5 Ceylan’dan muhalefete sert cevap

5 Kadına şiddete hayır
Geçtiğimiz gün Anatolia Turizm Derneği'nde
yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü toplantısında kadına şiddet konu alındı. Anatolia
Turizm Derneği Başkanı Ali Akkuş ve dernek
üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda 2015
verilerine yer verilerek Türkiye'deki kadın şiddeti tartışıldı. Dernek Sekreteri Tuba Üreyen,
basın açıklaması yaparak kadına yapılan şiddeti
kınadı.

Gündem

Gündem

---

MİLLETİMİZLE BİRLİKTE
YÜRÜDÜK

Ak Parti iktidarı döneminde problem çözen bir
anlayışla Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kalkınması
için çalıştıklarını söyleyen Ceylan “Milletimizin çizdiği
rotada milletimizle birlikte yürüdük. Milletimizi kuşatan,
onun dertleriyle dertlenen, hassasiyetlerini benimseyen,
gönül dilini esas alan, Türkiye'nin menfaatini,
selametini ve istikbalini her şeyin üstünde
tutan bir anlayışla hizmet ettik.

‘Eğitim hayati
önem taşıyor’

FARKINDAMIYIZ
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

10 MART 2016 PERŞEMBE

Yýl: 1 Sayý: 89

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği
Başkanı Emine İnal, otizmle başa çıkmanın başarıya ulaşmanın yolunun sadece
çocuklara eğitim vermekten geçmediğini
belirterek, ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun da eğitimlerinin sürekliliğinin
hayati önem taşıdığını söyledi. 3’TE

Ceylan hedefi koydu
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
İşbirliğinde, Tohum Otizm Vakfı
Sürekli Eğitim Birimi tarafından
verilen Otizm Eğitim Semineri dün
gerçekleştirildi.

3’TE

Meral Akşener’in

programı belli oldu

20. 21. 23. 24. 25. dönem Milliyetçi
Hareket Partisi milletvekili, Türkiye
Büyük Millet Meclisi eski
Başkanvekili ve İçişleri Eski Bakanı
Meral Akşener’in Çorum programı
belli oldu.
2’DE

Ç

orum Otizm Gönüllüleri
Derneği ve Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Otizm Semineri yapıldı.
Aileler ve Öğretmenler için düzenlenen seminer oldukça çarpıcı gerçeği
tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı.

Otizmli bireyler sürekli ve kaliteli bir
eğitimle topluma kazandırılabiliyor.
Ancak bu eğitimin tek başına otizmli
bireylere verilmesi yetmiyor. Ailelerin
ve eğitimcilerin de sürekli ve kaliteli
eğitim süreçlerinden geçirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra toplumunda

Öğrencilere “Birlikte
Sayfa 5’de

Yaşama Kültürü” anlatıldı

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
“Değerler Eğitimi Faaliyeti” kapsamında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerine “Birlikte Yaşama
Kültürü” konferansı verildi.

“Otizmli çocukların

‘Önemli olan kalp

toplum için tehdit oluşturmaması
mümkün. Farkındalık oluşturmak
sadece otizmli bireyler ve aileleri için
önem taşımıyor. Toplumun korunması açısından da önem taşıyor.
Sorun ve yaratacağı tehlike hiç birimizden uzak değil.

‘Derhal bu tiyatro
sona ermelidir’

gözünün açık olması’

V

Saadet Partisi Merkez İlçe Seçim İşleri
Başkan Yardımcısı Mustafa Güccan,
Cumhurbaşkanının Belediye Başkanlığı
zamanında 3. Köprü yapılması tartışmalarına 3. Köprünün yapılmasının intihardır şeklinde görüşü ile katıldığını
belirterek, “Yapılan hizmetin iyisi kötüsü
olmaz ama isabetli yatırımlar yapmaz
isek boşa zaman kaybeder, sonuçta kar
değil zarar elde ederiz.
7’DE

ali Ahmet Kara, otizm hakkında birçok kişinin bilgisinin olmadığını belirterek, otizmli çocukların annelerinin
onların doğumundan itibaren onlarla beraber
bu durumu yaşadıklarını, bu durumu sindirerek yaşadıklarını ve belki de zevkle yaşadıklarını, inançlarımıza göre otizmli çocukların
annelerinin her an her saniye aslında ibadet
ettiklerini söyledi.
3’TE

İskilip Şehitliğinde çevre

eğitimi’ anlatıldı düzenlemesi ve restorasyon
SAYFA 3’TE

otizmin farkında olması gerekiyor.
Cezai ehliyeti olmayan bireylerin
topluma zarar veren değil, üreten
insanlar haline getirilmesi bu açında
büyük önem taşıyor.
Görülme sıklığı artan ve nedeni
bilinmeyen otizmin

SAYFA 4’TE

Duyarlı miniklere
Şahiner’den hediye
SAYFA 2’DE

Kadının
siyasetteki yeri
SAYFA 2’DE

Sayfa
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Duyarlı miniklere Şahiner’den hediye
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kaleme aldıkları mektuplarda güvenlik güçlerine duygu ve düşüncelerini yazarak dualar eden miniklere oyuncak hediye etti.

Lafcı: Kadın hayatın
bereketi ve hakikatidir

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı,
kadının hayatın bereketi ve hakikati olduğunu
belirterek, ailede, toplumda, çalışma hayatında,
sevgi, şefkat, merhametiyle, hayatı üreten ve sırtlayan kadınların aydınlık yarınların teminatı
olduğunu söyledi.
Günümüzün buhran dünyasının mimarı olan
küresel sömürü düzeninde kadınlar, ne yazık ki
savaşın, cinsiyet ayrımcılığının, şiddetin ve emek
sömürüsünün en büyük mağdurları olduğunu
belirten Lafcı, “Ekonomik ve kültürel emperyalizmin etkisiyle ne yazık ki, ülkemizde ve İslam
coğrafyasında da kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın örnekleri yaşanmaktadır. İnanç ve medeniyet dünyamız içinde eşsiz bir değere sahip olan
kadınlarımızın vakar ve izzetini koruyan bir toplum olmak, irfan nesillerini yetiştirecek kadınlarımızın hak ve hukukuna sahip çıkmak, insanlığın huzur, barış ve adalet dolu geleceği için öncelikli sorumluluktur. İnsanlığı savaş ve kan girdabından kurtaracak değerleri dünyaya hakim kılmak için bir ana, bir eş, bir evlat, hayata emeğini
ve bütün varlığını adayan bir insan olarak kadınlarımızın saygınlığını, sadece bir gün değil hayatın her günü korumalı ve gözetmeliyiz. Kadın
ahlak ve irfan medeniyetimizin bel kemiğidir.
Kadın ailenin mihenk taşıdır. Kadın hayatın
bereketi ve hakikatidir. Sağlık ve sosyal hizmetlerde ise kadın; şifanın, şefkatin, evladını bile
arkasında bırakarak gece gündüz cana can katmak için çırpınan fedakarlık timsalidir.
Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak; kadınlarımıza
savaşın, göçün, emek sömürüsünün, şiddetin
mağduru olmadığı bir gelecek diliyoruz ve bu
duygu ve düşüncelerle başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz” dedi.

Y

avuz Selim İlkokulu öğrencileri
sınıf öğretmenleri Gülten
Cevizci gözetiminde Şırnak'ın
Cizre ilçesinde terörle mücadele eden
özel harekat polislerine, kaleme aldıkları mektup ve şiirlerle moral vermişti.
Bayraklarla süsledikleri kağıtları, duygu
dolu satırlarla dolduran minik öğrenciler, mektupları Şırnak'ın Cizre ilçesinde
görev yapan özel hareket polislerine
gönderdi. Öğrenciler, ülkenin birlik ve

sınıfı öğrencilerini ziyaret eden
Dizdaroğlu, öğrencilere Başkan Şahiner'in gönderdiği çikolata ve hediyeleri
verdi. Okul Müdürü Celal Özgücük ve
2-D sınıfı Öğretmeni Gülten Cevizci
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner'e nazik davranışından dolayı
teşekkür etti. Minik öğrenciler yakın
zamanda Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner'i makamında ziyaret etmek istediklerini söyledi.

HEM’den Dünya Kadınlar

Gününde huzurevine ziyaret

Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve
ASO Müdürlüğü, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle bazı
etkinlikler düzenledi.
Çorum Halk Eğitimi Merkezi
Teknik Müdür Yardımcısı Havva
Doğan, ilk olarak Recep Akdağ
huzur evini ziyaret ettiklerini, bu
topluma hizmet etmiş yaşlı anne ve
babaların hal ve hatırlarını sorup
ellerini öptüklerini, onların ihtiyaçları doğrultusunda kuaför kursu
öğretmen ve öğrencileri ile birlikte
buradaki büyüklerin saç kesimi ve
bakımlarını yaptıklarını belirterek,
bundan çok büyük bir onur duyduklarını söyledi. Doğan, bu ziyaretlerin sadece senede bir günle sınırlı
olmayacağını ve süreklilik arz edeceğini ifade etti.
Çorum Halk Eğitimi Merkezi
Teknik Müdür Yardımcısı Havva

Doğan, daha sonra Çorum Halk
Eğitimi
Merkezi
ve ASO
Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm
kadınlara Kurum Müdürü Fuat Bal
ile birlikte sevginin ve dostluğun
ifadesi olan birer karanfil hediye
ettiklerini vurguladı.
Havva Doğan, günümüzde 8
Mart’ın artık kadınlar açısından çok
daha farklı bir gün olduğunun altını
çizerek, “Kadın haklarının kazanılmasında, nerelerden başlanıldığını
ve bu günlere nasıl gelindiğinin
hatırlanması bağlamında bu gün
özel bir gündür. Dünya kadınları
arasında da bir dayanışma ve deneyim değişme olarak algılanmaktadır. Peygamber efendimizin ifadesiyle Annelerimizin ayakları altında
olan Cennet ve Cennete giden bu
yolda kadınlara verilen değerin en
büyük göstergesidir” dedi.

