzenleme yaparak
belli saatlerde otobüs kaldırarak ulaşımı sağlamalı ve en azından
hafta sonları çalışanlar için bir dinlenme imkanı sunmalıdır.
Çankırı’mızın Manevi sahibi Emir Karatekin Haz.nin Kabrinin de
bulunduğu Çankırı kalesi restore edilmeli, çevre düzenlenmesi
yapılmalı ve buraya ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Yayalar için
kestirme patika yolu yapılmalıdır. Belki de en önemli yatırım Emir
Karatekin Hz.lerini tanıtıcı programlar organize edilmelidir.
Taşmescidin ne anlama geldiğini ve içinde kimlerin yattığını
anlatıcı programlar yapılmalı, çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Şu
anda taşmescidin etrafı mezbelelik halinde üniversitelerin içki içtiği
ve eğlence yaptığı yer halini almıştır. Bundan biran evvel
kurtulmak gerekir.
Büyük Caminin etrafındaki seyyar satıcılara izin verilmemelidir.
Çankırı’mızda
tuz
madeni
bulunmakla
beraber
hiç
bilinmemektedir. Bunla ilgili tanıtıcı çalışmalar yapılmalıdır.
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Çankırı Kültür Turizm Haritası Yapılmalı
(İsmail ER.)
Çankırı’mıza ulaşmak isteyenlere nereden ve nasıl gidileceğini,
nerelerde gezilebileceğini bildiren bir yol haritası hazırlanırsa daha
iyi olacağını düşünüyorum. Tarihimizi ve doğal güzelliklerimizi
Çankırı Kalesi, Ilgaz dağı, Yapraklı yaylası, Eldivan Şahin tepesi,
vb. tüm dünyaya gösterelim ve tanıtalım.

Tatlı Çay İçin Tatlı Bir Teklif
(Recep GÜLŞEN)
Yaşı müsait olanlar hatırlarlar Çankırı’da çay boyu yürüyüşleri yaz
akşamlarının en masum etkinliklerinden biriydi. Bu kültür
şimdilerde herhalde eski canlılığında değil. Neden? Belki çay boyu
artık cazip değil, belki kültürel alışkanlıklar değişti.
Bence o TATLI ÇAY gerçekten tatlı bir mekana dönüştürülürse
hem çevre temizliğine, hem gündelik hayata çok olumlu katkıları
olacak. Mesela, çay zemini ıslah edilse, şehrin yukarı kısımlarında
(örneğin Kırkevler yada Kenbağı civarında) katı atıklardan
arıtılarak kısmen temiz suyun akması sağlansa, şehrin orta
kısımlarında ise hafif yüksekliklerde bir kaç basamak set
oluşturularak havuz görüntüsü verilse muhteşem bir görüntü
çıkmaz mi?
Çay yatağının kenar kısımlarına uygun bir yüksekliğe oturma ve
gezinti koridorları yapılabilir. burası çay ve dondurma bahçeleri
olarak ekonomik getiri sağlayabilir. Bazı kısımlarda halka açık
park seklinde yapılarak bir canlılık sağlanabilir.
Yerel yönetim bunu ciddiye alırsa kendisine fazla yük olmadan bu
işin üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Bu işin yapısal olarak
nasıl mümkün olabileceğini ben bilmiyorum ama herhalde sel gibi
olağanüstü durumlar dikkate alınarak böyle bir yapı mümkün
olabilir. Hem şehrimizin çehresine bir güzellik katmış, hem de
başıboş akan tatlı çayımızın kenarında "tatlı bir çay" içebilir ya da
"tatlı bir dondurma" yiyebiliriz.
Ne dersiniz, hoş olmaz mı?
Yerel yöneticilerimize duyurulur.
(Haa bir örnek isterlerse Konya Meram'da küçük bir örnek
görebilirler.)
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“Tatlı Çay İçin Tatlı Bir Teklife” Ek Öneri
(Bekir Yılmaz)
Çankırı’yı yukarıdan aşağı ikiye bölen bu çayın suyunun
temizlenmesinden sonra veya önce, boydan boya geniş bir alanı
olan bu çayın üzerine, muhtemel sel baskınları da dikkate alınmak
suretiyle düşündüğünüz şekilde yer yer çeşitli yapılar, merkezler,
hatta müstakbel üniversite için çeşitli ihtiyaca cevap verebilecek
estetik yapılar yapılamaz mı?. Hatta gelecekte yapılması düşünülse
bile bunun bugünden planlarının hazırlanması iyi olmaz mi? diye
düşünmekteyim. Sanırım bunun öncülüğünü de belediye ile il özel
idaresi yapabilir.

