Aşgın, başarılı güreşçiyi ödüllendirdi...

Çorum’da hamam kültürü ve Güpür Hamamı - Hasan TULUK

Bu yıl 658.si düzenlenen Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Teşvik 1
kategorisinde şampiyon olan Çorum
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
sporcusu Ferhat Yiğit Belediye Başkanı
Dr.Halil İbrahim Aşgın tarafından
ödüllendirildi. s.3

Çorum’da Paşa Hamamı, Yeni (Ali
Paşa) Hamamı ve Güpür Hamamı
bu kültürün yaşatıldığı yerlerdi.
Çocukluktan Üniversite yıllarıma
kadar, özellikle de ilkokul ve Sanat
Okulu öğrencisi olduğum yıllarda
belirli aralıklarla babamla (Hıdır
Tuluk) birlikte Güpür Hamamı’na
giderdik. s.12-13
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Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

ÇORUM BELEDİYESİ FAALİYETLERİ HAKKINDA ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME YAYINIDIR

www.corum.bel.tr

crmbelediyesi

15 Temmuz Hürriyet Meydanına binlerce kişi akın etti.

ÇORUM TEK YÜREK...
Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla halkımız tüm renkleriyle burada.Darbe
girişiminin ardından başlatılan demokrasi nöbetleri sırasında kentteki tüm siyasi parti temsilcilerinin
konuşma yaptığını anımsatan Aşgın: “CHP, MHP ve AK Parti İl Başkanlarımız burada konuşma yaptı.
Biz böyle bir arada,beraber, kardeş oldukça, kardeşlik türküleri söyledikçe topu gelsin, topunu burada
bir daha gömeriz.” diye konuştu. Sayfa 14 -15
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Karakucakta Baş Pehlivan
Ahmet Serbest oldu

B

elediyemiz
tarafından Nazmi
Avluca Spor
Tesisleri’nde
gerçekleştirilen organizasyona
Türkiye genelinden 320
sporcu katıldı. 3 kategoride
toplam 29 grup halinde
yapılan güreşlerde 68 Bin
200 TL para ödülü dağıtıldı.
Güreşlerde pehlivanların
rakiplerini yenebilmek
için büyük çaba gösterdiği
müsabakalarda en çok ilgi,
başpehlivanlık mücadelesine
gösterildi.
Yarı finalde rakiplerini yenen
Ahmet Serbest ile Rasim Saracı, er
meydanında başpehlivanlık için
karşı karşıya geldi. Vatandaşların
büyük ilgi gösterdiği müsabaka
sonunda rakibine üstünlük
sağlayan Ahmet Serbest,

başpehlivan oldu. Serbest,
geçen sene de Çorum’da
başpehlivanlığı elde etmişti.
Müsabakalar sonunda dereceye
giren sporculara para ödülünün
yanı sıra kupa ve madalya takdim
edildi.
Çorum’un güreş sporu için
önemli bir il olduğunu söyleyen

Belediye Başkanı Halil
İbrahim Aşgın:"Çorum’un
barışın, sevginin, muhabbetin
olduğu kadar yiğitlerin de
memleketi olduğunu burada
bir kez daha gösteriyoruz.
320 pehlivanımız bugün
Türkiye’nin farklı illerinden
Çorum’a, er meydanına
geldi. Çorum’a gerçekten
bütün sporlar çok yakışıyor.
Futbolda üst lige çıktık.
Basketbol, voleybol, judo,
hentbol, badminton, masa
tenisi gibi bütün sporlarda
varız. Ancak güreş bizim
ata sporumuzdur. Dolayısıyla
güreşi ve güreşçileri her zaman
ayrı tuttuk. Onlar da yüzümüzü
hep ‘ak’ etti. Gerek yağlı güreşte,
gerek karakucak ve gerekse
minder güreşinde sporcularımız
Çorum’un şanını yeryüzüne yaydı.
Tüm güreşçilerimize teşekkür
ediyorum." dedi.

‘‘

TEMMUZ 2019 |

Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

24 branşta 2020 öğrenciye eğitim

3

Aşgın başarılı güreşçiyi
ödüllendirdi

B

u yıl 658.si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri’nde Teşvik 1 kategorisinde şampiyon
olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
sporcusu Ferhat Yiğit Belediye Başkanı Dr.Halil
İbrahim Aşgın tarafından ödüllendirildi.
170 sporcunun mücadele ettiği Teşvik 1, Boyda
rakiplerini bir bir yenerek şampiyonluğa ulaşan
Ferhat Yiğit, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü Başkanı Nadir Solak, antrenörler Adem
Uysal, Levent Kaleli ve babası Mehmet Yiğit ile
birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı
makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma
yapan sporcunun babası Mehmet Yiğit kendilerine
destek veren herkese teşekkür ederken, oğlu ile gurur
duyduklarını ifade etti. Sporcunun antrenörü Adem
Uysal ise Fatih’in çok azimli ve çalışkan olduğunu,
yaklaşık 3 sene evvel güreşe başlamasına rağmen
3 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu; şimdi ise
Kırkpınar şampiyonluğu elde ettiğini dile getirerek,
başta Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın olmak
üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

G

ençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer de, Gençlik ve Spor
Hizmetleri İl Müdürlüğü olarak Çorum Belediyesi Spor Müdürlüğü
ile ikili işbirliği çerçevesinde güzel organizasyonlara imza attıklarını
söyledi. Yaz kursları gençlerin yaz tatilini spor yaparak geçirmelerini
sağlayıp; büyüme çağındaki gençleri de kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna
dikkat çekerek: “Çorum Belediyesi’nin açtığı yaz spor okulları ilimizde
çocuklarımızın spora yönelmesi için çok büyük bir açığı gideriyor. Spor İl
Müdürlüğü tesislerinin yetersiz kaldığı anlarda Çorum Belediyesi tarafından
açılan mahallelerdeki spor tesisleri devreye giriyor. Çorum Belediyesi ile
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalara imza attık atmaya
da devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak
tutarak spora yönlendirmek. Aynı zamanda çocuklarımıza sporu öğretirken
spor ahlakını da aşılamaktır.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılış töreni, jimnastik, judo, boks, güreş ve tekvando
branşlarında yapılan kısa gösteriler ile sona erdi.
Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi ve Mevlana Spor Salonu’nda
öğrenciler; satranç, buz pateni, yüzme, dart, atletizm, fitness, eğitsel oyunlar,
halk oyunları, badminton, futsal, futbol, basketbol, voleybol, bowling,
hentbol, karate, taekwondo, wushu, judo, masa tenisi, halter, güreş, muaythai,
ve boks olmak üzere toplam 24 branşta 25 antrenör eşliğinde eğitim görüyor.
24 Haziran’da başlayan yaz spor okulları 28 Ağustos’a kadar devam edecek.

Sporcunun elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının
ardından Kırkpınar’da elde edilen başarının
kendilerini gururlandırdığını belirten Çorum
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü
Levent Kaleli: “Ferhat Yiğit 170 sporcu arasında
rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu. Bu
Ferhat’ın ilk başarısı değil. Bu yıl üçüncü kez Türkiye
Şampiyonluğunu elde etmişti. Bunun ardından
Kırkpınar’da da şampiyon oldu. Bu başarısı da
bizleri gururlandırdı. Başta Belediye BaşkanıDr.
Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, kulüp Başkanı
Nadir Solak’a, sporcuya her zaman destek veren
antrenörü Adem Uysal’a ve ailesine teşekkür ediyor.
Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

4

| TEMMUZ 2019

‘‘

Çalışan ve Gülümseyen Şehir’’

Kent Konseyi Başkanlığına
Şahiste Uçar seçildi

Ç

orum Kent Konseyi’nin
Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi
Belediye Konferans Salonunda
gerçekleştirilen genel kurulda Kent
Konseyi Başkanlığına Şahiste Uçar
seçilirken yürütme kurulu üyeleri
de belirlendi.
Kent Konseyi Başkanı Turhan
Candan açılış konuşmasında
görev süresinde yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim

Aşgın, olağan genel kurulda
yaptığı konuşmada: “Biz el ele
verdiğimiz zaman; ellerimizi
açarak birbirimize yürüdüğümüz
zaman, Allah’ın izniyle bu şehirde
yapamayacağımız şey yok. Bütün
güzellikleri, 265 bin insanımızla
paylaşacağız. İlimizin, üç siyasi parti
başkanı çok kıymetli. Biraz önce
söyledikleri gibi bu şehrin lehine
olan, bu şehrin menfaatine olan
ne varsa, ne talep ettiysek, hepsine
tereddütsüz biz varız dediler.
Bu nedenle de hepimiz
Çorumluyuz birbirimizden

sorumluyuz. Biz kardeşiz ve bu
şehirde sevgi kazanacak, kardeşlik
kazanacak, muhabbet kazanacak.”
dedi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu
Üyeleri ise yine Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve
Yeşilay Derneği Başkanı Türker
Ejder’in teklifi ile Şahiste Uçar, Ayşe
Yaz, Firdevs Yalçın, Kerep Ölçer,
Gülistan Başçı, Faruk Özyılmaz,
Sami Çam, Tekin Çınar, Hasan
Kızıltepe, Hüseyin Kır ve Lemzi
Çöplü'den oluştu.
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En tatlı yarışma

B

elediyemizin Kadın Kültür ve
Sanat Merkezleri bünyesinde
açılan Pasta Yapım ve Sunum
Kursu içeriğine uygun bir final yaptı.
Finalde birbirinden güzel pastalar hem
göze hem damağa hitap etti.
Birbirinden güzel pastaların yarıştığı
yarışmada, jüri üyeleri Belediye
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın
eşi Feyza Aşgın, Baro Başkanı Kenan
Yaşar’ın eşi Ayşe Yaşar, AK Parti Kadın
Kolları Başkanı ve Belediye Meclis
Üyesi Meryem Demir, Belediye Başkan

Yardımcımız İsmail Yağbat’ın eşi Hacer
Yağbat puanları verirken zor anlar
yaşadı.
Yarışmaya katılan her pastanın
birbirinden güzel gözüktüğünü belirten
Feyza Aşgın: “Aynı zamanda da her
biri birbirinden lezzetli. Puanlamayı
yaparken gerçekten zorlandık.
Kursiyerlerimizin büyük emekler
harcayarak yaptıkları bu pastalar bize
şunu gösteriyor ki bu kurs amacına
ulaşmış. Kadın Kültür ve Sanat
Merkezlerimiz bünyesindeki kursların

Tarihi Saat Kulesi
ihtişamıyla göz dolduruyor

Ç

orum’un adıyla bütünleşen ve kendine has mimari
özellikleriyle başka saat kulelerinden farklı olan Çorum
Saat Kulesi ihtişamıyla göz dolduruyor.