Sanayi üretimi
yüzde 1,0 arttı
2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 2,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise
yüzde 1,1 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı
2016 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
5,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana
sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız
tüketim malı imalatında gerçekleşti. Ana sanayi
grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı
Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış
yüzde 4,3 ile dayanıksız tüketim malı imalatında
gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat
sanayinde en yüksek artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ocak ayında bir
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 67,5 ile
diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti.
Bu artışı, yüzde 36,8 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve
yüzde 11,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu
ve onarımı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat
sanayinde en yüksek düşüş bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016
yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek
düşüş yüzde 23,8 ile bilgisayarların, elektronik
ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu
düşüşü, yüzde 10,4 ile tütün ürünleri imalatı ve
yüzde 6,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork)
ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

bütünlüğü için terörle mücadele eden
asker ve polislere 'yanınızdayız' mesajı
verdi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, bugün Cizre'de görev yapan
Özel Harekat Polislerine mektup gönderen minik öğrencilere çeşitli hediyeler
vermesi için Belediye Basın, Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa
Dizdaroğlu'nu görevlendirdi. Bugün
Yavuz Selim İlkokulu'na giden ve 2-D

Meral Akşener’in

programı belli oldu

20. 21. 23. 24. 25. dönem Milliyetçi Hareket
Partisi milletvekili, Türkiye Büyük Millet
Meclisi eski Başkanvekili ve İçişleri Eski Bakanı
Meral Akşener’in Çorum programı belli oldu.
Av. Bekir Çetin, kamuoyunun malumu olduğu
üzere Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl
Yönetiminin Genel Merkezin kararı doğrultusunda görevden alındığını belirterek, 20. 21. 23. 24.
25. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski
Başkanvekili ve İçişleri Eski Bakanı Meral
Akşener’in ülke genelinde görevden alınan teşkilatlara destek ziyaretleri kapsamında 11 Mart
2016 Cuma günü görevden alınan yönetime destek ve Çorumlularla buluşmak maksadı ile
Çorum’u ziyaret edeceğini söyledi.Çetin,
Akşener’in saat 13.30’da Çorum Şeker Fabrikası
önünde araç konvoyu ile karşılanacağını saat
14.00’de Çorum Pir Baba Parkında halkla bir
araya gelerek sohbet edeceğini ardından Gazi
Caddesinde Çorumlularla selamlaşacağını vurguladı. Av. Bekir Çetin, “Saat 17.30’da Çorum
Anitta Otel’de düzenlenecek salon toplantısında
kıymetli hemşerilerimize seslenecek olan Meral Akşener hanımefendi daha sonra şehrimizden ayrılacaktır. Programımıza bütün hemşerilerimiz davetlimizdir” dedi.
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Kadının
siyasetteki yeri
AK Parti İl Başkanlığı tarafından ‘8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle program
düzenledi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Turgut Özal İş Merkezi’nde program
düzenlendi. Gerçekleştirilen programa,
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün eşi
Hatice Külcü, AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu’nun eşi Ruzin Bekiroğlu, AK
Parti Çorum İl Genel ve Belediye Meclisi’nin
kadın üyeleri İl Teşkilatı, İlçe Teşkilatları
Kadın kollar, Mahalle Başkanları ve üyeleri ile
çok sayıda partili bayan katıldı. AK Partinin
Programına "Dünya Kadınlar Günü" sebebiyle davet edilen Lacivert Dergisinin Genel
yayın yönetmeni Meryem İlayda Atlas
Kadının siyasal alandaki etkinliğine ve bu
alanda karşılaştığı sorunlara değinerek siyasetin farkında olabilmemiz için farkındalık
yaratmamız gerekmektedir. Güçlü kadın,
güçlü toplum sloganını beğendimi söylemek
istiyorum ama bizim toplumumuzda güçlü
kadın pek çok sevilmez. Söylendiği zaman
seviyoruz ama siyasette Belediye başkanı ve
yardımcısı Meclis üyesi olmakta zorlanıyoruz
veya tercih sebebi olmuyoruz dedi.
Kadınlarımızın siyaset alanında çalışmalarında
var gücüyle çalışmakta olup temsil kabiliyetinde ise hak ettiğimiz yerde değiliz biz kadınlar
olarak bunları hiç hak etmiyoruz. Mecliste
Erkek temsil oranımıza bakarsak 10 /1 ifadelerini kullandı. Refah Partisi zamanında
Cumhurbaşkanımız Kadınların siyasette yeri
olmalıdır dediğinde parti içerisinde karşı çıkmışlardı. Kadın ve siyaset ilişkisi üzerinde
konuşan Meryem İlayda Atlas cinsiyet kavramına vurgu yaparak, kamusal alanda kadının
eşitsiz ve adaletsiz muameleye maruz kalmasına neden olan dinamikleri gözler önüne sermek adına önem teşkil etmektedir ifadelerini
kullandı. Atlas kadınların toplumsal hayatın
hemen hemen her alanında ikincil pozisyonda
olmaları durumunu değerlendirerek, siyasal
alan içerisinde, Atlas kadınların siyasi alana
katılımlarında kendilerini göstermelerini istedi.
“Siyasete girerken ve onun devamında kadınları zor bir süreç bekler” diyen Atlas, şu ifadeleri kullandı. “Yani bir kere erkeklerin hâkim
olduğu bir dünyaya, siz yeni bir kapı açıyorsunuz. Birileri o koltuklara daha önce yerleşmiş,
siz diyorsunuz ki o koltuğu boşaltın, yerinize
biz oturacağız diye bilmemiz gerekir.”

İskilip Belediye Başkanı
Recep Çatma, mahalle
muhtarları ile Belediye
Meclis Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yaptı.

İskilip Belediye Başkanı Çatma, muhtarlarla bir araya geldi

Daha önce 21 Ekim 2015 Çarşamba günü
Atatürk Orman Çiftliğinde muhtarlarla bir
araya gelen Başkan Çatma mahallelerin
ihtiyaçlarını dinlemiş ve ihtiyaç ve taleplerin yerine getirileceğini taahhüt etmişti.
Önceki gün, Belediye Meclis Üyesi Murat
Önder’le beraber muhtarlarla toplanan
Başkan Çatma ihtiyaç ve talepler hakkında
görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlar,
önceki toplantıda talep ettikleri işlerin yerine getirildiğini beyan ederek Belediye
Başkanı Recep Çatma’ya teşekkür ettiler.
Başkan, yeni talepleri de alarak hizmetin
aksamadan devam edeceğinin altını çizdi.
BAŞKAN, ÇOCUK PARKI İÇİN
HER MAHALLEDEN İKİ YER İSTEDİ
Belediye Başkanı Recep Çatma okullar
tatile girmeden her mahalleye iki adet
çocuk parkı sözlerini de yerine getirmek
istediklerini, çok çeşitli oyun gruplarının
hazır olduğunu, oyun parklarının zeminini
kauçuk malzemeden yapılacağını belirte-

rek parklara 30 adette kamelya yapımının
devam ettiğini sözlerine ekledi. Belediye
Başkanı Recep Çatma bilgilendirme toplantısında Belediyenin kuruluş yılı olan
1872’den beri İskilip’te kapsamlı bir altyapı çalışmasının yapılmadığını, sorumluluklarının ağır olduğunu, 6 adet altyapı çalışmasından iki tanesinin tamamlandığını,
diğerlerinin de ana arterlerde bitirildiğini,
doğalgaz abone bağlantısındaki eksikliğin
tamamlanmasının ardından asfalt ve kilit
parke döşeme işine başlanacağını, sıkıntıların geçici yatırım ve hizmetlerin kalıcı
olduğunu beyan ederek desteklerinden
dolayı muhtarlara teşekkür etti
Çatma İskilip ekonomisine canlılık kazandıracak 1000 kişilik İskilip Açık Tarım
Cezaevi zemin etüdü çalışmasına başlandığını, İskilip Meslek Yüksek Okulu Yeni
Binasını da kısa sürede tamamlamayı
hedeflediklerini belirtti. Belediye Başkanı
Recep Çatma İskilipli Alimler Müzesinin

yıl içinde açılacağını, kale ve tarihi arastaların restorasyonu ile ilgili de kapsamlı bir
çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. İki
saatten fazla süren toplantının ardından
Başkan Çatma ve mahalle muhtarları toplu
olarak Kızılay’ın kan toplama merkezine
giderek kan bağışında bulundular.
Belediye Başkanı Recep Çatma bu toplan-

tıların sık aralıklarla devam edeceğini ifade
ederek “Söz verdiğimiz hizmet ve yatırımların gerçekleşmesi için verdikleri katkı
desteklerinden
dolayı
Çorum
Milletvekillerimiz Sayın Salim Uslu, Sayın
Ahmet Sami Ceylan, Sayın Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt’a şahsım ve İskilip halkı
adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sayfa
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“Otizmli çocukların

eğitimi’ anlatıldı

‘Önemli olan kalp

Vali Ahmet Kara, önemli olanın vücut organlarının, bedensel organların veya zihinsel yetilerin
az olması değil, kalp gözünün, gönül gözünün kapalı olmaması olduğunu söyledi

gözünün açık olması’