İmaret Şehrin Köprüsü
(Aydın DEMİRÖZ)
Çankırı’da ticaret hayatını canlandırmak için İmaret’i canlandırmak
zorundayız. Bugün için İmaret’in yok olmaya yüz tutması ve
günden güne erimesinin en büyük nedenlerinden birisi bağlantı
yollarının ve çıkışın olmamasıdır. İmaret’e gitmekte, çıkmakta
zordur.
İmaret nefes almamaktadır. İmaret’in nefes alması için yapılması
gereken öncelikli hizmet, pazar pazarından Ali Bey camisi önüne
bağlantıyı sağlayacak bir köprü yapılmalıdır. Ali Bey camisi
önünden İmaret’e çıkış için Katık Gıda’nın bulunduğu ara
sokak(Tabakhane sok.) genişletilmelidir. Burada Uzun Yol
Caddesi'ne hiç dokunulmamalıdır. Oranın tarihi dokusu olduğu gibi
korunmalı, hatta imkanlar ölçüsünde restorasyonlar yapılmalıdır.
Tarihi ve kültürel mirası yok ederek hizmet olmaz. Bu tür
hizmetlerin kalıcılığı ve rantabilitesi de tartışılır. Dilaver'in
kahvenin önünden geçen Mezarlık Caddesi, Yapraklı yoluna kadar
genişletilmelidir. Amaç Yapraklı tarafından gelen araçların Büyük
Cami ve İmaret’e rahatlıkla giriş çıkısını sağlamaktır. Pazar
pazarından Ali Bey camisi önüne bağlantıyı sağlayan köprüye
Ankara-Kastamonu caddesinden iniş ve çıkışlar yapılmalıdır.
Bununla da ister Ankara tarafından olsun, ister Kastamonu
tarafından olsun (Korgun, Ilgaz, Kur?unlu, Atkaracalar ve Çerkeş
tarafından gelenler de dahil.) gelenlerin İmaret’e ve Büyük camiye
rahatlıkla gitmeleri ve çıkmaları sağlanmış olur. Bu yollar
İmaret’in nefes almasını sağlar. Akabinde Büyük cami etrafının
rahatlatılması gerekir. Ayrıca Tahta köprünün üst kesiminde tarihi
ve kültürel dokuyu koruyarak yapılacak çalışmalar ile eski hal
yerinin yeniden düzenlenmesi ticari hayati canlandırmaya destek
verecektir. Bu düzenlemeler insanların ilgisinin yeniden İmaret ve
Büyük Cami bölgesine doğru yönelmesini sağlayacaktır.
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Çankırı’da ticari hayat Park sokağa sıkıştırılmış durumdadır.
Hükümet konağı, Çivitçioğlu hipermarket, belediye is merkezi,
çarşamba pazarı ve terminal hep ayni hat ve cadde boyundadır.
Park sokak üzerinde küçük bir işyeri olan esnaf geç saatlere kadar
açık kalıp iş yapabilirken, manifaturacılar caddesinde ve o bölge de
olan modern ve büyük işyerleri aynı rantabilite de iş
yapamamaktadırlar. Bu durum zamanla esnafın moralini ve
ekonomik gücünü de bozduğu için iş yerlerindeki kalite de,
hizmette düşmektedir. Akabinde çalışan şayisi da azalmaktadır.
İmaret’e nefes aldıracak köprü, yol ve düzenleme çalışmalarının
yapılması istihdamın artmasını da sağlar. Dereler yukarıdan aşağıya
doğru akar. Akarken de etrafını besler. Çankırı’nın su anki
ekonomik yapılanması içinde para Park sokak içinde gidip
gelmektedir. Yukarıda bahsettiğim çalışmalardan sonra para Büyük
Cami'den ve İmaret’ten aşağıya doğru akmaya başlayacaktır.
Akarken de etrafını besler. Orada bulunan tüm esnaf, az veya çok
bu nimetten yararlanır.
Kısacası Çankırı’nın kalkınması İmaret’ten geçmektedir.