Çorum’un her yönüyle harika bir şehir olduğunu belirten
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Çorum, Anadolu’da
en özel şehirlerden bir tanesi. Gerek tarihi özellikleriyle, gerek
din turizmiyle gerekse kendine özgü mistik havasıyla ve sıcacık
insanlarıyla gönülleri fetheden bir şehir. Çorum’a özgü en
önemli eserlerden biri de Osmanlı son döneminde 7-8 Hasan
Paşa tarafından yaptırılan Tarihi Saat Kulesi. Uzun zamandır
herhangi bir tadilat görmeden adeta sönük bir şekilde orada
duruyordu. İşe aydınlatmasını yaparak başladık. Saat Kulemizin
aydınlatması tamam, şimdi de kadranlarını değiştireceğiz.
Şehrimizin her değerine olduğu gibi Saat Kulesine de gereken
önemi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu
şehrin sevdalısıyız.” dedi.

finallerinde
kursiyerlerin geldikleri noktaları
görünce biz gerçekten çok mutlu
oluyoruz. Bu kursta emeği geçen
başta kurs hocamız Adife Kanar ve
kursiyerler olmak üzere herkesi tebrik
ediyorum.” dedi.
Yapılan oylamalar sonucu pasta
yapım ve sunum yarışmasının
birincisi, yapmış olduğu Çikolata
Karnavalı isimli pastasıyla Neslihan
Yamanözgün oldu.
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Türkiye’de
bir ilke imza
attık!..

B

elediyemizin engellilere
yönelik Mor Taksi (Engelsiz
Taksi) uygulaması,
düzenlenen basın
toplantısının ardından hayata
geçti. Belediye BaşkanıDr.Halil
İbrahim Aşgın, Bedensel Engelliler
Derneği Başkanı Yusuf Hoşnut,
Çorum Taksiciler, Minibüsçüler
ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı
Mehmet Gayretli, Çorum Şoförler ve
Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin
Şahin ve bazı meclis üyeleri katıldı.
Belediye BaşkanıDr.Halil İbrahim
Aşgın, Türkiye yönetmelik
hazırlanarak işletmeye alınan Mor
Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasını
ilk kez Çorum Belediyesi’nin
yaptığını söyledi.
Hizmet vermeye başlayan 4 mor
taksinin tanıtım toplantısında
konuşma yapan Belediye Başkanı
Dr.Halil İbrahim Aşgın, kentteki
engelli bireylerin artık özgürce
istedikleri yerlere gidebileceğini
söyledi.
‘ADAYKEN TALEP GELMİŞTİ’
Mor taksi ile ilgili adayken talepler
geldiğini ve hemen çalışmalar
yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın,
“Bu konuda destek veren AK Parti,
CHP ve MHP meclis grubumuza da
teşekkür ediyorum. Biz Türkiye’nin
ilk engelsiz mor taksi hizmet
yönetmeliğini hazırlayan il olma
şerefine nail olduk. Bu uygulamayı
Türkiye içerisinde bir yönetmeliğe tabi
olarak ilk Çorum Belediyesi yaptı.”
dedi.

‘YÖNETMELİKTE 10 TAKSİMİZ VAR’
Bu uygulamaya destek verdikleri için
taksici esnafına da teşekkür eden
Aşgın, “Mor Taksiyi Çorum’da 1 tane
hayal etmiştik. Gönülden istemiş
olmalıyız ki yönetmelikte 10 tane
taksimiz var. Mevcut taksilerden
mor taksi uygulamasına geçmek
isteyen, yeni bir panelvan araç
alıp mor taksiye göre dizayn eden
5 taksicinin geçişlerini ücretsiz
ve ihalesiz sağlamaya karar
verdik. 10 kontenjanın 5 tanesini
bu şekilde, kalan 5 tanesinin de
ihtiyaca göre gelecekte ihaleyle
alınabileceğine karar verdik. Çorum
Taksi, Günaydın Taksi, Kışla Taksi
ve Mavral Taksi duraklarında 4
taksicimiz uygulamaya katıldı.
Taksici esnafımıza da teşekkür
ediyorum destek verdikleri
için. Engelli kardeşlerimiz bu
taksilere nasıl ulaşılacağı bilgisine
Belediyemizin internet sitesinden,
Belediyenin mobil uygulamasından
ulaşabilirler.” diye konuştu.
‘SADECE ENGELLİ
KARDEŞLERİMİZİN KULLANACAĞI
PARK YAPACAĞIZ’
Engelliler için çalışmalarının devam
edeceğini de vurgulayan Aşgın,
“Geçmişte de güzel çalışmalar
yapıldı. Engelsiz Kafe ile ilgili
çalışmalar başlattık. Mehmetçik
Parkı içerisine sadece engelli
kardeşlerimizin kullanacağı
bağımsız bir park yapacağız.
Kısa süre içerisinde yapacağız.

Cumhurbaşkanımızı ve değerli eşleri
Emine Erdoğan Hanımefendiyi
anmadan geçmek vefasızlık olur.
Engelli kardeşlerimizle ilgili çok
güzel hizmetlere öncü oldular. 17 yıl
öncesinde yapılanlara bakalım bir
de AK Parti döneminde yapılanlara
bakalım. Muazzam işler yapıldı.
Allah razı olsun.” ifadelerini
kullandı.
HOŞNUT: DEĞERLİ BİR HİZMET
Bedensel Engelliler Derneği
Başkanı Yusuf Hoşnut, Mor Taksi
uygulamasının değerli bir hizmet
olduğunu belirterek, “Sosyal
devlet anlayışı içerisinde önemli
bir etkinlik. Nasıl ayakkabısız bir
yere gidemiyorsanız buda bizim
ayakkabımız. Değerli bir hizmet.
Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.
GAYRETLİ’DEN EMEĞİ GEÇENLERE
TEŞEKKÜR
Çorum Taksiciler, Minibüsçüler
ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı
Mehmet Gayretli'de herkesin bir
engelli adayı olduğunu ifade ederek,
projede emeği geçen başta Belediye
Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın
olmak üzere herkese teşekkür etti.
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Belediye, kaldırım işgallerini kaldırmak için
denetimlerini sürdürüyor

İ

şlek cadde ve sokaklarının
yanı sıra esnafların yoğun
olarak bulunduğu bölgelerde
denetimlerini sürdüren Çorum
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
esnafa kaldırımları sergi alanı
gibi kullanmamaları konusunda
uyarılarda bulundu. Esnaflar, işgaller
nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte
meydana gelen aksaklıklar için
sorumlu davranmaya davet edildi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın kaldırımların işgalleri ile
ilgili çalışmalara taviz vermeden
ve kararlılıkla devam ettiklerini
belirtti. Esnafın yazılacak cezalar
nedeniyle mağdur olmamaları için
duyarlı davranmaya davet eden
Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim

Aşgın “Kaldırımlar yayaların geçiş
alanlarıdır. Uyarılara rağmen
kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah,
dolap vb. satı eşyası bulunduranlara
karşı başlattığımız çalışmalarımız
devam ediyor. Vatandaşlarımızın
yoğun olarak kullandığı kaldırım ve
sokaklarda rahat olarak geçişlerini
kolaylaştırmak için yapmış
olduğumuz çalışmada esnaflarımızı
da mağdur etmeden gerektiği
şekilde kendi alanlarını aşmamaları
konusunda uyarılarda bulunuyor,
uymaları gereken kurallar hakkında
tebligat dağıtıyoruz. Daha sonra ise
tekrar yapacağımız denetimlerde
belirttiğimiz kurallara uymayan
esnafımıza Kabahatler Kanunu’nun
38. maddesi gereğince para cezası

Çorum her geçen gün
daha da güzelleşiyor

B

ahçelievler ve Gülabibey Mahallesi'nde devam eden
çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın
yerinde inceledi. Çorum’un 15 mahallesine eşit hizmet
sözüyle görev ve çalışmaları başlattıklarını ifade eden Belediye
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın program dahilinde mahallelerde
çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şehrin bütün mahallelerinde
sırayla çalışmaların yapılacağını kaydeden Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın “Belediyemizin çalışmaları sadece
asfalt değil. Baktığımız zaman şehrin bütün mahallelerinde
ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Karakeçili Mahallemizde kanal
çalışması yapılırken, Ulukavak Mahallemizde kanalizasyon
çalışması yapılıyor, Bahçelievler mahallemizin bir kısmında
asfalt çalışmasını tamamladık. Şimdi ise başka bir kısmında
tretuvar çalışmalarına başladık. Zamanla deforme olan yolların
güçlendirmesinin ardından asfalt çalışmasına başlayacağız.
Mahalle muhtarlarımızın bizlere ilettiği talepler doğrultusunda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizleri anlayışla karşılayan bütün
hemşehrilerimize ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.
Ekiplerimiz Çorum’un güzelleşmesi adına çalışmalarını aralıksız
sürdürüyorlar.” dedi.

uygulayacağız. İşgaller tamamen son
buluncaya kadar denetimler aralıksız
devam edecek. Vatandaşlarımızın
sağlıklı ve huzurlu bir şekilde
yaşamlarının devam ettirilmesi için
denetimlerimiz 7/24 aksatılmadan
devam edecektir.”dedi.
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Belediyede tam kadro
fırtına mesaisi

H

ayatı durma
noktasına getiren
şiddetli rüzgar ve
yağışların kent
merkezinde sebep olduğu hasarı
gidermek için belediye ekipleri
tam kadro mesai yaptı.

yağışın şiddeti tahmin edilenden
fazla oldu. Ekiplerimiz şehrin
dört bir yanında meydana
gelen hasar ve sorunlarla ilgili
teyakkuza geçerek gelen her
ihbarı değerlendirdi ve olaylara
ivedilikle müdahale edildi” dedi.