V

Vali Ahmet Kara

ali

Ahmet Kara,
otizm hakkında birçok kişinin bilgisinin olmadığını belirterek,
otizmli çocukların annelerinin onların doğumundan itibaren onlarla beraber bu
durumu yaşadıklarını, bu
durumu sindirerek yaşadıklarını ve belki de zevkle yaşadıklarını, inançlarımıza göre
otizmli çocukların annelerinin her an her saniye aslında
ibadet ettiklerini söyledi.
Dün gerçekleştirilen ‘Otizmli
çocukların eğitimi’ konulu
seminerde konuşan Vali
Kara, “Eminim ki onlar
melek çocuklar diye hitap
ettikleri çocuklarına doğumlarından itibaren çok iyi bakıyorlar, toplumdan ayırt etmemeye çalışıyorlar, onların

toplumun her türlü ekonomik
sosyal ve diğer haklarından
istifade etmeleri için her türlü
fedakârlığı gösteriyorlar”
dedi.
Devletin bu çocuklar için her
türlü sosyal ve ekonomik
haklardan yaşama hakkından
yararlanmaları için her türlü
tedbiri almaya çalıştığının
altını çizen Vali Ahmet Kara,
“Bu çocuklarımız toplumda
yaşama hakkını bizim kadar
yaşayamadıkları bizim kadar
toplumun imkânlarından istifade edemedikleri için biz bu
çocuklarımıza borçluyuz. Bu
borcumuzu yerine getirmeliyiz. Çocuklarınız size yük
değil melek gibi gelsin. Bizde
devlet olarak sizlerin yanındayız. Her zaman sizlere
kapımız açıktır” diye konuştu. Vali Kara, konuşmasında
şunları söyledi:

ANNE BABALAR
HER TÜRLÜ
FEDAKARLIĞI
YAPIYOR
“Otizm hakkında birçoğumuzun fazla bir bilgisi yok. Ama
otizmli çocukların anneleri
onların doğumundan itibaren

onlarla beraber bu durumu
yaşıyorlar, bu durumu sindirerek yaşıyorlar ve belki de
zevkle yaşıyorlar. Bizim
inancımıza göre otizmli
çocukların anneleri her an her
saniye aslında ibadet ediyorlar. Otizmli çocukların anneleri babaları ilgilileri vakıf
dernek teşkilat kurarak bir
araya gelerek onların yardımına koşarlar onları topluma
katmak için ellerinden geleni
yaparlar. Ya gözleri olup da
görmeyenler, kulakları olup
da duymayanlar, kalpleri
olup da anlamayanlar onları
kim kurtaracak bilemiyoruz.
Önemli olan kalp gözünün
açık olmasıdır. Önemli olan
vücut organlarının, bedensel
organların veya zihinsel yetilerin az olması değil kalp
gözünün gönül gözünün
kapalı olmamasıdır. Ben bu
anne ve babaları baştan kutluyorum.
Eminim ki onlar melek
çocuklar diye hitap ettikleri
çocuklarına doğumlarından
itibaren çok iyi bakıyorlar,
toplumdan ayırt etmemeye
çalışıyorlar, onların toplumun
her türlü ekonomik sosyal ve
diğer haklarından istifade
etmeleri için her türlü fedakârlığı gösteriyorlar.

OTİZMİN HALA
NEDENİ ÇOK BELLİ
DEĞİL
Bunu inşallah gelecekte bilim
çözer. Biz devlet olarak bu
konuda sadece anne babalara
tavsiye etmek yerine devlet
olarak son 15 yıldır özellikle
engelliler kanunu ile birlikte
anayasal değişikliklerle birlikte çeşitli mevzuat değişiklikleri yapılarak çeşitli kesimlerin
bilinçlendirilmeleri

sureti ile bu yolda önemli
mesafeler kat edilmiştir.
Yerel yönetimlere bu konuda
fevkalade
yükümlülükler
verilmiştir. Belediyelerin
engellilere desteği yardımı
destek hizmeti verme görevi
hem belediye kanunda hem
de diğer engelliler ile ilgili
kanunlarda açıkça yer almaktadır. Bu mevzuat çerçevesinde belediyelerimiz engelliler merkezleri açmışlar ve
imkânları ölçüsünde ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadırlar.
Devlette tabi bu çocuklar için
her türlü sosyal ve ekonomik
haklardan yaşama hakkından
yararlanmaları için her türlü
tedbiri almaya çalıyor. Bu
çocukların hak ve hukuklarını toplumdan tam istifadeleri
sağlamak için yapılması
gerekenler
yapılmamıştır
ama yapılmaya çalışılmaktadır. Kurumlar üzerlerine
düşeni yapmazlarsa çeşitli
cezalar verilmektedir.

GÖNÜLLÜREMİZİ
TEBRİK EDİYORUM
Din mezhep renk ayrımı
yasak olduğu gibi otizmli
çocuklara ayrım yapmanın da
yasak olduğu suç olduğu
yönünde açık hüküm vardır.
Cezai tedbirler önemli değil
önemli olan toplumun gönüllü olarak bu çocuklarımızın
toplumda yer bulmaları toplumun imkânlarından yararlanmaları için gönüllü olarak
çalışmaları
esastır.
Gönüllülerimizi terdik ediyoruz.
STK’larda özellikle gönüllü
kuruluşlarda hanımlar yer
almaktadır. Bundan dolayı da
hanımları
kutluyorum.
STK’ya
katılımda
biz
Türkiye’de üçüncü ilmişiz.
Geleceğin devleti geleceğin
idaresi kesinlikle kamu otoriteleri ile beraber sivil toplum
kuruluşlarının da katılımı ile
gerçekleşecektir. En fazla beş
sene sonra Türkiye’de kamu
görevlerinin sivil toplum
kuruluşları ile kamu idareleri
tarafından yapıldığını göreceksiniz.

ÇOCUKLARINIZ
SİZE YÜK
DEĞİL MELEK GİBİ
GELSİN
Gönüllü olarak başlatılan faaliyetler çocuklarımıza sahip
çıkmanız hem ibadettir hem
kanuni
görevlerinizdir.
Dünyanın kabul ettiği insani
görevlerdir. Bu çocuklarımız
toplumda yaşama hakkını
bizim kadar yaşayamadıkları
bizim kadar toplumun
imkânlarından istifade edemedikleri için biz bu çocuklarımıza borçluyuz. Bu borcumuzu yerine getirmeliyiz.
Çocuklarınız size yük değil
melek gibi gelsin. Bizde devlet olarak sizlerin yanındayız.
Her zaman sizlere kapımız
açıktır.” (Ebru ÇALIK)

Çorum Otizm Gönüllüleri
Derneği ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
işbirliği
ile
Çorum’da otizmli çocuklarla
çalışan eğitimcilere ve otizmli
çocuk
ailelerine
yönelik
‘Otizmli çocukların eğitimi’
konulu seminer düzenlendi.
Dün Turgut Özal İş Merkezi
Konferans Salonu’nda yapılan
seminere Vali Ahmet Kara,
Belediye Başkan Yardımcısı
Turhan Candan, İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya, Milli Eğitim Şube
Müdürü Ali Rıza Ekmekyapar,
Çorum Otizm Gönüllüleri

Derneği Başkanı Emine İnal,
bazı meclis üyeleri ile davetliler
katıldı.
Meclisteki
çalışmalarından
dolayı programa katılamayan
Ak Parti Milletvekilleri Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt ve Ahmet
Sami Ceylan’ın mesajlarının

okunmasının ardından Vali
Ahmet Kara, Milli Eğitim Şube
Müdürü Ali Rıza Ekmekyapar
ve Çorum Otizm Gönüllüleri
Derneği Başkanı Emine Çelen
İnal birer açılış konuşması
yaptı.
‘Otizmli çocukların eğitimi’
konulu seminere konuşmacı
olarak katılan Sürekli Eğitim
Birimi Koordinatörü Deniz
Yılmaz, çocuklarda beceri ve
davranış kazandırma, problemli
davranışları başarıya çevirme
ve Tohum Vakfı Eğitim portalı
hakkında bilgiler verdi.
(Ebru ÇALIK)

Ceylan hedefi koydu
Otizmli çocuklar için marka bir proje

Ç

orum Otizm
Gönüllüleri Derneği ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün İşbirliğinde,
Tohum Otizm Vakfı Sürekli
Eğitim Birimi tarafından verilen Otizm Eğitim Semineri
dün gerçekleştirildi.
Aileler ve Öğretmenler için
düzenlenen Seminerin açılışına bir mesaj gönderen Tarım
Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi, Ak Parti
Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan “Şehrimizde
Otizmli çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak marka bir projenin oluşması, ortaya çıkması
için hep birlikte gayret edeceğiz. Otizmli çocukların cefakar anneleri olarak sizler

sorumluluğunuzun farkındasınız, bir arada olmanız birbirinize destek olmanız, çocuklarımız için birlikte hareket
etmeniz çok önemlidir diyerek
Çorum’un markalaşması
yönünde sosyal bir projeye

vurgu yaptı.
Ak Parti Çorum Milletvekili
Ceylan mesajında, bütçe
görüşmeleri nedeniyle seminer
açılışına katılamadığını ifade
ederek, “Çocuklarımızı hayata
hazırlayarak, kendi ayakları
üzerinde durabilecek bireyler
haline getirmemiz toplumun
geleceği açısından son derece
önemlidir. Otizmli çocuklarımızın neleri başardığını ülkemiz ve dünyadaki bir çok
örnekten görmekteyiz. Başarı
örnekleri gelecek açısından
bizlere ümit vermektedir.
Toplumumuzun geleceği için
yaptığınız işlerde sizlerin
yanında ve destekçiniz olduğumu bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