Şehrin Dokusu
(Muzaffer AKDOĞAN)
Osmanlı Anadolu şehirlerinden Çankırı’nın(Kangri), İmaret Cami,
Buğday Pazarı Cami, İplik Pazarı Cami gibi dini nitelikli değerleri
hemen dikkat çekmektedir (din ve sosyo-ekonomik hayat iç içe).
Bu üç caminin çevresinde oluşan iktisadi ve içtimai yaşam, şehrin
eskiye dönük işlevini veren önemli göstergelerdir. Tahıl ve tekstil
pazarının yanında sosyal bir gereksinimi karşılayan imareti,
çapulcu çetelerine (Celalilere) karşı korunmak amaçlı tahkim
edilmiş kalesi, muayyen aralıklarla inşa edilmiş sebilleri ile nice
kervan ve kafileleri serinletmiş
Uzun Yolu, Cuma günleri kurularak Osmanlı’dan bu yana bir
geleneği yaşatan Mezat Pazarı, dost meclisi yareni, türküleri,
Çankırı’ya has bir kimlik vermekte önemli kültür öğeleridir. Her
şehrin kendine özgü bir çekiciliği ve cazibe noktası vardır.
Çankırılının, bu noktaları bulup ortaya çıkarmak vazifesidir. Eski
ve yeninin mükemmel bir harmani yapılıp şehre mütevazı bir
görünüm verilmelidir. Halkı temsilen sivil toplum örgütlerinin,
üniversitenin, yerel yönetimin, merkezi idarenin il bazında temsili
valiliğin Çankırı ortak paydasında buluşup, şehrin farklılıklarını
gün yüzüne çıkartmak gibi bir ödevi olduklarının şuurunda olmaları
gerekir. Şehri beton yığınları altında ezdirmeden, şehrin ruhuna
hitap eden bir şehircilik anlayışı benimsenmelidir. Bu düşüncelerim
ekseninde güzel bir Çankırı özlemiyle.
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Şehir ve Ulaşım
(Cihat Akçakaya)
Ben İzmir’de yasıyorum. Yıllık iznimi her yıl olduğu gibi
memleketimde kullanacaktım, İzmir’den memlekete araba
olmayınca İzmir’de kullanmak zorunda kaldım. Bu beni çok üzdü.
Izmir gibi üçüncü büyük ilimizde Çankırı'lı yok mu da otobüs
kalkmıyor.

Şehirden Göçü Engellemeliyiz
(Recep GÜLŞEN)
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 50’li 60’li yıllara kadar
Çankırı her yönüyle Türkiye ortalamasında bir şehirdi. Fakat
büyüme gelişme hızı Türkiye’nin büyüme ve gelişmesine paralel
artmadı. Sonuçta Çankırı Türkiye ortalamasının altına düştü ve bir
noktadan sonra durağanlaştı. Burada irdelenecek bir konu su;
Çankırı sürekli dışarıya (basta Ankara ve İstanbul olmak üzere
Türkiye’nin birçok bölgesine ve Avrupa ülkelerine) göç verdiği
için mi durağanlaştı, ya da durağanlaştığı için mi sürekli göç
verdi/veriyor? Bence bu konuyu irdeleyelim ama bir yandan da
Çankırı nasıl yeniden gelişen, gelir seviyesi yüksek, yaşanabilir ve
huzurlu bir şehir haline getirilebilir? Konusu üzerine eğilmeliyiz.
Bu gerçekleşirse göç durdurulabildiği gibi tersine göç bile
sağlanabilir. Böylece şehrimizin insan gücü, sermayesi, beyin gücü
ve entelektüel sermayesi de şehrimizde değerlendirilebilecektir.
Ben ilk çıkış noktası olarak güçlerin birleştirilerek küçük, orta ya
da büyük ölçekli yatırımlar yaparak istihdam ve katma değer
sağlamak gerektiği kanaatindeyim. Çankırı ideal bir tarım ve sanayi
kenti olabilir. Tarımla sanayi birleştirmek gelişme için kıvılcım
olacaktır