Şiddetli rüzgar ve yağışın kent
merkezinde bina ve araçlarda
hasara sebep olduğunu ifade
eden Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, “Meteorolojinin
uyarıları doğrultusunda
ekiplerimizi olası şiddetli yağış
ve rüzgar ihtimaline karşı hazır
tutuyorduk. Fakat rüzgarın ve

Etkili olan şiddetli rüzgar
ve yağış sebebiyle meydana
gelen aksaklıkların giderilmesi
için ekiplerin gece boyunca
çalıştığını belirten Başkan
Aşgın: “Temizlik İşleri
Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon
İşleri Müdürlüğü, Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ile

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz
342 personelle, su taşkını,
ağaç devrilmesi, çatı uçması
gibi 87 olaya müdahale etti.
Bunun yanı sıra sabahın ilk
saatlerine kadar şehrin dört bir
yanında temizlik çalışmaları
devam etti. Şehrimizde hayat
normal seyrine döndü. Tüm
hemşehrilerime geçmiş olsun
diyor canla başla mücadele
eden ekiplerimize teşekkür
ediyorum.” dedi ve Allah bir
daha böyle bir afet yaşatmasın
diye temenni de bulundu.
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Çöplü Caddesi'nin ikinci etabı asfatlandı

B

elediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, 10 m'den
30 m'ye genişletilen Çöplü
Caddesi’ndeki çalışmaları
yerinde inceledi.
Başkan Aşgın’a inceleme ziyaretinde
Belediye Başkan Yardımcısı Alper
Zahir, Fen İşleri Müdürü Miktad
Yıldırım ve teknik personel eşlik etti.
Şehrimiz her geçen gün gelişiyor
ve büyüyor diyen Belediye
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,
“Dolayısıyla şehrin büyümesine
bağlı olarak da yeni yollar,
caddeler, bulvarlar açılması
zorunlu hale geliyor. Geçtiğimiz
hafta sezonun ilk asfalt çalışmasını
gerçekleştirdiğimiz Karakeçili
yolumuz gibi büyük öneme sahip
olan Çöplü Caddemizin asfaltını
gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz.” dedi.
Başkan Aşgın’a inceleme ziyaretinde
Belediye Başkan Yardımcısı Alper
Zahir, Fen İşleri Müdürü Miktad
Yıldırım ve teknik personel eşlik etti.
Şehrimiz her geçen gün gelişiyor
ve büyüyor diyen Belediye
Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın,
“dolayısıyla şehrin büyümesine
bağlı olarak da yeni yollar,
caddeler, bulvarlar açılması
zorunlu hale geliyor. Geçtiğimiz
hafta sezonun ilk asfalt çalışmasını
gerçekleştirdiğimiz Karakeçili
yolumuz gibi büyük öneme sahip
olan Çöplü Caddemizin asfaltını
gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz” dedi.

Bölge de adeta yeni bir
şehir doğuyor
“Çorum’un en eski yerleşim yerleri
olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan
Mahallelerini adeta yeniden inşa
ediyoruz. Bu bölgelerde yaptığımız
yeni yollar ile yeni yaşam alanları
oluşuyor. Bölgede adeta yeni bir şehir
doğuyor. Yeni imar planına göre, 1
sosyal kültürel tesis alanı, 1 cami
alanı, 1 eğitim tesis alanı işaretli.
Bunların dışında 4 tane de büyük
park, 1 tane küçük park var. 30 m
genişliğindeki Çöplü Caddemizin
yanında bir tane de çok katlı
otoparkımız yer alıyor. Bu otoparkı
bölgenin otopark ihtiyacını giderecek
şekilde inşa edeceğiz.”

90 binanın kamulaştırma
çalışmaları tamamladı 15
bina kaldı
“Çiftlik Caddesi ile Hıdırlık
Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan
1400 m uzunluğundaki yeni yolda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Önceden 10 m genişliğinde bir
yol olan Çöplü Caddemiz şimdi
30 m genişliğe kavuştu. Şehrimizin
trafiğini rahatlatmak için büyük
kamulaştırma maliyetleri ödedik. Bu
yolumuzu 30 m genişliğe çıkartmak
için yolumuzun üzerinde bulunan
90 binanın kamulaştırmasını yaparak
yıkımını gerçekleştirdik. Yol üzerinde
kamulaştırma çalışmaları devam
eden 15 bina kaldı. Bunlarla ilgili
de çalışmalarımız devam ediyor.
Şehrimizin geleceği için önemi büyük
olan bütün yol çalışmalarımızda
bizlere destek veren ve yanımızda
olan hemşehrilerimize teşekkür
ediyorum.”

Çöplü Caddesinin ikinci
etabında asfalt çalışmaları
başladı
“Yeni yollarımızda kamulaştırılan
alanda 4 bin 800 m yağmursuyu,
içmesuyu, kanalizasyon şebekesi
çalışması yaptık. Şimdi ise
Kunduzhan Caddesi ile Hıdırlık
Caddesi arasındaki 30 m'lik
bölünmüş yolumuzun 310m'lik
kısmında asfalt çalışmamızı
gerçekleştiriyoruz. Zemini
güçlendirmek için bu alanda 5560m3
kazı çalışması yaptık. Devamında ise
7350 ton stabilize malzeme, 2000
ton mekanik malzeme serimi yaptık.
240 m'lik kısma 1150 ton sıcak asfalt
serimi gerçekleştireceğiz.”

Osmancık Caddesi ile
Akşemseddin Caddesini
birbirine bağladık
“Yeni Belediye hizmet binasının
arkasından başlayıp Karakeçili
bölgesine devam eden yol çalışması
kapsamında bu bölgeye de 20 m
genişliğinde ve 1 km uzunluğunda
yol yaptık. Yolumuzun ilk
etabında Osmancık Caddesi'nin
Akşemseddin Caddesi ile bağlantısını
gerçekleştirdik. Bu yollar ile ana
arterlerdeki ulaşım ağının daha da
rahatlaması sağlanacak. Karakeçili
bölgemizde kamulaştırma
çalışmalarımızın büyük bir kısmını
tamamladık. En kısa sürede buradaki
çalışmalarımızı tamamlayarak yeni
Karakeçili yolumuzla bağlantısını
yapacağız. Şehrimizde cadde ve
sokaklarımızın altyapı ve üstyapıdaki
eksikliklerini gidermek ve şehrimizin
yaşam kalitesini artırmak için birçok
alanda çalışmalarımız devam ediyor.”
diye konuştu.
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BAHÇELİEVLER
MAHALLESİ
Hasan KIZILTEPE

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı

Kısaca sizi tanıyabilirmiyiz? Kaç yıldır muhtarlık
görevini yürütüyorsunuz? Niye muhtar olmak
istediniz?
Merhaba ben Hasan Kızıltepe 1959 doğumluyum.
Çorum Merkez Çalyayla köyünden geldim. 1973
yılından beri esnafın içindeyim. 1980 yılında iş
yeri sahibi oldum. 1992 yılında meslek değiştirerek
emlak bürosu açtım. 2014 yılında arkadaşlarımın
ve sevenlerimin destekleriyle Bahçelievler
Mahallemize hizmet için muhtar adayı oldum ve 2
dönemdir muhtarlık görevimi yürütüyorum.

Mahallenizin tarihi yapısından bahsedermisiniz?
Mahallemiz Çorum'un 2. büyük mahallesidir çok
eski bir tarihi yapıya sahiptir.
Mahalle halkı ile diyalogunuzdan bahsedebilir miyiz?
Mahalle sakinleri sorunlarını muhtarlığa kolay
iletebiliyor mu? Sorunlara çözüm bulabiliyor mu?
Muhtarlığımızın en güzel yanı 09.00’da başlayıp
16.30'a kadar açık olmasıdır. Öğle tatilimiz yok,
Resmi Kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın işleri
oluyor o yüzden hiç kapanmıyor muhtarlığımız.
Bizimle ulaşım sağlayamayan kimseyle ulaşım
sağlayamaz diyorum ben.
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Mahallenin Künyesi
Mahallenin kuruluş tarihi: 1950'li yıllar
Mahallenin nüfusu: 55 bin

Mahallenizde eğitim kurumları çok mu? Bunların
mahallenize katlıları neler?
14 tane okul var ancak Mahallemizde anaokulu
ve kreş eksiklikleri var. Mahallemize olan
katkılardan bahsedersek benim aklıma Okul Aile
Birlikleri geliyor. Onların destekleriyle toplanan
yardımların öğrencilere ulaşması benim için bir en
önemli katkıdır.
Geçmiş yıllardaki Mahalleniz ile şimdiki
mahallenizi kıyaslayın desek...
Bahçelievler dışa açık bir Mahalle, hizmet alanı
çok büyük bir Mahalle; önceki Bahçelievler daha bi
lüks olarak biliniyordu. Şuanda biraz atıl vaziyette,
kaldırım yok, asfalt eksikliğimiz var. Özellikle
otopark eksikliğimiz var, herkes araçlarını
kaldırımlara çekiyor çok şikayetler alıyoruz
bununla ilgili. Bu konuda Belediyemizden destek
bekliyoruz.

2 Lise, 12 İlk ve Ortaokul olmak üzere 14 adet eğitim
kurumu mevcuttur. 5 adet camii, 6 adet sağlık ocağı, 2
adet kültür merkezi bulunmaktadır.
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Çorum'da hamam kültürü
ve Güpür Hamamı
Hasan TULUK

Uluslararası Metal Sanatçısı

Çorum'da hamam kültürü ve Güpür Hamamı
Osmanlı toplum hayatında hamamların önemli
bir yeri vardır. Hamamlar, temel temizlenme
ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bulunduğu
şehir için aynı zamanda kültürel kimliğin de bir
parçası olmuşlardır. Bu yıkanma, temizlenme
ihtiyacı kimi zaman halka açık çarşı hamamlarında,
kimi zaman zengin aileler için konakların özel
hamamlarında, kimi zaman da sıradan evlerin
gusülhanelerinde giderilmiştir. Köy halkının
hamamı ise yunaklıklardır. Yunaklık aynı zamanda
köy ahalisinin çamaşır yıkama mekânıdır da.
Paşa, yeni (Ali Paşa) ve güpür
Çorum’da Paşa, Yeni (Ali Paşa) ve Güpür Hamamı
çarşı hamamlarıdır. Bilinen yegâne özel hamam
bugün Ömer Paşa Konağı bahçesinde harabe
haldedir. Özel hamamın geç dönem ilginç bir
başka örneği, bugün ayakta olmayan Mehmet
Battal Evi’nde tespit edilmiş, yayınlanmıştır.
Gusülhaneler ise geleneksel Çorum evlerinin
neredeyse alternatifsiz mekânıdır ve bazı
örneklerde suyun aynı mekânda ısıtıldığı ilginç
uygulamalarla dikkati çekerler. Bugün müze
binası olarak kullanılan, 1914 tarihli Emraz-ı
Umumiye Hastanesi’nin arkasında da bir hamamın
var olduğunu, binanın 1950’li yıllarda öğrencisi
olduğum Erkek Sanat Okulu olduğu yıllarda
demir ve tesviye atölyesi metal hurdalığı olarak
kullanıldığını çok iyi hatırlıyorum.
Güvey, gelin, asker hamamı

örtündükleri
atkı, siyah çarşaf ya da Çorum’a has döşeme
içerisinde ve koltuk altına aldıkları bohça ile
hamama giderlerdi. Bohça içinde; hamam tası,
tarak, sabun, lif, kese ve kil olurdu. Kil, saçın
açılmasını kolaylaştırdığı için önceden ıslatılırdı.
“Hamama gidecek kadın akşamdan kilini ıslatır”
sözü bu geleneğin ürettiği atasözüdür.
Kadınlar gün boyu hamamda kalırlar; pazar
ekmeği, pervede, pekmez, mayalı, çörek
götürmeyi de ihmal etmezlerdi. Hele bir de bütün
turşu varsa hamam sefasına doyum olmazdı.
Göbek taşına serilen örtü üzerine doluşup karınlar
bir güzel doyurulurdu. Eğlenen grup dışındaki
hamam sakini çocuk ve yeni gelinler de ihmal
edilmez, gözü açık bir yakının “Anam turşu pek
güzel koktu. Biraz verir misin?” talebine çoğu
durumda “O nasıl söz. Al anam al!” diyerek karşılık
verilirdi.
Tas tas üstünde
Osmanlı döneminde, hatta bu yüzyılın başına
kadar hamamlar sosyal yaşamın neredeyse
ayrılmaz bir parçasıydı. Hamamlar çoğu zaman
ve belirli saatlerde aşırı kalabalık olur, erken
gelip bir kurnanın başına çöreklenen kadınlar,
yakınlarını da yanlarına alınca uzunca bir süre
oradan ayrılmaz, yer bulamayanlar da en yakın
kurnadan hamam tasıyla su alarak boş bulduğu bir
köşede yıkanmak zorunda kalırlardı. Kimi zaman
bu durum sert tartışmalara da neden olurdu. Böyle
bir zamanda hamamdan dönen bir kadına sorulan
“Hamam nasıldı?” sorusuna “Tas tas üstünde”
cevabı verilirdi.