‘Eğitim hayati
önem taşıyor’

Çorum Otizm Gönüllüleri
Derneği Başkanı Emine İnal,
otizmle başa çıkmanın başarıya
ulaşmanın yolunun sadece
çocuklara eğitim vermekten
geçmediğini belirterek, ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun
da eğitimlerinin sürekliliğinin
hayati önem taşıdığını söyledi.
Dün Turgut Özal İş Merkezi
Konferans Salonu’nda yapılan
Otizmli çocukların eğitimi’
konulu seminer öncesinde açılış konuşması yapan İnal, “58
çocuktan birinde görülme sıklığına ulaşan Otizm tanısı alan
çocuklarımızın ve ailelerinin
yaşam kalitesini arttırmak sadece bu sorunla uğraşmak durumunda olan aileler açısından

Çorum Otizm
Gönüllüleri Derneği
Başkanı Emine İnal

önem taşımıyor. Cezai ehliyeti
olmayan bireylerin oluşturacağı
tehlikelerden toplumun korunması içinde otizmli çocukların
sürekliliği olan eğitimle topluma kazandırılması gerekmektedir” dedi.
İnal, “Öğretmenlerimizin ve
ailelerimizin mesleki ve kişisel
yeterliliklerine büyük katkı sağlayacak olan eğitim seminerimizin gerçekleşmesini sağlayan
tüm gönüllerimize, aramızda
bulunarak bize moral ve
Valimiz Ahmet Kara’ya, İl
Genel Meclis başkanımız Halil
İbrahim Kaya’ya duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyoruz”
diye konuştu. (Ebru ÇALIK)
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‘Sinema, modern zamanın insan

bilincini yönlendiren en büyük silah’
Programın yöneticiliğini Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği Osmancık Şubesi
Başkanı Kazım Sekili yaptı. Türkiye’nin
ilk kuantum filmi olarak lanse edilen
filmde, eş ruhunu bulamayan iki insanın
daha sonra ruhlarının eş olduğunu anlamalarıyla filmin ilerlediğini belirten
Sekili, filmde Kuantum Düşünce
Tekniği işlenmesine rağmen bunu çok
iyi yansıtamadıklarını görüyoruz” dedi.
Filmde rüyaların altının çizildiğini, hatta
rüyalardan haber alınmasının sinemanın
ilgi alanında olduğunu belirten Kazım
Sekili, rüya sinema ilişkisi hakkında
şunları söyledi.
“Filmler rüyaların etkilediği biçimde
bizim şuuraltımıza etki ediyor.
Rüyalarda da görsel imgeler görürüz,

‘İstediği her şeyi yapan

bir nesil istemiyoruz’
Başöğretmen Anadolu
Lisesi’nde “Gençlik Ahlakı”
konulu konferans düzenlendi

Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Adem Korukcu’nun sunduğu okul idareci, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı “Gençlik Ahlakı”
konulu konferans düzenlendi.
Doç. Dr. Adem Korukcu, istediği her şeyi yapan
bir nesil istemediklerini belirterek, “Emrivaki,
buyurgan bir tavırla değer yargıları ifade edilirse
bunun da bir önemi kalmıyor” dedi.
Yarının liderlerinin önderlerinin gençler olacağını kaydeden Korukçu, “Değer on yılı aşkın
zamandır dile getirilen tekrarlanan bir konudur.
Almış olduğumuz mesafe küçümsenecek bir
boyutta değildir. Emrivaki, buyurgan bir tavırla
değer yargıları ifade edilirse bir önemi kalmıyor.
Şiddet, baskı, buyurgan bir dil girdi araya artık.
Yeni perspektifler ortaya koymalıyız. Biz istediği
her şeyi yapan alabildiğine özgür bir nesil de istemiyoruz. Yarının liderleri önderleri olacaksınız.
Ülke, millet kültür olarak biz değersiziz de değerler eğitimi bize dokunduğunda farklı bir şey mi
olacak, hayır. Bize ait çok önemli değerlere sahibiz. Yaşantı biçimi kavramlar değerlerdir.
Değerlerimiz milli, dini, evrensel değerler olarak
ayrılmaktadır. Vatan, bayrak olgusu önemli bir
değerdir bu ülke için” diye konuştu.
Doç. Dr. Adem Korukcu konferansta; bireylerin
temel değerleri aileden alarak geldiklerini ve bu
sahip oldukları değerleri yaşamaları ve yaşatmaları konusunda kendilerine büyük sorumluluk
düştüğünü belirterek, gençlere bazı tavsiyelerde
bulundu.
Programın sonunda konuşan Okul Müdürü
Recep Yücel, “Okulumuzda “Değerler Eğitimi”
kapsamında belli bir plan dahilinde devam
etmektedir. Bizleri bu konuda bilgilendirmek için
burada bulunan Hitit Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem
Korukcu’ya ve katılımcılara teşekkür ediyorum”
dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
Osmancık Şubesi Film Okumaları programında bu hafta “Eşruhumun
Eşzamanı” adlı filmin okumasını gerçekleştirdi.

C

Ulu Caminin restorasyon

çalışmaları durdu
Yorgancılar Odası üyeleri
Kadınlar Günü’nü kutladı
Çorum Yorgancılar, Çeyizciler ve Perdeciler
Esnaf Odası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyelerinin Kadınlar Günü’nü yemekli bir
organizasyonla kutladı.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği
(ÇESOB)’ta gerçekleştirilen programa ÇESOB
Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Yorgancılar, Çeyizciler ve Perdeciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan
Çerikçi ve oda üyesi çok sayıda bayan katıldı.
Programda konuşan ÇESOB Başkanı Yalçın
Kılıç, “Bu gün güzel bir gün. Ayaklarının altı
öpülesi kadınlar, analarımız, bacılarımız bizi
doğumumuzdan ölümümüze kadar hiç yalnız
bırakmazlar. Bizleri yetiştirirler. Sizler bizim
için çok önemlisiniz. Bizler her zaman emekçi
kadınlarımızın, sizlerin yanındayız. Yüce yaradan birliğimizi bütünlüğümüzü beraberliğimizi
bozmasın” temennisinde bulundu. Oda Başkanı
Erdoğan Çerikçi ise konuşmasında birlik ve
beraberliğin önemine değinerek, oda olarak üyelerinin her zaman yanında olduklarını kadına bir
gün değil, her gün saygı duyulması gerektiğini
kaydetti. Çerikçi, “Odamız için bu bir ilk ama
inşallah devamı gelecektir. Odamızın kadın üyeleri oldukça fazladır. Biz oda olarak her zaman
sizlerin yanında olacağız” diye konuştu.
Programda kadınlara ayrıca ÇESOB Başkanı
Yalçın Kılıç tarafından çiçek takdim edildi.

CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı Kadınlar Gününü coşkuyla kutladı

umhuriyet Halk Partisi
Mecitözü İlçe
Başkanlığı, 8 Mart
Dünya kadınlar gününü coşkuyla kutladı.
CHP Mecitözü ilçe merkezinde yapılan kutlama programına
CHP Mecitözü İlçe Başkanı
Atiye Yaşar, Başkan

zaman kavramıyla istediği gibi oynar
rüyalar. Mekânda da hızlı geçişler yapılabilir. Kurgusal olarak sinema ve medyada da aynı durum söz konusudur. İkisi
de mecaz ve sembolleri sıkça kullanır.
Yani sinema ve filmin dili ile rüyaların
dili benzerlik gösterir.”
Osmancık Anadolu Lisesi Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Aksu
Comba, Kuantum Düşünce Tekniği hakkında bilgi verdi. Osmancık Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Tökel, rüyalar ve rüyaların insan üzerindeki etkileri hakkında
bilgi vererek filmdeki metaforlar üzerinde konuştu. Daha sonra katılımcıların da
film hakkında görüş belirtmelerinin
sonunda program sona erdi.

Yardımcısı Ahmet Bilgin, İlçe
Sekreteri Zeycan Bülbül, İlçe
Saymanı Şenel Özcan ve partili kadınlar katıldı.
CHP Mecitözü ilçe Başkanı
Atiye Yaşar 8 Mart Dünya
Kadınlar gününün önemini
belirten bir konuşma yaptı.
Kutlama programına katılan

misafirlere yöresel yiyecek ve
içecek ikramı yapıldı.Kutlama
programı yöresel müzikler
eşliğinde devam etti.Kutlama
programına katılan kadınlar
yöresel müzikler eşliğinde
halay ve oyunlar oynayarak
hoşça vakit geçirme imkanı
buldu.

Sungurlu’nun sembollerinden olan
tarihi Ulu Caminin restorasyon
çalışmalarının durduğu bildirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 12 Aralık 2014 Cuma günü
ihale edilen ve Ramazan ayına
yetiştirileceği
belirtilen
Ulu
Caminin restorasyon çalışmaları
durdu.
Edinilen bilgiye göre, ihaleyi üstlenen firmanın projelerdeki değişikliklerden dolayı Ulu Camideki restorasyon çalışmalarını durdurduğu
belirtildi. Diğer taraftan halk arasın-

da çalışmaların ödenek sıkıntısından durdurulduğu iddia edildi.
İlçedeki yöneticiler, restorasyon
çalışmaları sürerken Ulu Camiyi
defalarca ziyaret ederek incelemelerde bulunmuşlardı.