Şehri Tanıtmak İçin Davetler Yapılmalı
(Sadık SOFTA)
1930'larin gazetelerinde okumuştum zannediyorum. O yıllarda iki
defa üniversiteler öğrencilerini gezdirmek amacıyla Çankırı’ya
getirmişler. O zamandan bu yana böyle bir gezi de duymadım.
Anakara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer şehirlerdeki Çankırı
dernekleri ve hemşehrilerimiz böyle turlar için bir faaliyet
girişiminde bulunsalar, buradaki sivil veya resmi kuruluşlarla da
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öngörülmeler yapılarak bir organize başlatılsa, sırf doğa amaçlı,
galibe biraz daha iyi olur gibi geliyor bana.
Öte yandan, Çankırı’yı yeterince tanıtamıyoruz. Bilhassa Çankırı
merkeze yolu düşenlerin çıplak tepelere bakışı ve bütün Çankırı’yı
öyle zannetmesi de bir başka durum.
Bir zamanlar Yapraklı Yaylası’nda çadırı ile gelenlerin üçer beser
günlük tatiller yaptığını biliyoruz. Bu tür etkinliklere biraz zaman
ayrılsa iyi olacaktır. Kaldı ki sadece burası değil bizim bütün
ilçelerimiz yayla turizmine çok elverişli.

Meteoroloji Mevkii Sakinlerinin Talepleri
(İhvan Sitesi Sakinleri)
Çankırı’mızın Sudeposu mevkiindeki çevrenin yeşil dokusu ile
uyuma dikkat edilerek inşam edilmiş olan İhvan sitesi sakinleri
olarak; bulunduğumuz mevkiden dolayı yıllardır belli ölçüde
belediye hizmetlerinden uzak kalmış bulunmaktayız. Bu hususun
bir vatandaşlık görevi olarak dile getirilmesi, takip eden dönemde
belediye hizmetlerinden daha fazla istifade edebilmemize vesile
olması, Belediye Başkanlığı göreviniz içinde gerçekleştirilmesi
planlanan projelerinizde gözetilebilmesi bakımından; adaylığınız
aşamasında
şahsınıza
sunulmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmiştir.
1-Sitemizin de içinde bulunduğu (Meteoroloji-Ağlarkaya arası)
bölgenin daha iyi hizmet alması bakımından görece daha uzak olan
Kırkevler mahallesinden alınarak Karataş mahallesine aktarılması.
2-İhvan ve Emir Karatekin Sitelerinin bulunduğu bölgenin
Kastamonu Caddesine bağlantısını sağlayan giriş yolunun
yapılması,
3-Kastamonu Caddesinden Emir Karatekin Sitesinin girişine kadar
olan kısmın halen yağışta aktif hale gelen bir dere yatağı olması ve
yol ve üstyapısını bozması nedeniyle alt yapının kalıcı ve ihtiyacı
karşılayacak şekilde tesis edilmesi,
4-İhvan ve Emir Karatekin sitelerinin arasından geçirilerek
Kırkevlere bağlantı sağlayan ve İmar Planında gösterilen yolun
açılması, aslfalt, kaldırım, aydınlatma vb uygulamalarının
yapılması,
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5-Halihazırda Sitemiz sakinlerinin faydalanması imkanı
bulunmayan toplu taşıma araçları güzergahının; Kastamonu
Caddesi üzerinde hemen hiç yerleşim bulunmayan Aşiyan SitesiAğlarkaya Mevkii arasındaki bölümü için alternatif olarak Uğur
Hiçyılmaz Ana Okulu’ndan Madde 2- ile talep edilen yolu
kullanarak Meteorolojiye dönmesi ve asfalt problemlerinin
giderilmesinden sonra Eski Kastamonu Caddesinden gitmesi
şeklinde değiştirilmesi,
6-İhvan Sitesinin doğusunda kalan ve dik yamaç halindeki eski
üzüm bağı alanının; tepenin heyelana müsait yapısı nedeniyle
yerleşime müsait olmaması, Su Deposu bölgesinin mesire yeri
dokusunun bu suretle korunması, heyelan riskinin azaltılması
hususları gözeterek yeşil alan olarak ayrılması ve civardaki diğer
yeşil alanlar ile birlikte düzenlenmesinin yapılması, hatta bu
çerçevede Kırkevler mevkiine kadar yeşil kuşak oluşturulması,
7-Sudeposu tarafından Tatlı Çay’a kadar ki kısımda dere ıslahının
yapılması ve yolların sık sık bozulmasının önlenmesi,