Güya (güvey-damat) hamamı, asker hamamı, gelin
hamamı; hamam kültürünün Çorum’daki belli
başlı eğlencelerindendir. Evlenecek genç erkek ve
kız çocuk için, ya da askere gidecek delikanlılar için
düzenlenen hamam toplantılarında gençler ve
yakınları kendi aralarında eğlenirlerdi. Hamamlar
evlenme çağına gelmiş erkek çocuklara anaların
kız beğendiği mekânlardı aynı zamanda. Hamama
sonradan gelen dostların hamam paralarının
“sıhhatler olsun” dilekleriyle ödenmesi; yaşı
küçük, görüntüsü olgun erkek çocukların kadın
hamamlarına alınmaması, ısrarcı olanlara
“babasını da getirseydin” alaycı serzenişi; hamam
çıkışı sokakta karşılaşan kadınların birbirlerinin
ellerini tutarak salavat getirmeleri, çocuk ve
gelinlerin büyüklerin ellerini öptükten sonra iyi
dileklerde bulunup ayrılmaları da bu kültürün bir
parçasıydı.

Çorum’da hamama gitmek çocuklar için de
eğlenceliydi. Bakırcı esnafının kız çocukları şanslı
olanlardandı. Babanın yaptığı küçük bakır helke ya
da hamam tası çocukların başlıca oyuncağı olurdu.
Götürülen kabuklu ceviz ile içi-dışı kalaylı bu
kaplarla oynanır, vakit geçirilirdi.

Göbek taşında yemek keyfi

Çorum’da geleneksel sanatların itibar gördüğü
yıllarda esnaf ve zanaatkârların hafta sonu
yorgunluklarını attıkları yerler de yine hamamlardı.
Bakırcı ustalarının kalfa ve çıraklarıyla birlikte
hamama gitme geleneği yıllarca sürdü.

Kadınların hamam keyfi daha eğlenceli olurdu.
Kanaviçe işlemeli hamam bohçasına hamam
eşyaları konduktan sonra aile büyükleri,

Keseleme yardımlaşması
Hamam kültüründe yaşlı ya da kimsesiz kadınlar
da unutulmamıştı. Hamam sakini aile büyüğü
tek başına gelmiş yaşlı bir kadını gördüğünde,
kızı ya da gelinini gönderir yardımcı olmalarını
sağlardı. Sırtı keselenip yıkanan kadın da dua
ederek karşılık verirdi. Yaşlı kadın hamamda tanıdık
birisini bulamasa da yanı başında duran, hal ve
hareketinden emin olduğu gence “yavrum şu
sırtımı keseler misin?” demesi yeterliydi.

Baba
hıdır tuluk’la
güpür hamamı
Çorum’da Paşa Hamamı, Yeni (Ali Paşa) Hamam
ve Güpür Hamamı bu kültürün yaşatıldığı yerlerdi.
Çocukluktan üniversite yıllarıma kadar, özellikle
de İlkokul ve Sanat okulu öğrencisi olduğum
yıllarda belirli aralıklarla babamla (Hıdır Tuluk)
birlikte Güpür Hamamı’na giderdik. Babam
tanınan bir sima olduğu ve bahşişi hiç eksik
etmediği için epeyce itibar görürdük. Bizim için
yeni havlular çıkarılır, giyininceye kadar da iki
kez havlu değiştirilirdi. Babam terinin kuruması
ve dinlenmesi için bir süre yatardı. Benim
dinlenmelerim daha kısa süreliydi ama babamı da
beklemek zorundaydım.
Limonlu çay mı, sade gazoz mu?
Hamamda gün boyu çay servisi olur; çaycı,
hamam içinde köşe bucak koşuştururdu. Kimi,
demli ve kesme şekerli çay, kimi de limonlu kant
isterdi. Bardaklar o yıllarda bana daha doyurucu
gelirdi. Kırmızı beyaz desenli seramik tabak içinde
ocaktaki buharıyla getirilen sıcak su bardağına
yarım dilimlik limon, posası çıkıncaya ve bardağın
yüzeyinde limon lifleri görününceye kadar sıkılır,
parmaklar arasında kalan limon suyu hararetli
dudaklarla buluşturulduktan sonra keyifle
içilirdi. Hamamda benim tercihim her zaman
sade gazozdu. Büyüklerimiz tembih etse de
zararına aldırış etmeden buz gibi gazozu zevkle
içerdim. Öyle hoş olurdu ki, çabuk tükenmesini
istemediğim için arada bir şişeyi kontrol etmekten
de kendimi alamazdım. Hamam çıkışında da,
pekmeze bandırılmış sade Çorum simidini
bugünkü Ziraat Bankası karşı köşesindeki simitçi
dükkânından almadan eve girmezdim.
Hamam zevkini, Sanat Okulu öğrencisi olduğum
yıllarda arkadaşlarımızla da yaşardık. Hamam
çalışanları ikaz etse de su ile şakalaşmadan
edemez, hamamın keyfini sonuna kadar
çıkarmadan ayrılmazdık. Bu eğlencemizi de daha
çok Yeni Hamam’ın yüksek kubbeli, aydınlıklı,
geniş göbek taşlı ve ortasında süs havuzu bulunan
mekânında yapardık.
Ramazana hazırlık
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Ramazan gelmeden 10-15 gün önce evlerde
hanımlar -Çorum tabiriyle- “ev kaldırır”, köşe bucak
temizler, sonra da hamama gidip temizlenirlerdi.
Ramazan ayı böyle karşılanırdı. Ramazan’da
hamamlar sabaha kadar da açık olurdu. Biz
gençler de bunu fırsat bilir, hamamda eğlenir,
yeni güne de sahuru yaparak başlardık. Başta tava
mayalısı, katmer, yanıç, kayısı hoşafı, pekmez ya da
çay da hamam sahurlarımızın başlıca yemekleri
olurdu.
Uzunca bir süredir, Ulu Camii’den her çıkışımda
çatısı çökmüş, tuğlaları yer değiştirmiş, kapısı
bacası görünmez olmuş ve anılarımla yoğrulmuş
bu tarihi yapı karşısında iç çekip çaresiz kalışıma
hayıflanmaktan başka ne yapabileceğimi düşünür
oldum.
Tarihe karşı vefa borcu
1990 yılından beri mimar oğlum Ömer İskender’le
birlikte yaptığımız ve bugün pek çoğu yıkılmış olan
Çorum konak ve evlerimizin rölöve çalışmalarını
hatırladım. Her köşesinde benimle birlikte pek
çok hemşerimizin de anılarının olduğu bu
mekânı fotoğraflayıp hatıralarımla süsleyerek
belgelemenin, küçük de olsa bu yapıya bir vefa
borcu olacağı kanaatine vardım. Nitekim ÇEKÜL
Başkanı, kadim dostum Prof. Dr. Metin Sözen
hocam: “Her sabah uyandığımızda kendimize bir
soru sormalıyız. O soruyu sormazsak yarın bize
sorulacak sorunun cevabını veremeyiz. O zaman
da bu ülkenin acaba gerçek sahibi biz miyiz?
Yoksa kötü bir kiracısı mıyız sorusuyla karşılaşırız”
diyordu. İşte bu duygularla işe koyuldum.
Ulucami’ye akar temini için
Güpür Hamamı’nın hangi tarihte ve kimin
tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor.
Ancak Ali Ilıca hamama ilişkin yaptığı araştırmada,
1530 tarihinde hamamın işletmeye açık olduğu,
buradan Ulucami’ye 10.500 akçe akar temin
edildiğini belirtiliyor. Bir rivayete göre ise Ulu
Camii’nin deprem sonrası yıkılması üzerine
Sultan Murad zamanında onarılırken camiye akar
olarak 1436 yılında inşa edildiğini, 1595 yılından
itibaren suyunun kesilmesi sonucu bakımsız kalıp
kullanılmadığını ifade ediyor. Ancak bu bilginin
tartışmalı olduğunu da söylüyor.
Erkekler ve kadınlar kısımları
Tarihi yapı moloz taş temel üzerine yığma tekniği
ile inşa edilmiş ve erkek ve kadınlar bölümünden
oluşuyor. Erkekler kısmı dikdörtgen planlı ve 16
kurnalı. Soğukluk ve ılıklık bölümünden yıkanma
bölümüne geçişler duvar kalınlığından dolayı
koridor gibi hissedilen kapılardan sağlanıyor.
Kadınlar kısmı ise merkezi kubbe altında sekizgen
göbek taşı ve etrafındaki karşılıklı dört eyvandan
oluşuyor. Yarım kubbe formundaki eyvanların her
birinde ikişerden sekiz adet taş oyma kurna mevcut.
Merkezi kubbenin iki ayağı arasından hamam girişi
ve hamam göbek taşından küçük kubbeli odaya
geçiş sağlanıyor. Bu oda çok tahrip edilmiş olduğu
için ne amaçla kullanıldığını tam olarak tespit
edemedim. Hamamın ara sokaktan giriş kısmı,
yapının onarımı sırasında betonarme olarak iki katlı
yapılıp soyunmalık bölümü eklenmiş.
Erkekler ve kadınlar bölümünde ihtiyaca cevap
vermek amacıyla sonradan yapılan kapı, pencere
ve soyunmalıklarda tarihi binanın özgün yapısına
uygun olmayan form ve malzemeler kullanılmış.
Hamamın aydınlatılması kubbe üzerindeki
deliklerle sağlanmış. Tek bir bakır havuzdan ısıtılıp
dağıtılan suyun külhan bacası temelden kare
formunda tuğla örgü ile inşa edilip devamında
da silindirik olarak bacaya dönüştürülmüş. Baca
gövdesi, belirli aralıklarla çelik çember içerisine
alınarak güçlendirilmiş.
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Sıcaklık denen yıkanma bölümüne girişteki
ahşap kapı yerinde yoktu. Makara, ip ve ağaç
kütüğünden oluşan bir mekanizmayla çalışan,
sade ama işlevsel kapının her açılıp kapanışındaki
görüntüsünü hatırladım. Girdiğim bu alan ılıklıktı.
Solumda zifiri karanlıkta kalmış tuvaletler,
sağımda ise sıcaktan bunalıp kendimizi attığımız
mekân vardı. Ancak orada da üzerine oturulan
ahşap sedirler artık yoktu.