Osmancık’ta okul

müdürlerine EBA eğitimi

Çorum’un Osmancık İlçesine bağlı ortaokul ve
liselerde görev yapan okul müdürlerine yönelik
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitimi verildi.
Geçtiğimiz Hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kızılcahamam'da yapılan EBA konulu seminere katılan İlçe milli eğitim müdürü Mahmut
Tokel başkanlığında Osmancık öğretmenevinde
yapılan EBA konulu toplantıya katılan 20 okul
müdürüne yönelik olarak toplantının devamında
EBA’nın kullanımı ve eğitimdeki etkisine yönelik eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tokel yaptığı
açılış konuşmasında EBA'nın dünyada 30 ülke
tarafından takip edilen Amerika ve Kanada'nın
da talip olduğu ve alt yapısı tamamen Türk
mühendisler tarafından oluşturulmuş dünyanın
en büyük bilgi ve eğitim portallarından birisi
olduğunu söyledi. Daha sonra Fatih projesi koordinatörü bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet
Bal tarafından uygulamalı olarak tabletler üzerinden yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte
öğretmen ve öğrenciler tarafından EBA’nın nasıl
kullanılması gerektiği ile ilgili eğitim verildi.

AES Dünya Kadınlar Günü’nü çiçeklerle kutladı

Anadolu Eğitim Sendikası
(AES) İl Temsilciliği, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadın üyelerinin gününü
okullarında ziyaret ederek
çiçeklerle kutladı.
Anadolu Eğitim Sendikası İl
Teşkilatlanma
Sekreteri
Ömer Faruk Alkan, kadınların hem ev hanımı hem de
kamu çalışanı olarak büyük
bir özveri ile toplumsal hayata, aileye katkıda bulunduklarını ifade ederek, “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kadınların çalışma hayatındaki
sorunlarını çözmek, toplumsal hayatta maruz kaldıkları
tehlikeleri ortadan kaldırmak, siyaset başta olmak
üzere hayatın her alanında
eşitlikçi bir yaklaşım için tartışma alanı oluşturmak için
fırsattır” dedi.

Türkiye’de kadın sorunlarının, kadının sorunları gibi
algılandığına değinen Ömer
Faruk Alkan, her yıl artan
sayıda çalışan, çalışmayan,
genç, yaşlı, çocuk demeden
öldürülen, şiddetin her türlüsüne maruz kalan on binlerce
kadın varken, 8 Mart’ı kutlamak yerine anlamak gerektiğinin altını çizdi.
AES Teşkilatlanma Sekreteri
Ömer Faruk Alkan, açıklamasında şunları söyledi:
“Kadının yaşam hakkından
başlayarak çalışma hayatındaki haklarının teslimine uzanan bir gelişme gösterebilmek, evde, sokakta, iş yerinde elimizde karanfillerle bayram gibi 8 Martları kutlayabilmek umudumuzdur, hayalimizdir. Toplum olarak kadına değer vermek değil, var

olan değerini anlamak üzerinde yoğunlaşmamız gerekmektedir. Kadınlarımız toplum hayatından, kamuda
çalışmasından çeşitli şekillerde engeller çıkarma girişimlerinden kurtularak topluma
en çok faydalı olacakları
alanlarda kendilerini göstermelidir. Bu ülkenin temelle-

rinde kadın eli vardır.
Onun cephede verdiği mücadele vardır. Hayal olarak kalmasın diye çalışmaya devam
edeceğiz, en iyi bildiğimiz işi
yaparak neslimizi eğiteceğiz.
Bu vesile ile başta şehit anneleri, eşleri olmak üzere bütün
kadınlarımıza en derin saygılarımızı sunuyoruz.”

İskilip Şehitliğinde çevre
düzenlemesi ve restorasyon

İskilip Belediyesince Birinci Dünya
Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş
Savaşı ve çeşitli cepheler ile terörle
mücadelede hayatını kaybeden İskilipli
754 şehidin mermer levhalar üzerinde
adlarının, lakaplarının, şahadet ettiği
cephelerin adının yazılı olduğu Şehitlik
Anıtında kapsamlı bir yenileme ve restorasyon çalışması yürütülüyor.
Bu çerçevede; zaman içinde bozulmuş
mermer levhalar İskilip Belediyesi
ekipleri ve İskilip Meslek Yüksek
Okulu işbirliği ile onarılarak isimler ile
şehitlere ait bilgiler tekrar yazılıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
yeşil alan ağaçlandırma ve park çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA
PROGRAMI ŞEHİTLİK’TE

Çalışmaları inceleyen Belediye
Başkanı Recep Çatma “Bu manevi

mekânda şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışır düzenlemeler yapıyoruz.
İnşaallah bu yıl da 18 Mart Şehitleri
Anma Günü programı burada gerçekleştirilecek. Çalışmalarımızı 18 Mart’a
tamamlamak üzere yoğunlaştırdık.

Katkılarından dolayı İskilip Meslek
Yüksekokulu Müdürümüz Doç.Dr.
Sayın Muammer Cengil’e, değerli
öğretim görevlilerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Sayfa
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sert cevap

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, muhalefet milletvekillerinin, Ak Parti ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine meclis kürsüsünden sert cevap verdi

Ak Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü vesilesiyle Kadınlar Günü kutlama programı düzenlendi.

Ak Parti’liler Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Dün Turgut Özal İş Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen programa Belediye
Başkanı Muzaffer Külcü’nün eşi Hatice Külcü,
AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, partililer
ve çok sayıda kadın katıldı. AK Parti İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu’nun kadınlar günü ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından Belediye Başkanı

Muzaffer Külcü’nün eşi Hatice Külcü bir konuşma yaptı. Müzik ziyafeti ile devam eden programda daha sonra Turkuaz Yayın Grubu ve
Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Sabah
Gazetesi Editörü Meryem İlayda Atlas bir
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından müzik
ziyafeti ile program sona erdi. (Ebru ÇALIK)

‘Kadın, hayatımızın yarısı değil bütünüdür’
S

ungurlu
Belediye
Başkanı
Abdulkadir
Şahiner, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle bir
mesaj yayınladı. Şahiner,
“Kadın, hayatımızın yarısı
değil bütünüdür. Çünkü kadınsız bir hayatın devamı mümkün
değildir” dedi. Kadınların bu
topraklarda hem toplumun hem
ailenin temeli olduğunu ifade
eden Şahiner, “Bir anne, bir eş,
bir evlat olarak kadın, toplumu
dönüştüren ve topluma istikamet verendir. Aile kurumunun
temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu
olan kadınlarımız, hayatımızın
her alanında sınırsız sevgisi,
hoşgörüsü, fedakârlığı ve yetiştirdiği evlatlar ile geleceğimizi
şekillendiren kutsal varlıklardır” diye konuştu.
Kadının olmadığı yerde eksik-

lik vardır diyen Şahiner,
“Kadın elinin değmediği iş
yarımdır, kadın gözüyle bakılmayan eser, estetikten mahrumdur. Kadınsız dünya öksüzdür,
boynu büküktür. Dolayısıyla
hayatımızın tam merkezinde
yer alan ve Cenab-ı Allah'ın,
Ana olarak erişilmesi mümkün
olmayan bir makama layık gördüğü kadını el üstünde tutmak,
onu başımızın tacı yapmak
gerekirken yine ona hor bakmak kimsenin haddi değildir,
haddi olmamalıdır. Hele hele
kadına el kaldırmak ve ona şiddet uygulamak aklın, vicdanın
kabul edeceği bir şey değildir.
Artık, kadını dışlayan, hor ve
hakir gören, kadına şiddet
uygulayan bir anlayışı gündemden düşürmek hepimizin ortak
görevidir" dedi. Şahiner, “Bu
duygu ve düşünceler ile özel-

likle devletimizin bölünmez
bütünlüğü için mücadele verirken, mertebelerin en yükseği
olan şahadet mertebesine ulaşan ve gazi olan kahraman
Mehmetçiklerimizin anneleri
ve eşleri başta olmak üzere,
tüm kadınlarımızın "8 Mart
Dünya Kadınlar Günü"nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde 2014 Yılı Merkezi Kesin Hesap
Kanunu Tasarısı'nın 6'ncı maddesi üzerine söz aldı. Ceylan
konuşmasına kadınların, 8 Mart Kadınlar Gününü kutlayarak
başladı.

MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜDÜK

Ak Parti iktidarı döneminde problem çözen bir anlayışla
Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kalkınması için çalıştıklarını söyleyen Ceylan “Milletimizin çizdiği rotada milletimizle birlikte yürüdük. Milletimizi kuşatan, onun dertleriyle
dertlenen, hassasiyetlerini benimseyen, gönül dilini esas
alan, Türkiye'nin menfaatini, selametini ve istikbalini her
şeyin üstünde tutan bir anlayışla hizmet ettik. Çözülemez
gibi görünen sorunları çözmek, Türkiye'nin ayağına âdeta
pranga olan meseleleri aşmak, hayal gibi görünen hedefleri
gerçekleştirmek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve
kardeşliğimizi pekiştirmek için çalıştık” dedi.
Hiçbir kesimi ötekileştirmediklerini tam aksine farklılıkların,
özgürlüklerin, bireysel tercihlerin, her türlü demokratik tepkinin güvencesi olduklarını ifade eden Ceylan “Biz bu topraklarda diline, dinine, ırkına bakmadan renklerin kardeşliğini savunduk. Düsturumuz, Şeyh Edebali'nin söylediği üzere
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Düsturudur” dedi.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan konuşmansın devamında muhalefet milletvekillerinin, Ak Parti ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine cevap verdi.
Ceylan konuşmasında şunları söyledi;
“6 Mart Pazar günü İstanbul'da 59 metre genişliğinde, aynı
zamanda da üzerinde raylı sistemin olduğu dünyanın en
büyük asma köprüsünün son kaynağını Sayın
Cumhurbaşkanımızla birlikte Başbakanımız ve bakanımız
atarken maalesef yine belirli düşünceler aradan cümlenin
birini cımbızla çekerek Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında
burada eleştirilerde bulundular. Ama bunları unutmasın bu
arkadaşlarımız: Bu Ak Parti milletin bağrından çıktı, Ak
Parti'nin tabelasını milletimiz astı değerli arkadaşlar. Ve

Öğrencilere “Birlikte

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu milletimiz bir kere bağrına bastı, bundan sonra da necip Türk milleti devamlı sahip çıkacak ve bağrına basacaktır.