Şehir İçin Cevap Bekleyen Sorular
(Turgut ÖZKAN)
1.Şehirlerarası terminali nereye yapacaksınız?
2.Sosyal Tesis kompleksini nereye nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?
3.Toplu konutu nereye, ne zaman ve ne kadar zamanda
yapacaksınız?
4.İlimizin tepelerinin ağaçlandırılacağı söyleniyor. Altı tuz tabakası
ve kireçle kaplı zemine nasıl yüz binlerle ifade edilen ağaç dikilip
yaşatılacak?
5.Belediyenin asıl görevleri dururken biçki dikiş vb. gibi kurslara
halk eğitim bile kursiyer bulamazken siz nereden bulacaksınız?
6.Kısa vadede iş başına gelir gelmez yapacağınız işler nelerdir?
7.Kendisine yakın ilçelere bile doğru dürüst yardım yapmazken
Ankara belediyesinin Çankırı’ya ne yardımı yapacağı
düşünüyorsunuz?
8.Çankırı-Ankara arasındaki duble yol diye adlandırılan 4 şeritli
yolda giderken ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar bu yol
çalışması yapılmaya başlanalı kaç tane ölümlü, yaralanmalı, maddi
hasarlı kaza olduğunu biliyor musunuz? Köstebek yuvasına
döndüğünü sizde görmüşsünüzdür herhalde.
9.İçme suyunun kanser yaptığını söylüyorsunuz. Bu iddia gerçek
mi? Yoksa seçim propagandası mı?
10.Çankırı Üniversitesi çalışmaları hakkında neler yapmayı
düşünüyorsunuz?
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11.Yerel yönetimler kanunu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin hassasiyetleri bu kanunda düşünüldü mü? Çankırı’ya
bu kanun artıları ve eksileri neler olacaktır?
12.Siz de göreve gelir gelmez beyaz masa kuracak mısınız? Daha
önceki seçimlerde il başkanı iken duymuştuk ta.
13.Ulu yazı diye adlandırılan Çankırı kalesinin arkasındaki araziye
nasıl değerlendireceksiniz?
14.Yeni köprü ve kavşak düzenlemelerini nerelerde yapacaksınız?
15.Kömür ardiyelerinin olduğu bölgeyi nasıl değerlendirmeyi
düşünüyorsunuz?
16.Geçmiş dönemlerde bildiğimiz görüşünüz ile şimdiki
bulunduğunuz ortamdaki görüşleriniz arasında ne gibi farklar var ki
de o partiden ayrılarak şimdiki partinize geçtiniz? Siz de mi Milli
Görüş gömleğini çıkarttınız?
17.Karatekin Festivalini nasıl düzenlemeyi düşünüyorsunuz?
18.Zırhlı Tugayın Çankırı dan gideceği biliniyor. Askeri birlik
gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılıyor.
19.Mahalle ve köy muhtarları ile nasıl çalışmayı düşünüyorsunuz?
20.Bu aralar BOTAŞ ın cipi Çankırı sokaklarında cirit atıyor? Bu
da bir seçim çalışması mı? Seçimlerden sonra da BOTAŞ ın
çalışmalarını görecek miyiz? Doğal çalışmaları ne safhada
Çankırı’ya tam anlamıyla ne zaman gelecek? Seçimi Çankırı da
kaybetseniz bile?
21.Şimdiye kadar Çankırı hakkında ne türlü olursa olsun ne gibi
çalışmalar yaptınız?
22.Büyük camii ve çevresinde ne gibi düzenlemeler yapacaksınız?
23.İmaret size neyi hatırlatıyor? Canlanması için neler yapmayı
düşünüyorsunuz?
24.Çankırı kalesine şelale yapacağınızı söylüyorsunuz. Riskli bir
bölge değil mi?
25.Çankırı’nın girişine yapacağınızı düşündüğünüz yarenler diyarı
düzenlemesinin işlerliği sizce nasıl olur? (yöresel malların
pazarlanması)
26.Eski Çankırı evlerini nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?
27.Feslikan bölgesindeki
düşünüyorsunuz?