Definecilerden endişe edilmiş
Güpür Hamamı’nın dükkân komşuları,
definecilerin hamama zarar vermelerinden
endişe duymuş olmalılar ki giriş kapısını kendi
imkânlarıyla kamufle ederek komşu malını
koruma altına almışlardı. Ne kadar haklı
olduklarını, omuzları çökmüş, ayakta durmaya
gücü kalmamış, iki yanındaki komşu yapıların
adeta koltuk değneği gibi destek verdiği bu tarihi
yapıya yıllar sonra ilk kez girdiğimde, halvet
bölümünün tabanında açılmış bir metreye yakın
çukuru görünce anladım.
Gençliğimde hiç fark etmemiştim ama yıllar
sonra rengi karışmış, kamburu çıkmış dış kapıdan
girdikten sonra üç farklı yükseklikteki merdivenleri
inerken epeyce zorlandım. Sonra, iki küçük
kanatlı kapının bulunduğu sahanlığı geçip dört
basamaklı merdiveni inerek çatı altına ulaştım.
Ancak hamamı aydınlatan, üzeri açık çatı etekleri
perde perde sarkmış, bir bölümü de giriş alanını
geçilmez hale getirmişti. Girişte, sağımdaki
betonarme soyunma yeri halâ varlığını korurken
karşı bölümde ve iki katlı dinlenme ve giyinme
odalarındaki ahşap malzemeler yağmur, kar
ve yıllara karşı dirense de sonuçta doğaya karşı
çaresizliğini gözler önüne sermişti.
Taş duvardaki iç sızlatan çözülmeler
Kapı girişinden sonra 5-6 basamaklı döner bir
merdivenle çıkılan üst kata, tehlikeli hale geldiği
için cesaret edip çıkamadım. Yıllar önce babamla
sıklıkla kullandığımız alt kattaki odaya ise zor da
olsa ulaştım. Taş duvardaki çözülmeleri görünce
içim sızladı. Yanı başında, ana kubbeyi taşıyan ve
kemerli kolonla kubbenin karşı ayağını oluşturan
sütunda da kısa mesafeli yarılmalar vardı. Fıskiyesi
sökülmüş küçük havuzlu soğukluk bölümünde,
havluların kurutulması için yakılan ocağa bağlı
bacanın duvardaki yeri fark ediliyordu. Bu mekânın
üzerini örten ana kubbenin dört köşesindeki yarım
kubbelerde tahribatın olmaması beni sevindirdi.
Onca yıllara ve hamamın doğal yapısındaki
rutubete rağmen tek tahribat, kubbe eteğindeki kat
kat boyanın yaprak misali kıvrılarak bulunduğu
yere tutunma çabasıydı.
O eski halinden eser yok
şimdi

Yıkanma bölümüne geçtim. Burası hamamın en
geniş hacimli yeri. Solumda 7-8 m2’lik bir bölüm,
devamında kemerli bir sütundan geçilerek ulaşılan
10-12 m2’lik ve üç kurnadan oluşan bir başka
yıkanma yeri. Buradan da bir kapı boşluğu ile
yanı başındaki dört kurnanın bulunduğu ikinci bir
bölüme geçiliyor. Bu odanın arkası da kadınlar
hamamının ana kubbe altındaki göbek taşına
çıkıyor.
İlk yıkanma bölümüne girişte, sağımda kalan
bölümde üç kurna vardı. Hamama ilk girdiğimde
karanlık olduğu için fark etmemiştim: Kurnanın
söküldüğü duvarın içine gömülmüş, diğer kurnaya
doğru devam eden yaklaşık 15 cm çapında pişmiş
toprak boruyu fark ettim. Kurnalara sıcak ya da
soğuk suyu taşıyan orijinal boru bu olsa gerekti.
Hamam içerisinde yapılan tahribatlardan kurnalar
da nasibini almıştı ama sağa sola savrulmuş
bazı kurnaların orijinal olduğunu görmek de
sevindiriciydi.
Soğukluk bölümünden sonraki bu ilk yıkanma
yerinden devam edildiğinde 3 kurnalı bir bölüm,
sonrasında da yine 3 kurnadan oluşan halvet
kısmı, bu odaya bağlı olarak da cehennemlik
bölümü var. Duvardan 60-70 cm yükseklikten
başlayan, üç merdivenle çıkılan ve geçilmesi
de epeyce zor olan hamamın bu en sıcak
kısmına girmeye cesaret edemedim. Hamamın
dükkân komşuları Hasan Karakuş ile Süleyman
Altunkaya’nın yardımları olmasaydı göremezdim
de. Her ikisine de kültürel duyarlılıkları nedeniyle
yeri gelmişken teşekkür ediyorum. Ayrıca karanlık
mekânlarda el feneriyle yanı başımdan ayrılmayan
Salih Koca isimli komşu çırağı gence de teşekkür
borçluyum.
Kurtarmak hala mümkün gözüküyor
İncelemelerimde hamamın gerek doğa şartları,
gerekse de hırsız ve definecilerce epeyce tahrip
edildiğini gördüm. Hırsızlar gömülü olan metal
su borularını sökerken duvarlara zarar vermişti.
Defineciler akıl almaz yerlerde bir şeyler
aramışlardı. Kadınlar bölümünün kubbesi ise
otlarla adeta görünmez hale gelmiş, otlar, yalıtım
için serildiği anlaşılan orijinal toprak tabakaya
tutunmuştu. Her şeye rağmen benim gibi pek çok
Çorumlunun hatıralarının saklı olduğu, zaten
az sayıda olan memleketimizin birkaç Selçuklu
dönemi anıtsal eserinden birisi olan Güpür
Hamamı’nı kurtarmak hala mümkün gözüküyor.
Sadece biraz ilgi ve duyarlılığa ihtiyaç var. Tıpkı
bugünkü Çorum Müzesi gibi. Hatırlayalım: 1914
yılında Emraz-ı Umumiye Hastanesi olarak inşa
edilen, zamanla pek çok farklı işleve de ev sahipliği
yapan, 1988 yılında ise ne yazık ki yanıp yapı
taşlarından başka her şeyini kaybeden Taş Mektep,
aklın gücü ve kültürel duyarlılıkla dönemin
aydınları tarafından tarihe yeniden kazandırılmıştı.
Bunu yeniden başarmak bizim elimizde. Aksi halde
milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un
“Süleymaniye” şiirinde ifade ettiği gibi:
“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir,
Onu en çulpa herifler de emin ol becerir.
Sade sen gösteriver, işte şu kubbe diye,
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman,
Bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan.”
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15 Temmuz Hürriyet Meydanına
binlerce kişi akın etti

15

Temmuz
Hürriyet
Meydanı’ndaki
törende saygı duruşunda
bulunuldu, İstiklal Marşı
okundu. Kur’an-ı Kerim
tilavetinin ardından
şehitler için dua edildi.
Programda, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Atatürk Havalimanı’nda
gerçekleştirilen 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik

lik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir
i meydanlara akın
kapsamında Çorum’da binlerce kiş
a mehteran takımı
ederek ellerinde Türk bayraklarıyl
eşliğinde yürüyüş yaptı.
Günü Buluşması’ndaki
konuşması, dev ekranlardan
izletildi. Fethullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) 15
Temmuz gecesi kalkıştıkları

hain darbe girişiminin 3’üncü
yıl dönümünde 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü kapsamında Çorum’da
binlerce kişi meydanlara
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akın etti. Belediye Başkanı Dr.
Halil İbrahim Aşgın, burada
yaptığı konuşmada, “Çocuğuyla,
genciyle, yaşlısıyla halkımız tüm
renkleriyle burada.” ifadesini
kullandı. Darbe girişiminin
ardından başlatılan demokrasi
nöbetleri sırasında kentteki tüm
siyasi parti temsilcilerinin konuşma
yaptığını anımsatan Aşgın: “CHP,
MHP ve AK Parti İl Başkanlarımız
burada konuşma yaptı. Biz böyle
bir arada oldukça, beraber oldukça,
kardeş oldukça, kardeşlik türküleri
söyledikçe topu gelsin, topunu
burada bir daha gömeriz.” diye
konuştu.
Daha sonra halk müziği sanatçısı
Esat Kabaklı sahne aldı. “Bil oğlum”
türküsüyle sahneye gelen Kabaklı,
vatandaşın coşkusuna ortak oldu.
Programa, Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali
Yardımcısı Recep Yüksel,
Garnizon Komutanı Albay Çetin
Öcal, Jandarma Komutanı Albay
Abdurrahman Başbuğ, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı
Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı
Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl
Başkanı Arslan Kaynar, AK Parti
eski milletvekili Salim Uslu ve
vatandaşlar katıldı.
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Kentler Nasıl Şekillenir?