TÜRK MİLLETİ COTTARELLİ'Yİ UNUTMADI

Değerli kardeşlerim, hani biraz önce arkadaşımız bunları Ak
Parti yaptı, şunları Ak Parti yaptı diyor ya güya, sözüm ona;
ben de bir iki şey söyleyeceğim: Bakın, Ak Parti neyaptı,
biliyor musunuz? Uzaya kendi uydumuzu da Ak Parti gönderdi, bunu da söyleyeyim. ATAK helikopterini de Ak Parti
yaptı. Kendi millî tankımızı da Ak Parti yaptı. Hani "emekçi" diyorsunuz ya, emekçileri, işçi kardeşlerimizi SSK hastane kuyruklarından kurtaran da Ak Parti; bunu da söyleyin,
bunu da Ak Parti yaptı. Aynı şekilde Cottarelli'yi tanıyor
musunuz, Cottarelli'yi? Unuttunuz mu? Cottarelli'yi siz unutmuş olabilirsiniz ama Türk milleti Cottarelli'yi unutmadı, 1
Kasımda da gösterdi onu. Bir Cottarelli vardı, ben söyleyeyim, hatırlatayım. IMF'nin masa şefi, Türkiye masa şefi, her
geldiğinde talimatlar verirdi. Bunları da söyleyin, cesaretiniz
varsa çıkın söyleyin. Bu Değerli Bakanımız o zaman bürokrattı, IMF'ye borcu bitirirken bu Değerli Bakanımız bürokrattı. Onu da söyleyin; hani doğruları burada söylüyorsunuz
ya, hani gerçekleri burada söylüyorsunuz ya, hadi çıkın onu
da söyleyin. "İşçi" diyorsunuz ya, "emekçi" diyorsunuz ya,
emekçiyi ilaç kuyruğundan kurtaran da Ak
Parti'ydi, onu söyleyin, söyleyemiyorsunuz
tabii. IMF'ye borcu bitirirken yine bu
Bakanımız Müsteşar olarak görevdeydi, onu da
söyleyin”

Yaşama Kültürü” anlatıldı

Kadına şiddete hayır

Çorum Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün “Değerler Eğitimi
Faaliyeti” kapsamında Hitit
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerine “Birlikte Yaşama
Kültürü” konferansı verildi.
Otelcilik Lisesi’nde gerçekleştirilen
konferansı Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, okul yöneticileri,
öğretmenler ve öğrenciler izledi.
Konferansın açılış konuşmasını
yapan Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük yaptı.

“AMACIMIZ EĞİTİMDE
KALİTEYİ ARTIRMAK”

Seyit Ali Büyük, Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak 2015 yılında başlattıkları proje zinciri çerçevesinde eğitimde kalitenin artırılması kapsamında
öğretmenlere, öğrencilere ve velilere
yönelik faaliyetler planladıklarını söyledi. Bu kapsamda ‘Her okulu projesi
var’ çalışmasıyla yoğun bir eğitim faa-

liyetine imza attıklarını belirten Büyük,
“Hazırladığımız projelerle eğitimin
kalitesini artırılmasını amaçladık” dedi.
Konferansın konusu olan “Birlikte
yaşama kültürü” üzerine de aktaran
Büyük her insanın bu topraklar üzerinde yaşama hakkının bulunduğuna dikkat çekti. Büyük, “İnsanların birlikte,
karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde bu
dünyadan faydalanması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İnsanları kırmadan
sevgi ve saygı içerisinde yaşam kültürünü elde etmez gerekiyor” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Seyir Ali
Büyük’ün yaptığı açılış konuşmasının
ardından konferansa geçildi. Rehber
Öğretmen Selim Keiyinci’nin yönettiği
konferansa konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran,
Doç. Dr. Adem Korukçu ve Doç. Dr.
Muammer Cengil’ in konuşmacı olarak
katıldı. Selim Keiyinci konuşmasında
“İnsan hayatın merkezidir. Birlikte

yaşamak ise bir sanattır. Geçmişe baktığımızda birlikte yaşamın en güze
örneğini bizim kültürümüzde görmek
mümkündür” dedi.

“BİRLİKTE YAŞAMAK BİR
SANATTIR”

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet
Evkuran da yaptığı konuşmada, insanların dünyaya dair ümitsizlik ve karamsarlığa kapılmaması gerektiğine vurgu
yaptı. Evkuran “Her birimizin içerisinde bir Musa ve bir firavun bulunur.
Hangisinin açığa çıkaracağına insanın
kendisi karar verecek. Ümitsizlik
inkarcılara ait bir ruh halidir. Allah’ın
rahmetinden ümit kesmemeliyiz.
Dünya berbat bir yer gibi gösterilmek
istenir. Ama karamsar olmamalıyız.
Nasıl bir dünya arzu ediyorsak o konuda çalıma
yapmalıyız. Birlikte yaşamak ta bir sanattır” dedi.

Geçtiğimiz gün Anatolia Turizm Derneği'nde yapılan 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü toplantısında kadına şiddet konu alındı.
Anatolia Turizm Derneği Başkanı Ali Akkuş ve dernek üyelerinin
de hazır bulunduğu toplantıda 2015 verilerine yer verilerek
Türkiye'deki kadın şiddeti tartışıldı. Dernek Sekreteri Tuba Üreyen, basın açıklaması yaparak kadına yapılan şiddeti kınadı.

A

natolia Kültür ve Turizm Derneği 8
Mart Dünya Emekçi kadınlar gününü kutladı. Anatolia Turizm
Derneği Sekreteri Tuba Üreyen yaptığı
basın açıklamasında 1921 yılından beri kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl
95'ncisi kutlandığını belirtti. Üreyen, "Her
yıl "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla yapılan kutlamalara rağmen, maalesef kadına
şiddetin önüne bir türlü geçilememiştir.
Ekim 2015 istatistiklerine göre; 2015'in ilk
10 ayında 236 kadın öldürülmüş, 112 kadına tecavüz edilmiş, 157 kadın fuhuşa zorlanmış, 319 kadın yaralanmış, 179 kadın
taciz edilmiştir. Bunun yanı sıra eğitim
hakkı elinden alınan ve çocuk yaşta evlendirilen kızlarımızın olduğunu üzülerek
belirtmek istiyorum. İnsanoğlunun anası
olan kadınlarımıza ve kadın haklarına saygının arttırılması için öncelikle toplum
bilinci oluşturulması gerekmektedir. Bu
bilinç ancak oğullarımıza vereceğimiz eğitimle mümkündür olacaktır. Kadının değerli ve saygı duyulması gereken bir birey
olduğunu, ona nasıl davranılması gerektiğini oğullarınız sizlerden öğrenecekler ve
ancak bu sayede kadın toplumda hak ettiği
değere ulaşacaktır.
Evet geçtiğimiz gün Dünya Kadınlar
Günüydü, fedakar analarımızın, kol kanat

gerdiğimizi bacılarımızın, biricik kadınlarımızın, masum kızlarımızın günüydü. Ey
kadınlarımız, fedakarlıklarını, merhametini
ve sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen ilk
eğitimcilerimiz: 8 Mart Dünya Kadınlar
Gününüz kutlu olsun. Kadına şiddetin
olmadığı nice güzel günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Çorum Anatolia Kültür ve Turizm
Derneği Sekreteri
Tuba Üreyen
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SIFIR'DAN OTUZBEÞE

İDDİA DEVRESİ (6- 10 YAŞ)
6 - 10 YAŞ BAKIM VE EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA
İNCELEME

1) 6-10 yaşlarındaki çocuklarda
genellikle "benim kalemim seninkinden daha güzel." "Benim babam
senin babandan daha güçlüdür." gibi
çekişmelere, iddialaşmalara rastlarız.
Bu durumun sebebini araştırınız?
2) Bir İlkokulda izlenimlerimizi sürdürdüğümüz zaman bazı çocukların
çalışkan olup, bilgisini de yerinde
değerlendirdiğini, bazı çocuklarınsa
bilgisi, çalışması, her şeyi mükemmel olduğu halde, kendisini gösteremediğini görüyoruz. Niçin?
Araştırınız.