bahçeleri

nasıl

değerlendirmeyi

28.Dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak çalışmayı düşünüyor
musunuz? Nasıl?
29.Tuzlu bağları denilen bölgeye yeni imar çıkartmayı düşünüyor
musunuz?
30.Acı çayı ıslah etmeyi düşünüyor musunuz? Nasıl?
31.Gençler için spor kompleksleri nerelere yapılacak?
32.Sizce Çankırı’nın simgeleri nelerdir ve nasıl tanıtılması
gerekmektedir?
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33.Tuz mağarasını nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Neler
yapacaksınız? (turizm açısından)
34.Şehrimizin hava kirliliğini nasıl önleyeceksiniz? Sadece kaliteli
kömürle bu kirlilik sizce önlenir mi? Yoksa başka neler yapılabilir?
35.Çankırı’nın hala Ankara’nın gölgesinde kalmasını nasıl
önleyeceksiniz?

Sosyal Kalkınma İçin
(Ömer SAĞLAM)
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL KALKINMA: Çankırılıların
uzun yıllardır Üniversite beklentisi içinde oldukları bilinmektedir.
Dolayısıyla bu konuda çok daha aktif olunmalı ve mevcut
fakültelere yenilerinin eklenmesine çalışılmalıdır. Astsubay
Hazırlama Okulu Çankırı’dan taşındığına göre ve söz konusu
mekanlar ordu birlikleri tarafından da kullanılmayacaksa bu okulun
iyi bir Üniversite Kampüsü olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca
sosyal ve kültürel kalkınma için, Çankırı kültürünü tanıtmak için
Belediye mutlaka çok daha yoğun bir faaliyet içine girmelidir.
Şehrimizde tiyatro ve diğer gösteri sanatlarının sürekli
sergileneceği bir mekana şiddetle ihtiyaç vardır, bu temin
edilmelidir. Çankırı Kültürü’nün sadece “Yaren Kültürü”nden
ibaret olmadığı bilinmeli ve diğer kültürel motiflerimiz de gün
yüzüne çıkarılmalıdır.