Menşure ALTIPARMAK

Çorum il sınırları içerisinde, UNESCO’nun
“Dünya Kültür Mirası Listesinde” ve
“Dünya Belleği Listesinde” yer alan
Hititlerin başkenti Hattuşa’ gibi Hitit
şehirleri bulunmaktadır. Ancak kent
merkezimizde, İlice mevkiinde birkaç yıl
önce bulunmuş Roma dönemine ait yapı
ve mezar kalıntısı dışında çok da geriye
doğru gitmemize imkan sağlayan kalıntı
bulunmamaktadır. Romalıların milattan
sonra yaşadıkları bilgisini esas alırsak 18
asır önceki kalıntıdan daha eski kalıntı
şimdilik yok.

yaşanan sıkıntılar yüzünden aynı oranda
gerçekleşmemiştir. Her ne kadar 1990’lı
yıllarda planlansa da Hıdırlık Altı olarak
ifadelendirilen alanlar, 2015 sonrasında
yapılan stadyum, terminal ve Hitit
üniversitesi Erol Olçok hastanesinin
yapılması ile hareketlenmeye başlamıştır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde
1649 yılında kaleme aldığı Çorum başlıklı
yazısında: “Çorum sancağı toprağı 200
haneli bir Müslüman köyüdür. Üç tekkesi
var, 300 dükkânı olup her türlü esnafı
mevcuttur. Şehrin kıble tarafından Celali
ve Cemali şerrinden emin olmak için
4 köşe yapılmış güzel bir kalesi vardır.
Ama küçüktür.” şeklinde tasvir edilmiştir.
Ancak bu tam anlamıyla bugünkü yerleşim
noktasını mı ifade ediyor, bilemiyoruz.
Kentimizin kalesi Danişmentliler veya
Selçuklulara tarihlenmektedir. Yine
Selçuklulardan kalma Ulu Cami olarak
bildiğimiz Murad-ı Rabi camimiz var.
Bunların dışında şehircilik anlamındaki
ilk verimiz Tanzimat sonrası belediyecilik
faaliyetlerinin başlaması ile birlikte Harita
yüzbaşısı Osman Bey’in (Allah razı olsun)
yaptığı haritadır.
Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın yaptırdığı
Saat Kulesi, Kenti şekillendiren ilk ve
önemli devlet kararlarından biridir.
Gerek Abdullah Ozulu gerek ise üniversite
hocalarının çabaları ile Şeriyye Sicilleri,
nüfus defterleri, gazeteler çevrilerek
kaynak oluşturulmuştur. Ancak kentin
şekillenmesi konusunda bu sayılan
eserlerin dışında daha detaylı bilgiler
sunan çalışma yapılmamıştır.

doğru gelişiminin önü kapatılmıştır.
1960 yılların ortalarında tuğla - kiremit
fabrikalarının kentin batı ve kuzeyindeki
alanlarda yapılması bu istikamette konut
gelişiminin önüne geçmiştir.
Çorum’un ilk konut kooperatifi 1950
yıllarda yapılmış olan Bahçelievler
kooperatifidir ve Kooperatifçilik yoluyla
konut üretiminin önünü açmıştır. 1969
yılında yapılan genel planlarda, kentin

kuzeyi üniversite ve spor tesisi alanları
olarak planlanmıştır. Mülkiyet sorunları
çözülemediği için uygulama yapılmamıştır.
Aynı yıllarda kentlere göç başlamasıyla
ucuz konut üretimi başlamıştır. Şehirlere
yapılan göç hisseli araziler üzerinde
ruhsatsız yapıları ortaya çıkarmıştır.
Binevler konut kooperatifi de 1970’lerden
başlamış 1976 yılına kadar devam etmiştir.
Ve kentlilik alanında başarılı bir örnektir.
Türkiye çapında ses getirecek büyüklükte
bir proje olarak tasarlanmıştır. Kentle
arasında yol dışında bağlantı olmamasına
rağmen kentin gelişimini yönlendirme

İhsan Sabuncuoğlu’nun, Daver
Kolağası’nın kitaplaştırılmış anlatılarından
kentin şekillenmesine ilişkin ipuçları
yakalıyoruz. Ancak bu eserler daha çok
sosyal hayata, cemiyet hayatı ve insan
üzerine odaklı olduğu için mühendislik,
mimarlık, şehircilik gibi teknik detayları
tam anlamıyla vermez.
Tanzimat öncesinde şehirleri, kentin
konumu, dini merkezi, ulaşılabilir
olması üretim ve zanaatkârlığın yüksek
olması şekillendirirken Tanzimat
sonrasında, Türk şehirlerini, yasalar
ve devlet politikaları şekillendirmiştir.
Belediye teşkilatı kurulması, saat kuleleri
kurularak kentin ana merkezleri haline
gelmesi, 1890’lı yıllarının genel devlet
uygulamalarıdır.
Cumhuriyet sonrasında ise 1933 tarihli
Belediye Kanunu, sonrasında 1940 tarihli
yol istikamet planları şehirlerin temel
yapısını oluşturmuştur.
1940 yılı Gustav Öelsner tarafından
hazırlanmış yol istikamet planımı. iller
bankası dergisi
1957 yılında Çorum Çimento fabrikasının
kentte yapılması ile kentin kuzeydoğuya

konusunda etkisi vardır. 1970’li yılların
sonu ülke bazındaki kalkınma çabalarının
kentlere etkisi beraberinde küçük sanayi
sitelerinin organize sanayi bölgelerinin
planlanıp geliştirildiği dönemlerdir.
Devlet şehirlerde gecekondu önleme
bölgeleri oluşturmuş ve yeni yasal
düzenlemeler yapmıştır. Çorum’da
Gecekondu Önleme Bölgesi Sigorta
Blokları, Kafkasevler Mimarsinan
bölgeleri olmuştur. 1985 yılı imar
mevzuatının değiştiği ve konut ihtiyacını
karşılamak amacıyla toplu konut yasası
ve uygulamalarının, istimlak olanaklarının
ortaya çıktığı yıldı. Bugün Buharaevler
olarak nitelediğimiz 4’nolu toplu konut
alanı Ayarık’ta şekillenmiştir.
5 (Lozanevler Güneyi) ve 6 ( Çoraklık
Mevkii )no’lu toplu konut alanları
tasarlanmış ancak istimlak konusunda

Şehir Plancısı
Gayri Menkul Değerlendirme Uzmanı

1996 yılında Türkiye de gerçekleşen Dünya
2. Habitat konferansı sonrasında dünyanın
izlediği çevre ve kentleşme trendlerinin
şehrimize de yansımaları oldu. Kentin
bağlık alanlarının planlanması (plansız
durumdayken kullanacakları yapılaşma
haklarını geçmemek üzere) haklar
verilmesi şeklinde imar planları üretildi.
Planlar klasik şehir kuramcılarından
Ebenezer Howard’ın bahçe şehrine
benzetilmeye çalışılmıştır. Bağlarla
çevrilmiş kent formunu güçlendirmek
için bağ olmayan plansız kısımlarda bağ
oluşumunu teşvik edici kararlar üretildi.
1996 tarihinde başlayan kesintisiz 8 yıl
eğitim süreci okul alanlarının şekillendirdi.
1999 depremi sonrasında statik anlamda
daha sağlam yapıların üretilmesi için
(Bir dönem piyasada daralmaya yol açsa
da) mevzuat yenilenmiştir. 2002 sonrası
dünya ekonomisinde sıcak para akışıyla
pek çok kentimizde yeni yatırımlar
yapıldı. Çorum’da, AVM, turizm sektörü
destekleri, 5 yıldız turistik tesis kavramları
yerleşmiştir. Site tarzı yerleşimler,
içerisinde güvenliğin, otoparkın, çocuk
oyun alanlarının olduğu büyük parsellere
kurulmuş tecritli siteler de yapılmaya
başlanmıştır. 2000’li yıllar tüm kentlerinde
olduğu gibi Çorum’da da üniversitelerin
kampüsüyle, yurtlarıyla mekânı
şekillendirdiği bir dönem olmuştur.
Ucuz konut üretimi için TOPLU KONUT
İDARESİ canlandırıp güçlendirilmiştir.
Yerel idarecilerin yoğun gayretleri
sonucunda Çorum’da ilk toplu konut
yerleşkesi Akkent olmuştur. Yeni
konut üretmenin yanında eskiyen
konut stoklarının güvenilir yapılara
dönüşebilmesi için kentsel dönüşüm
başlamıştır. Sonraki yıllarda ise TOKİ
desteği Çorum’da Devane TOKİ olarak
bildiğimiz bölge kentsel dönüşüme
uğramıştır. Ana ulaşım akslarının
çeşitlendirilip, iyileştirilmesi için
kentte ulaşım konusunda büyük bütçeli
çalışmalar yapılmıştır. (Devane, Gazi
Caddesi, Eşref Hoca Caddesi arası bağlantı
gibi)
Devletin makro politikaları, yasaları,
yatırımları, sınırlama veya önünü açma
konusundaki çalışmalar şehirleri
şekillendiren etkenler. Konut üretiminde
dönem dönem değişen trendler de kentleri
şekillendiren diğer etken. Kooperatifçilik,
site tarzı yapılaşma, AVM 5 yıldızlı oteller
dönemsel inşaat yatırım modaları bu
değişimi hızlandıran çalışmalar.
Kentler, insan ihtiyaçları ile var oluyor
ve potansiyeli varsa gelişiyor. Çorum
potansiyeli ölçüsünde gelişen bir şehir
olmuştur.
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4. Cami Çocukları Spor
Oyunları yoğun ilgi

4.

Cami Çocukları Spor Oyunları Futbol Turnuvası
yoğun ilgi gördü. Çorum Belediyesi ile Çorum
Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen
4. Cami Çocukları Futbol Turnuvası Belediye Başkan
Vekili İsmail Yağbat ve Müftü Yardımcısı Adnan
Zeki Bıyık’ın yaptığı başlama vuruşu ile başladı.
Turnuvanın açılışına Belediye Başkan Vekili İsmail
Yağbat, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Çorum
Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, cami imam
hatipleri ve veliler katıldı. Bu yıl 4.sü düzenlenen 49
takımın mücadele edeceği ve dereceye girecek olan
takımların ödüllendirileceği futbol turnuvasının açılış
maçı öncesinde Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, tribünde çocukları izlemeye gelen cami imam hatipleri
ve ailelerle sohbet etti. Başlama vuruşu öncesinde turnuvada mücadele edecek olan çocuklarla sohbet eden
Yağbat “Sporda kazanmakta var kaybetmekte, fairplay içerisinde mücadele edin. Birbirinizin canını acıtmadan
eğlenerek oynayın. Sakatlık olmadan, kaybeden takımın kazanan takımı tebrik ettiği bir turnuva olsun. Biz
sizlere güveniyoruz, sizlerden çok şey bekliyoruz.” dedi.

Trap yarışlarına yoğun katılım

Bu yıl 5.si düzenlenen Çorum
Belediyesi Trap Yarışları’na
Çorumlu sporcuların yanı sıra
çevre illerden de sporcular katıldı.
320 sporcunun katılımı ile geride
kalan senelerin üzerinde bir
katılım oldu. Trap Yarışlarını AK
Parti Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Belediye Başkanı Dr.Halil
İbrahim Aşgın ve AK Parti İl
Başkanı Yusuf Ahlatçı da izledi.
5 kategoride 13 ilden 320
sporcunun katılımı ile
gerçekleştirilen yarışlarda kadınlar

kategorisinde Kamer Gür birinci,
Buket Sin ikinci, Nazlı Nur Mutlu
üçüncü ve Zeynep Nur Sağlıklı
dördüncü oldular. Dereceye giren
sporcuların ödüllerini AK Parti
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim
Aşgın ve AK Parti İl Başknı Yusuf
Ahlatçı ile Tüm Avcılar ve Atıcılar
Dernek Başkanı Ahmet Koç verdi.
Yapılan yarışların ardından
dereceye giren diğer isimler
ise şöyle: 13-17 Yaş Yıldızlar
kategorisinde 1.CihanAslantürk,

2.Yunus Emre Güneş, 3.Halil
Bayraklı, 4. Emrah Okur.
Veteran Avcılar kategorisinde 1.
Ahmet Koç, Halil Çağıl, Cemil
Ahıska, Hikmet Sin. Profesyonel
Erkekler kategorisinde 1. Serkan
Kaya, 2. Barbaros Örtükoğlu,
3.HüseyinÖrtükoğlu, 4. Yusuf
Kılıç. Profesyonel Veteran Erkekler
kategorisinde 1. Murat Aktaş, 2.
Arslan Özkaya, 3. M. Ali Bayrakçı,
4. Fikret Sin oldu.
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36.