6-10 YAŞ RUHSAL
BAKIM VE EĞİTİM
Çocuk altı yaşını doldurduğu
zaman, iddia devresine girer.
Kendisini beğenmek ve beğendirmekte iddialı olur. Bu devrede meçhul ve olumsuz inanışların tesiri
altında kapanık ve ezik kalmamasına çok dikkat etmek gerekir.
Dinin esasen "kendi öz yapısına
göre yaşamak" olduğunu, yanlış ve
eksikleri kendi derinliğinden duyabileceğini çocuğa açıkça göstermek,
en güçlü inancı meydana getirir. .
Vicdanın kendisini her an denetle-

diğini anlatmak, doğru ve güzel
olana kendi vicdanının sesini duymakla, uymakla yaklaşabileceğini
duyurarak izah etmek, çocuğun
inancını geliştirir.
İnsanlık gereklerini yapmaktan güçleneceğini anlatmak ve tecrü-be
ettirmek, sağlam inanış meydana
getirir. Muhakkak ki sağlam inanış,
zekâyı besler ve aklı güçlendirir.
Çocuklarımızın her bakımdan
güçlü, dirençli, becerikli olmasını
içiyle-içten, dışıyla da dıştan geliştirmek zorundayız.
Zamanını spor, müzik gibi uğraşlarla değerlendirmesi için yönlendirmeli, yardımcı olmalıdır. Bu arada
görgü kuralları, gelenekleri, milletinin ve vatanının özelliklerini vs.
öğrenmesi için fırsat yaratarak sosyalleşmesine destek olunmalıdır.
Gelişme süreci içerisinde içinde
bulunduğu devre "iddia" devresi
olduğu için, nerede olursa olsun
iddia isteğini duyurabileceği bir
materyal olarak milleti, vatanı, bu
uğurda tüm varlığı ile uğraşmış
büyük insanları seçmek, bunları
çocuğun yüreğine yerleştirmek
yararlı olur. böylelikle çocuk hem
iddia istemini doyurabilir, hem de
milli bir şahsiyet kazanmaya başlar.
Devam edecek

KENDÝMÝZE HEKÝM OLALIM

URLAR

Kireç, yağla merhem yapılarak ur üzerine vurulmalıdır.
Mersin yaprağı faydalıdır.
Pirinç lapası yapılıp ur üzerine konulmalıdır

UNUTMAYALIM

Evet, şimdi gelelim işin püf noktasına. Gerçekten para dayanak oluyor mu,
olmuyor mu ona bakacağız. İnsan şahsî inançlarını neye feda ederse, dayanağı odur. Genel ölçü budur. İnsan için yaşama şartları sıraya konur.

Varlığı dayanakla kaimdir. Dayanakla kaim olan, şahsiyettir. Kendi insanlığının mutlakıyetini kabul eden, şahsiyeti için yaşar. İnsan şahsiyetini, inanılıp kabul edilmesiyle yaşatabilir. Hal böyle iken, insanın ki şahsiyeti ina-

nılmasıyla vardır, inanılmasını kaybeden, ölüdür. Ölüye dayanak ne lâzım?

ALDATTIĞI ADAMLARIN NEFRETLERİNE MAHKÛM OLAN ZAVALLI DÜŞÜNCELER,

Şahsi hürriyetini bilmeyen ve şahsiyet şerefini takip edemeyenin
hayatını kim kurtarabilir?
Mahkûm olmanın adı, açıkgözlük
konulmuş! Üç kuruş için sözünden
dönen ne oluyor?
İtimatsızlık nazarları arasında,
kendisine inanamayanlara küçük
düşmek baskısı çekilir bir dert
midir?
İnsana hapislik, inanırlığını kaybedenin karanlık duvarları olmuyor
mu?
Aldattığı adamların nefretlerine
mahkûm olan zavallı düşünceler,
hapis değil midir?
Maddi bir istifade iyin yalan söyleyen zavallı, koskoca şahsiyetini
hür iken hapis ederse, öylesinin
afiyetinden ne olacak, varlığından
ne olacak?
Yalanlarla beceriklilik, hilelerle de
açıkgözlük yapan ve böyle yapanı
beğenen nedir?
Hiç!
Bundan gelen maddi faydadan
selâmet uman nedir, neye yarayacaktır?
Vicdan azabını duyamayan, bir
zavallıdır. Sonradan küçük düşeceğini ve mahcup olup, yüzü kızaracağını da bilemiyorsa, öylesi şahsi
acizin servetinden ne olabilir?
Öylesinin serveti, parası ve mevcudiyeti, kendisi gibilere belki cazip
gelir.
Şahsiyetini ömründe bir defa olsun
hesaba katanlar, şahsiyetsiz zenginlere kıymet vermezler. Ancak,
bütün mevcudiyetini para ve mal
hâkimiyetine köle kılmış zihniyet
aczinde olanlar belki imrenirler
öylesi şahsiyet yoksunlarına.
Onlar sanar ki, hayat madde ile
kaimdir. Hâlbuki hayat, şahsiyetin
şerefiyle kaimdir. Mahkûmlar
cezasını çeker, cezaevinde olanlara
imrenenlerin aklına şaşayım diyenler, bu konuda doğrudur.

Faydalı Bilgiler

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Rosmarinus officinalis adı verilen
şifa deposu Akdeniz Bölgesinde
her zaman yeşil ve yapraklarını
dökmeyen çalı formunda bir bitkidir. Mutfaklarda keskin aromaya
sahip baharat olarak kullanılmasının yanı sıra yüzlerce yıldır tıbbi
amaçlı olarak kullanılmıştır.
Biberiye çayı, sindirime destek
olur, beynin kavrama yeteneğini
artırır ayrıca bir antioksidan olarak
etki ederek kanser ve kalp hastalıklarından vücudu korur.
. Yapısında yer alan zengin antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler bağışıklık sistemi ve kan dolaşımını iyileştirerek vücutta oluşabilecek çoğu rahatsızlığın önüne
geçer. Laboratuvar çalışmaları bu antioksidanların
serbest radikaller denilen zararlı partikülleri
nötralize etiğini göstermiştir.

Sindirimi iyileştirilmesi –
Avrupa’da biberiye ve biberiye
çayı genellikle hazımsızlık tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Biberiye çayından gebelikte rahim
uyarıcı özellikleri nedeni ile özellikle de büyük miktarlarda kullanmaktan kaçınılmalıdır. Baharat herkes için güvenli olarak kabul edilir
fakat yüksek miktarlarda kullanım
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kusma, spazm, koma ya da akciğerlerde sıvı birikimine neden olabilir. Aynı zamanda biberiye kan
sulandırıcılar, ACE inhibitörleri,
diüretikler ve lityum gibi bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir. Her
zaman ilaç kullanıyorsanız herhangi bir şifalı bitki kullanmadan önce
doktorunuza danışın.
Aspirin Alerjisi. Biberiye aspirin
çok benzer bir kimyasal içerir.
Salisilat olarak bilinen bu kimyasal, aspirin alerjisi olan kişilerde
reaksiyona sebep olabilir.
Kanama bozuklukları: Biberiye
kanama ve kanama bozukluğu
olan kişilerde morarma riskini artırabilir. Dikkatli
kullanın.
Nöbet bozuklukları:
Biberiye varsa
nöbet bozukluklarını kötü hale
getirebilir.

ÖRGÜNÖZDE

İŞ İÇERİSİNDE EĞİTİM
HAYAT BOYU KABUL GÖRMEK,

GİZLİ AMAÇ HALİNDEDİR

İ

ş içinde eğitim, iş yaparken eğitilmek isteyenlerindir. Daha doğrusu
iş içinde eğitilmek: Kendisini her
bakımdan eksiksiz etmek isteyenlerin
gaye edinmelerine bağlıdır. Ciddi bir
gayesi olmayanlar, birer hiçtirler; hiçlere ise, lazım olan bir şey olmaz.
Konuyu baştan alalım. İnsanların yeri,
şahsiyet olarak belli olmalıdır.
Evet herkesin bir işi, bir durumu vardır
ama, şahsiyet olarak yeri belli olmadan,
zengin de olsalar hiçlikten kurtulamazlar.
İnsanlar hiçlikten kurtulmak için, şahsiyet sahibi olmak iddiasını her an sürdürmeleri şarttır. İnsan hayatının şartı;
Şahsiyeti’dir. Bilmeyerek de olsa,
insanların kendisini kabul ettirmek
mecburiyetinde oldukları, her davranışlarında önde gelir, ağır basar.
Maddeden, her şeyden daha fazla ağır
basan istek; kabul edilme isteğidir.
Bilerek, bilmeyerek, farkında olarak,
olmayarak herkesin yüreğinin tabanında yatan, kabul görme isteğidir. Hem
de her an, her yaptığını insanlar, bunun
için yaparlar.
En büyük başarılara; dehaya kadar
götüren de bu istektir, en ağır suçları
işleten de yine bu istektir.
Cehlin karanlığını artıran maksatlılar,
ölçüleri kaybetseler de, insan yaratılışındaki şahsiyete ait ölçüler ve o istekler yine devam eder. Bunun için insanlar birbirlerinden şahsiyetin gereklerini
umarlar.
Kendileri tersini de yapsalar, yine kar-

şılarındaki muhataplardan kendilerinin
kabulünü bekler, ona göre bulamayınca; sitemler, şikâyetler ederler.
İsyanlar, kavgalar, iyi yola gitmeler,
kötü yola düşmeler hep, kabul edilme
isteğinin tezahürleridir.
Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu
aralamadan kendimize ve ortamımıza
bakarsak, geniş izahatlar kafamızda
gelişir. Daha uyanıkça hayatımızı
düzenler, ona göre çizgimizi görürüz.
Hayatın çizgisini tayin etmek, çoklarının aklına bile gelmez. Sadece 60 - 70
yıllık bir fiziksel yaşayışa düzen vermekle, meseleyi tamam sanarlar. Onun
için istediklerinden çok üst seviyede
hayat seviyesi bulsalar da, yine tatmin
olamadan göçer giderler.
İşte biz, buradaki kaçak noktayı tespite
çalışıyoruz. Bu kaçak noktamıza, şahsiyet sahibi olmayı noktalamış bulunuyoruz. Kişinin, şahsiyet ispatıyla yeri belli
olmalıdır. Bu da iş içinde eğitimle
mümkündür. Ancak kendisi bunu gaye
edinmeden, o iddiaya düşmeden yine
mümkün olmaz. Çünkü kendini eksiksizliğe ulaştırmak gayesine düşmeyene,
kimse o konuda yararlı olamaz.
Eğitim, ömür boyu insan yaşayışının
her yönüyle ilgilidir. Özden kişilere
özden, sahtekârlara da yüzden davranmak bile büyük bir başarıdır. Oysa, bir
tür kısır varlığa sahip olanlar yüzdense,
herkese yüzden davranır, özdense
özden davranır. Sonuç, karışıklık olur.
Çünkü maksatlılar özdenliği istismar
ederler.