Ağaçlandırma İhmal Edilmemelidir
(Ahmet TEZCAN)
Çankırı’mızı çevreleyen tepelerin teraslama çalışmaları yapılarak,
buralara döşenecek damlama boruları sayesinde sulama imkanı
sağlanarak, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapılabilir.
Bilindiği üzere, çeşitli merciler tarafından her yıl dikilen ortalama
yirmi-otuz bin civarında ağaç fidanı sulama yapılamadığından
kuruyup gitmektedir. Sistematik olarak kurgulanacak olan bir
ağaçlandırma planlamasında ilk etapta ikiyüz bin ağaç fidanının
başarılı bir şekilde yetiştirilmesi mümkündür. Tatlıçay’ın içerisinde
iki veya üç ayrı noktada yapılacak ve akıntıdan istifade edilerek
doldurulan yer altı havuzlarından, tepelere döşenmiş bulunan
damlama borularına suyun basılması ile ağaçların sulanması
sağlanabilir. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesinin hazırlamış
olduğu bölgemiz toprak analiz raporları göz önünde
bulundurularak, kökü yüzeye yakın olan ağaçlardan özellikle iğde,
ıhlamur ve badem gibi ağaç çeşitlerinin tercih edilmesiyle
Çankırı’mızın çevresi başarı ile yeşillendirilebilir.
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Karatekin Orman Çiftliği
(Ahmet GÜLŞEN)
Kalenin ardında bir geniş alan var. Uluyazı denen bu verimli ve düz
alan belediyenin öncülüğünde “Karatekin Orman Çiftliği” olarak
değerlendirilebilir. Atatürk’ün yaptığı ilk işlerden biri olan Atatürk
Orman Çiftliği bırakın şehri, ülke ekonomisine katkı sağlamış,
istihdam yaratmış, Ankara’ya can vermiştir.

Yeni Başkanın Yapacak Çok İşi Var
(Recep GÜLŞEN)
İyi bir belediye başkanı herşeyden önce çalışkan olmalı. Kaynakları
ve zamanı müsrifçe kullanmamalı, hizmetler için kaynak ve destek
bulabilmelidir. Siyasi kaygıları bir yana bırakmasını bekleyemeyiz
belki ama öncelik halka hizmet olmalı, çünkü bu şehirler bizim, biz
yaşıyoruz bu şehirlerde. Şehri insanca yaşanabilir bir yer haline
getirmeli.
Yeni başkanın yapacak çok işi var. Çankırı’nın altyapı ve üst yapı
sorunları var. Çankırı son otuz yılda (en azından ben bu kadarını
yakinen biliyorum) apar topar büyümeye çalıştı. Eski yapılar
terkedildi ve bakımsız kaldı. İmaret, Büyükcami ve Buğdaypazarı
civarı canlılığını kaybetti. Buralar bizim tarihi dokumuzdur. Bence
bu bölge aslına uygun ama daha pratik kullanılabilecek şekilde
yeniden ihya edilmeli. Sonra gelişme adına feslikan elden gitti. O
yemyeşil vadi şimdi gri beton blokların boy verdiği, binaların
dipdibe kondurulduğu bir acayip mahalle haline geldi. Yeni başkan
Çankırı’nın gelişim yönünü bence başka bir yere mesela Korgun
istikametine doğru kaydırmalı, ya da feslikan yerine boyalıca tepesi
imara açılmalı belki (zemin uygunluğu nasıldır bilmiyorum ama
feslikan yerine o bomboş tepeler değerlendirilseydi diye hep
düşünmüşümdür).
Belediye sadece imar, temizlik ve park bahçe işleriyle değil
bunlarla birlikte kültürel çalışmalarla ilgilenmek durumundadır.
Yurdumuzda aşağı yukarı her ilin ön plana çıkmış bir kültür değeri
vardır. Şehirlerle özdeşleşmişlerdir. Bizim de yaren adıyla bir
değerimiz var ama Çankırı dışında pek bilinmiyor. Öncelikle yaren
kültürü olmak üzere diğer tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak
ve günümüze uygun formatta yaşatmak adına çalışmalar yapılmalı.
Bundan sonra yerel yönetimlerin daha da yetkilendirilmesi
düşünüldüğüne göre yeni başkan bir çok işini belki daha kolay
yapabilecektir diye düşünüyorum.
Bunun için de yeni başkandan Çankırı’nın çehresini ve
kaderini değiştirecek çalışmalar bekliyorum.
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