Uluslararası Çorum
Hitit Fuar ve Festivali
etkinlikler kapsamında
organize edilen Sanayi ve Ticaret
Fuarı'na yoğun katılım oldu. Belediye
Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,
1980'li yıllardan beri kesintisiz devam
eden festivalin, 2015 yılında Türkiye
genelinde yaşanan terör olayları
nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.
Çorum, sadece dünyanın merkezi
değil, barışın, kardeşliğin, dostluğun
ve aynı zamanda ticaretin merkezi
olduğunu vurgulayan Aşgın: "Biz
şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15
mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz.
36. Hitit Fuar Festivali’ni esnafımız ve
hemşehrilerimiz ile el ele gönül gönüle
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
dedi.
KLASİK ARABALAR ÇORUM
SOKAKLARINDA
36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve
Festivali kapsamında düzenlenecek
Klasik Otomobil Yarışması için klasik
otomobil sürücüleri kente geldi.
Çorum Belediyesi ile Ankara Klasik
Otomobilciler Kulübünce düzenlenen
yarışmada boy gösterecek 23 araç,
15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki
başlangıç noktasından geçti. Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye
Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törene
1980'li yıllarda makam aracı olarak
kullanılan klasik otomobille geldi.
Klasik araç sürücüleri, daha sonra
halk özel etabı kapsamında kentin ana
arterlerinde tur attı.

MOTOSİKLET GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ
Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen
Motosiklet Festivali'nde gösteriler nefes kesti. Renkli görüntülere sahne olan
festivale ülkenin dört bir yanından yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı. Kültür Park'ta
kamp kuran motosiklet tutkunları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten
sonra Çarşamba Pazarı'nda düzenlenen programa katıldı. Vatandaşların yoğun
ilgi gösterdiği festivalde sporcuların motosikletleri ile yaptığı özel gösteri nefesleri
kesti. Gösteriyi izleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, bir yarış motoruna
binerek halkı selamladı. Gösterinin ardından festivale katılan sporculara katılım
belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.
ÇORUMLULAR KONSERLERDE BULUŞTU
4 yıl aradan sonra bu yıl tekrar düzenlenen Hitit Fuar ve Festivali'nde
Çorumlular fuar alanında düzenlenen konserlerde bir araya geldi. Yunus Emre
Parkı içerisinde yerel sanatçılar Çorumlulara unutulmaz dakikalar yaşatırken,
fuar alanında ise Buray, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Pinhani’nin
yanı sıra Çorumlu sanatçılar Nergis Ay ve Oğuzhan Cevizci de sahne aldı.
Gençler Buray ve Pinhani konserine yoğun ilgi gösterirken, Erkan Oğur ve
İsmail Hakkı Demircioğlu ise seslendirdikleri eserlerle Çorumlulara unutulmaz
saatler yaşattılar.
HALK KONSERLİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez
Yunus Emre Parkı içerisinde düzenlenen halk konseri yoğun ilgi gördü. Çorum'u en
güzel şekilde temsil eden Sanatçı Arif Sadeçolak, Kazım Mercan ve Namık Dişli bir
birinden güzel türküleri seslendirdi.
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Başkan Aşgın ve Meclis Üyeleri şehitleri unutmadı

A

şgın ve Belediye Meclis Üyeleri
15 Temmuz’da vatanın
bütünlüğünün bozulmaması
adına şehit olan Çorumlu şehitler
Mustafa Avcu ve Ali Karslı’yı unutmadı.
15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütü
tarafından gerçekleştirilmeye çalışan
darbe girişimini engellemek için sokağa
çıkan ve Kızılay’da hain darbeciler
tarafından vurulan Mustafa Avcu
ve TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde
şehit olan Ali Karslı Belediye Başkanı
Dr.Halil İbrahim Aşgın ve Belediye

Meclis Üyeleri tarafından kabirleri
başında anıldı. Belediye Meclisinde
grubu bulunan AK Parti, CHP ve
MHP grup Başkanlarıyla Belediye
Meclis Üyeleri Belediye Başkanı Dr.
Halil İbrahim Aşgın ile birlikte önce
Eskikaradona köyünde kabri bulunan
15 Temmuz Şehidi Mustafa Avcu’nun
kabrini ziyaret ederek dualar okudu.
Şehidimizin babası Ayhan Avcu’nun da
yer aldığı ziyarette Akşemseddin Camii
İmam Hatibi Sefa Kırcı Kur’an okudu.
Heyet daha sonra şehidimizin baba

evine taziye ziyaretinde bulunurken
şehidimizin babası Ayhan Avcu, 15
Temmuz şehidi Mustafa Avcu ile ilgili
hatıralar paylaştı. Belediye Başkanı
Dr.Halil İbrahim Aşgın ve Meclis
Üyeleri Hıdırlık Mezarlığı'nda kabri yer
alan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’yı da
ziyaret ederek dua ettiler.
Başkan Aşgın ve Meclis Üyeleri Çorum
Valiliği programı kapsamında şehitliği
ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz
Şehitleri Müzesini ziyaret etti.

Damla Gönüllülük Hareketinden Başkan Aşgın’a ziyaret

B

irbirlerini hiç tanımayan gençlerin bir araya gelerek
oluşturdukları Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli
Damla Gönüllülük hareketi kapsamında Çorum’a
gelen iyilik gönüllüsü gençler, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl
Müdürü Haşim Eğer ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarette, bu hareketin birbirini
hiç tanımayan gençlerin sadece iyilik amacıyla 45 farklı ilden
gelerek Çorum’da buluştuklarını ifade ettiler. Bunun iyilik
okyanusunda sadece bir damla olduğunu belirten gençler
amaçlarının iyilikle bütün dünyayı kucaklamak olduğunu
söylediler.

Çorum beklentilerimizin üzerinde
Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Çorum’da
buluşan 45 gönüllü Çorum’u beklediklerinden daha güzel
bulduklarını ifade ettiler. İyilikte bir damla olduklarını ifade
eden gençler bu damlanın Çorum’dan büyüyerek bir iyilik
okyanusuna dönüşmesini temenni ettiklerini söylediler.
Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Çorum’da buluşan
gençler burada çeşitli ziyaretlerde bulundular.
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Sokak hayvanlarını
unutma! Bir kap su,
bir kap mama...
Mehmet GÜLTEKİN
Veteriner Hekim
Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Özellikle yaz mevsiminde yaşanan
su ve yiyecek sorunu sokak
hayvanları için bazen ölümcül
sonuçlara yol açabilmektedir.
Çorum Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü olarak bunaltıcı
sıcakların etkili olduğu şu
günlerde sokakta yaşayan sahipsiz
hayvanlara el uzatmaktayız. Siz de
kapınızın önüne koyacağınız bir
kap su ve mamayla dostlarımızın
hayatını kurtarabilirsiniz.
Bunaltıcı sıcaklarla mücadele
edenler sadece insanlar değil.
Yaz aylarında sokak hayvanları
su ve beslenme sıkıntısı çekiyor.
Yaşamını sokakta sürdüren birçok
hayvan, sıcak havalarda yiyecek ve
su bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor.
Çorum Belediyesi olarak sokak
hayvanlarını korumak ve bu ayları
daha rahat geçirmelerini sağlamak
amacıyla önlemlerimizi aldık.

bozulabileceğinden sık sık kontrol
edilip değiştirilmedir. Mama ve bir
kap su koymak onların yaşaması
için hayati önem taşımaktadır.

KAPILARINIZI AÇIN
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
ekiplerimiz, Çomar Barajı, Katı
Atık Tesisi, Yeni Hayvan Pazarı
etrafı gibi birçok noktada besleme
yapmanın yanı sıra su ve mama
takviyeleri de periyodik olarak
sürdürülüyor.

YARDIM EDİN
Sahipsiz sokak hayvanların
bakımı, tedavileri, aşılamaları,
sahiplendirme gibi işlemler
Çorum Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz
olarak yapılmaktadır. Yaralı ve
hasta olduğunu düşündüğünüz bir
hayvan görürseniz lütfen 221 63 67
çağrı merkezinden ekiplerimizle
iletişime geçin.

BESLENME ÖNEMLİ
Sokakta yaşamını sürdüren
canlar için öncelik, karınlarının
doyurulmasıdır. Havaların
ısınması ile Çorum genelinde
Müdürlüğümüz tarafından
belirlenen noktalarda besleme
alanlarına sık sık yemek
bırakılmakta ve su ihtiyaçları
karşılanmaktadır. Bunlar genelde
kuru mama, sıcak yemek ve ekmek
şeklinde olmaktadır. Ekiplerimizin
tespit ettiği yavru, büyük
hayvanların olduğu bölgelerde
her gün besleme yapılıyor.

Sıcak yaz günlerinde sokakta
yaşayan hayvanların da
dinlenebilecekleri rahat ve gölge
bir alana ihtiyaçları vardır. Özellikle
güneş ışığından uzak parklara,
ağaçlık alanlara onların sıcaktan
korunabileceği alanlar açabilir,
onları misafir edebilirsiniz. Bir kap
mama ve bir kap su koyabilirsiniz.

BİR KAP DA SİZ KOYUN
Sıcak yaz günlerinde sokakta
yaşayan hayvanların yemek
bulması zordur. Halsizlik ve
susuzluk çeken hayvanların
kolayca erişebileceği noktalarda
mama, yemek bulundurulmalı
ve boşalan mama kapları
mutlaka tazelenmelidir. Sıcak
havalarda yemek atıkları çabuk
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Öfke ve Öfke ile Baş Etme Yolları
Gülbin ERTEKİN TEMEL - Sosyal Çalışmacı
Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi

Ö

fke; doyurulmamış isteklere,
istenmeyen sonuçlara ve
karşılanmayan beklentilere karşı
verilen, tamamen normal, çoğunlukla
da sağlıklı bir duygudur. Fakat öfke
kontrolden çıkıp, yıkıcı hale gelmeye
başladığında; iş yaşamında, kişisel
ilişkilerde ve hayatınızın genel gidişatında
ciddi problemlere sebep olabilir. Buna ek
olarak size kendinizi tahmin edilemez ve
çok güçlü bir duygunun kölesiymişsiniz
gibi de hissettirebilir. Öfke; aynı zamanda
hem içsel hem de dışsal sebeplerden
kaynaklanıyor olabilir. Belirli bir insana
veya somut bir olaya öfkelenmiş
olabilirsiniz veya öfkeniz özel hayatınızda
yaşadığınız kişisel sorunlarınızdan da
kaynaklanıyor olabilir. Anılar veya
geçmişte yaşadığımız travma etkisi
yaratmış olaylar da öfke duygularınızı
harekete geçirebilir. Öfkelendiğinizde,
kalp hızında ve kan basıncında artış, bazı
hormon seviyelerinde değişiklik gibi çeşitli
fizyolojik etkiler de gözlemlenebilir.

B U L M A C A

1

B U L M A C A
2

3

4

B U L M A C A
5

6

7

B U L M A C A
8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1)
2)
3)
4)

SOLDAN SAĞA :
YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1) Çorum’ da bir cadde - Ticaretle Uğraşan
Çorum'da bir mahalle
6) Arapçada ;Mizaç, huy, tabiat, karakter 2) Aza - Dişi deve
Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan
Değeri fazla olmayan sıradan,alalade
3)her
Çorum’
un
sembolü
çerez
bir
spor
kulübümüzü
simgeleyen
harfler
biri - Çorum'un bir ilçesi
7) Sözleşme
- Onarım işi
4)Cehennem
Cet - Atıcılıkbekçisi
sporunda- bir
branş kemiğine
Kaburga
8) Kalsiyumun simgesi - Eski Mısır
5)Vekil,
yerine geçen, kadı, kadı vekili, İslâm hukukuna göre
hükmeden
hâkim, nöbet
verilenbirinin
bir ad
Tanrısı
- Üzerinde
boks bekleyen,
yapılan,nöbetle
çevresigelen kimse. - Fasıla
6)Mimarlık
Çorum KaleveMahallesinde
bir sokak
adı eksen,
- Bir Hayvan
inşaat terimi
olarak
kordonla çevrilmiş yer
7)hizalama
Baryumunanlamına
Simgesi - Vücutta,
bir dair
şeyle bir vuruşta
derinBurak'ın
kesik ya daünlü
zedelenme.
gelen ,keskin
yapıya
9) oluşan
Sezgin
çizgi roman
8)bir
İngilizcede
- Masif veya
yekpare
olmayan, farklı ağaçların
preslenerek veya kimyasal yöntemlerle birbirine tutturulmasıyla yapılmış ahşap
öğenin göz
ortasından
diğer
öğenin
kahramanı
9)ortasına
Çorum merkeze
bağlı bir
köy ölçüsü. - Bir
kadar olan
uzaklık
10) Kunduracılıkta köselenin yüzünü
10)
Derinin gözeneklerinden
sızan, kendine özgü bir kokusu bulunan,
yapışkan,
renksiz, tuzlu sıvı.yarayan
- Tarım ya da yapı işçisi
Akademik
unvan
sıyırmaya
ve perdahlamaya

5) Kendisine kitap indirilmemiş peygamber
YUKARIDAN
AŞAĞIYA
:
- Lityumun
simgesi

B U L M A C A

Hazırlayan: Fikret KARACAKÖYLÜ

dönüştürülür ve yönlendirilir. Fakat bu
durum, öfkenizi içinizde tuttuğunuz,
üzerinde düşünmediğiniz ve olumlu
bir şeye odaklandığınız zamanlarda
gerçekleşir. Amaç, öfkenizi yatıştırmak,
bastırmak ve onu daha yapıcı bir
davranışa dönüştürmektir. Sonuç
olarak; Öfke yönetiminde amaç öfkenin
sebep olduğu duygusal, fizyolojik
yükselmeyi azaltmaktır. Sizi öfkelendiren
olay ve kişilerden kurtulamayabilir,
kaçamayabilir veya onları
değiştiremeyebilirsiniz, ama tepkilerinizi
kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz.

Savunucu olmak; talepkar veya ısrarcı
olmak değil, kendinize ve başkalarına
karşı saygı duymak anlamına
gelmektedir. Öfke bastırılabilir, sonra da

B U L M A C A

SOLDAN SAĞA :
1) Çorum' da bir cadde Ticaretle Uğraşan
2) Aza - Dişi deve		
3)Çorum' un sembolü
çerez - bir spor kulübümüzü
simgeleyen harfler
4) Cet - Atıcılık sporunda bir
branş		
5) Vekil, birinin yerine geçen,
kadı, kadı vekili, İslâm
hukukuna göre hükmeden
hâkim, nöbet bekleyen,
nöbetle gelen kimse. - Fasıla
6) Çorum Kale Mahallesinde bir
sokak adı - Bir Hayvan
7)Baryumun Simgesi Vücutta, keskin bir şeyle bir
vuruşta oluşan derin kesik ya
da zedelenme.
8) İngilizcede göz - Masif
veya yekpare olmayan,
farklı ağaçların preslenerek
veya kimyasal yöntemlerle
birbirine tutturulmasıyla
yapılmış ahşap
9) Çorum merkeze bağlı bir köy
10) Derinin gözeneklerinden
sızan, kendine özgü bir
kokusu bulunan, yapışkan,
renksiz, tuzlu sıvı. - Tarım ya
da yapı işçisi

B U L M A C A

Öfkeyi ifade etmenin içgüdüsel ve doğal
yolu saldırgan tepkilerdir. Öfke tehditlere
karşı uyum sağlama açısından doğal
bir tepkidir; saldırı anında kendimizi
korumamıza veya savaşmamıza yardımcı
olan güçlü ve çoğunlukla da saldırgan
davranış ve duyguları harekete geçiren
bir duygudur. Ancak bizi rahatsız eden
veya kızdıran her şeye fiziki olarak
saldıramayız. Sosyal normlar, yasalar ve
genel geçer doğrular öfkemizin bizi ne
kadar, nereye kadar sürükleyebileceğini
belirler. İnsanlar öfkeleriyle başa çıkmak
için bilinçli ve bilinçdışı eylemlerin her
ikisini de kullanırlar. Öfkenizi saldırgan
olarak değil de savunucu bir biçimde ifade
etmek en sağlıklı yoldur. Bunu yapmak için
ihtiyaçlarınızın neler olduğunu net olarak
bilmeli ve diğerlerini incitmeden bunları
nasıl karşılayacağınıza karar vermelisiniz.

B U L M A C A

alet - Kurumlar ve kişiler arasındaki para
alışverişini internet üzerinden sağlayan
elektronik fon transferi

B U L M A C A

B U L M A C A
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Leyleğin imdadına
İtfaiye ekipleri yetişti

G

üney Köyü’nde yuvasından düşen yavru
leyleğin imdadına Belediyemizin itfaiye
ekipleri koştu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan
aşırı rüzgarlar sırasında cami kubbesinde bulunan,
yuvasından bir alt saçağa savrulan yavru leylek, tüm
çabasına rağmen yuvasına dönemedi. Bunun üzerine
harekete geçen köylüler, çareyi Belediyemizden
yardım istemekte buldu. Alınan ihbar üzerine
köye gelen ekipler, yangın merdiveni yardımıyla
çaresiz yavru leyleğe ulaşarak yuvasına kavuşturdu.
Köy sakinlerine rahat bir nefes aldıran kurtarma
operasyonunu, “Bu şehrin leylekleri de bize emanet.”
sözüyle değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, “Siz yerdekilere rahmet edin ki,
göktekiler de size rahmet etsin.” hadisini paylaşarak,
yavru leyleğin kurtarıldığını duyurdu.

15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nde Çorumlu terörle mücadele
şehitlerinin emanetleri de sergilenecek
15 Temmuz, bu milletin vicdanı ve yeniden
dirilişinin ilk ışığıdır, diyen Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın,“15 Temmuz hain darbe
girişiminde 251 şehidimiz var. Gazilerimiz
var. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatma
ve o hain geceyi unutturmamak için inşa
ettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Müzemizde
12 tane Çorumlu şehidimiz ve Şehit Ömer
Halisdemir'in emanetleri yer alıyor.” dedi.
Başkan Aşgın, "Vatanımızda bizlerin huzur
içerisinde yaşaması için can veren şehitlerimiz
ailelerine gurur, Türk Milletine can vererek,
ülkemizin dört bir yanında tarih yazdılar. Tüm
şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak
için 15 Temmuz Şehitler Müzemizde yeni bir
düzenleme yapacağız. Terörle Mücadelede
Çorumlu 367 tane şehidimiz var. Müzemizin
giriş katını Çorumlu şehitlerimizin emanetleri
ile yeniden dizayn edeceğiz. Giriş katta
terörle mücadele şehitlerimizin emanetlerini,

üst katta 15 Temmuz Şehitlerimizin
emanetlerini sergileyeceğiz.Şehit Aileleri ve
Vazife Malulleri Derneğimize orada bir alan
açacağız. Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokulda
okuyan öğrencilerimizin ziyaret etmeleri için
çalışmalarımız devam ediyor. Yeni eğitim
öğretim yılı ile ziyaretlerimiz başlayacak." dedi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın
konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal
Marşımızda "Bastığın yerleri toprak diyerek
geçme; tanı" dediği gibi bütün illerimizle
bizim topraklarımız böyle topraklar. Anadolu
güçlü olan milletlerin baki kaldığı, zayıflayan
milletlerin sürüldüğü topraklar. Bin yıldır bu
topraklardayız. Güçlü olabilirsek, birbirimize
kenetlenebilirsek, sevgiyle, saygıyla,
muhabbetle birbirimize bağlanırsak, bilim ve
teknolojide atılımlar yaparsak, büyük projeler

büyük hayaller kurar hayata geçirirsek ilelebet
bu topraklarda kalmaya devam edeceğiz. Ama
bir zafiyet gösterirsek, birbirimize düşersek,
sen ben kavgasına düşersek; bilim, sanat,
kültür gibi konularla ilgilenmezsek bizi ayırırlar.
Ortak değerimiz olan topraktan, bayraktan ve
ezandan ayrılmamak için laboratuarlarımız,
kütüphanelerimiz 24 saat çalışacak. Kamu
kurumlarımız çok iyi çalışacak. Çünkü mazlum
ülkelerin gözü Türkiye'de. Biz güçlü olalım,
dik duralım ki onlar bizlere tutunsunlar. Tekrar
tarihimizdeki vizyonumuzla bütün yeryüzünde
adaletin, sevginin garantörü olalım. Biz güçlü
olduğumuzda bu milletin önünde hiçbir
güç duramaz. Millet için canını feda eden
tüm aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan
gazilerimizi şehitlerimizin bizlere emaneti
olan acılı ailelerine sabır diliyorum." diye
konuştu.
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