GÜNÜN YEMEĞİ

Tavuklu Orman Kebabı
Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
1 adet kırmızı biber
2 adet yeşil biber
1 çay bardağı bezelye içi
2 adet havuç

2 adet patates
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı kaşar peyniri
rendesi
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Malzemeleri güzelce yıkayın.
Tüm malzemeleri küp küp olacak şekilde doğrayın.
Sıvı yağı tencereye koyduktan sonra soğan, biber ve
tavukları soteleyin.
Kalan malzemelerle baharatları da ekleyip 15 dakika
kadar pişirin.
Fırın tepsisine boşaltın.
240 derecelik fırında sebzeler iyice yumuşayıp kızarıncaya kadar pişirin.
Dilerseniz üzerine kaşar rendesi ekleyebilirsiniz.
Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü
baz alınarak hazırlanmıştır.

Sayfa

GÜNDEM
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‘Aday öğretmenlere

‘Bu tutum alenen taraf

üstü kapalı şantaj’
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk EğitimSen Şube Başkanı Selim Aydın, 2016 Şubat atamasında Çorum’da 204 aday öğretmenin görevlendirilmesinin yapıldığını belirterek, ilk skandal
uygulamanın aday öğretmenlere danışmanlık
yapacak öğretmen tespitlerinde yaşandığını söyledi.
Dün sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek, aday öğretmenlere üstü kapalı şantaj
yapıldığını iddia eden Aydın, “Kapalı kapılar
ardında, kimseye duyurmadan, yandaşlarının
nefsini okşamak amacıyla iddialarımın gerçekleşmesinde ellerini güçlü tutmak adına liyakate
dayalı olmayan bir görevlendirme süreci yaşandı” dedi.
“Nasıl bir ahlaksızlığa doğru sürüklendiğimizi;
eğitimin baskı ve şantaj içerisinde nasıl delik
deşik edildiğini ibretle ve öfkeyle temaşa ediyoruz. Hukuk ve insanlık dışı tarihi bir sürecin
şahitleri olmanın utancını taşıyoruz. Ve tüm bunların, manevi (!) bir profil çizenler eliyle, zamanında birilerinin kurduğu “ikna odalarını”, bunlar
her tarafa kurmuşlar. Bu nasıl bir zulümdür ki
öğretmenliğe daha yeni başlayan bir insanın,
müdür odalarında yandaş sendika temsilcileri
nezaretinde okul müdürleri tarafından vicdanına
ve sendikal tercihine ipotek koyulmaktadır; bir
sendikanın tamahkârlığı ve hırsı uğruna işiyle ve
ekmeğiyle tehdit edilmektedir. Stajyerliğinin
kalkmaması imalarıyla korku ve endişe içine
düşürülmektedir” diyen Türkiye Kamu-Sen İl
Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim
Aydın, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Bu nasıl bir düzendir ki, mülakatlarla okul
müdürleri, ince hesaplarla danışman öğretmenler
seçilir de çocuklarımızı teslim edeceğimiz bu
genç öğretmenlerimizin hevesleri, idealleri ve
yürekleri yandaş sendikanın akbabaları ağlatacak
fırsatçılığında paramparça edilir.
Buradan tüm kamuoyuna soruyoruz: İl Milli
Eğitim Müdürlüğünde görevli bir şube müdürü
aday öğretmene şu sendikaya üye olursan adaylık
sürecinde sıkıntın olmaz, “üye ol” diye mobing
uygulamış mıdır? Eğer yapılmışsa, görevi kötüye
kullanmanın, çalışanlarına ahlaksızca bu tür baskılar uygulamanın, Devletin makam ve onurunu
böylesi sendikal tetikçilik adına kullanmanın bir
cezası yok mudur? Yine okullarımızda idarecilerimiz aday öğretmeni makam odasına çağırıp psikolojik baskıyla üye yapmış mıdır? Eğer böylesi
ahlaksız ve hukuksuz bir hadise yaşanmışsa, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu durumdan haberi var mıdır? Eğer bu hadise doğruysa, kendisini
oraya getirmek için ciddi emek sarf edenlere
diyet mi ödemektedir? İlimizdeki aday öğretmenlerin de yandaş sendika tercihlerinin arka
planında aynı ahlaksızlık ve vicdansızlık var
mıdır?
Hatta Milli Eğitim Müdürlüklerinde bazı memurlar dahi, aday öğretmenlere “Burada tüm şube
müdürleri Eğitim Bir Senli; siz de ona üye olun
rahat edersiniz telkinlerinde bulunarak üye yapmakta mıdır? Bunca ahlaksızlığın ve hukuksuzluğun keşmekeşliğinde eğitim mi olur? Sonuç itibariyle mesleğe yeni başlamış bir eğitimciye
“mecbur kaldım hocam” cevabını aldığımız anlayışla, korkutarak bir sendikaya üye olmaya yönlendirmek, bu arkadaşımızın heyecanını ve gelecek kaygısı ile elinden almak, kutsal bir mesleğe
adım atmış olan gençlerimizi üstü kapalı şantaj
yapmak şerefsizliğin, ahlaksızlığın ve alçaklığın
ta kendisidir. Yazıklar olsun! Bundan sonra da
tek tek bu çirkin hadiseleri buradan ifşa edecek
olan Türk Eğitim Sen, bu işin peşini bırakacak
değildir. Gerekirse tek tek bu okullarda eylemlere başlayacağız. Bu rezil hadiseleri tüm
Türkiye’ye ilan edeceğiz. Mademki hukuk yok,
düzen yok, amir yok, duyan yok, gereğini yapan
yok; o halde ahlakı ve adaleti, düştüğü yerden biz
kaldıracağız. Bunu tüm Çorum görecek! Kamuda
görevli bazı yöneticilerin sahip oldukları otoriteyi kullanarak maiyetlerinde görev yapan kamu
görevlilerini belli bir sendikaya üye olmaya zorladıkları açık olup, Anayasa’ya aykırı bu fiilleri,
Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil etmektedir. Buradan Çorum halkına sesleniyoruz:
gerek danışman öğretmen belirlenmesindeki adaletsiz uygulamalar, gerek okullarımıza liyakatsiz
bir şekilde görevlendirilen idareciler ve bunların
ötekileştiren davranışları Çorum’da eğitimin
kalitesizleşmesine neden olmaktadır. Bu acınası
hal, gerçekten emek veren proje üreten öğretmenlerimizde hayal kırıklığına neden olmaktadır. Çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim almasının koordinesi sağlamakla yükümlü olanlar,
kendisini oraya atamasının minnetini duyduğu
sendikasına üye yapmaktan gayrı bir görev bilmemektedirler. Umarız çok geç
olmadan gerek siyasi iktidar, gerek
ilimizin mülki ve idari amirleri ve
gerekse Çorum halkı bunu anlar ve
gereğini yapar.” (Ebru ÇALIK)
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olmak ve ötekileştirmektir’

‘Derhal bu tiyatro sona ermelidir’

Saadet Partisi Merkez İlçe Seçim
İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa
Güccan,
Cumhurbaşkanının
Belediye Başkanlığı zamanında 3.
Köprü yapılması tartışmalarına 3.
Köprünün yapılmasının intihardır
şeklinde görüşü ile katıldığını belirterek, “Yapılan hizmetin iyisi kötüsü olmaz ama isabetli yatırımlar
yapmaz isek boşa zaman kaybeder,
sonuçta kar değil zarar elde ederiz.
Maalesef Medyanın İstanbul’u
devamlı manşetlere çekmesi
Anadolu insanını yanıltmaktadır.
Çorum gibi Kara Trene bile muhtaç
Anadolu şehirleri bile kendini unutup İstanbul’u düşünmeye başlamıştır. Anadolu İlleri Komşu illere
yapılan yatırımları büyük kıskançlıkla karşılarken İstanbul’a yapılan
her türlü yatırımı alkışlıyor ve sorgulamıyor, bu büyük bir çöküşün
göstergesidir” dedi.
Derhal bu tiyatronun sona ermesi
gerektiğini ifade eden Güccan,
konuya ilişkin yazılı olarak yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
“Çinin Başkenti Pekinin nüfusu
İstanbul seviyelerindedir ve buna
rağmen Çin Hükümeti bu Nüfus
yoğunluğunu düşürmek için yoğun
çaba sarf etmektedir.
AKP Hükümeti ise Merkez bankasını Ankara’dan İstanbul’a taşımakla yaklaşık 500 bin kişiyi bir anda
İstanbul’a yönlendirme başarısı!
Göstermiştir.
İstanbul’un
Nüfusunun artmasının en büyük
sebebi Anadolu’nun Göç vermesidir. Borcu 60 sene sonra bitecek
Marmaray
yapacağımıza,
Tabliyeleri bile Kore’den getirtilen

3. Köprü yapacağımıza, Nasıl bir
sonuç alacağımız Muamma olan
Dünyanın
en
büyük
Havaalanlarından birini İstanbul’a
yapacağımıza, elimizdeki İmkânları
Anadolu’ya yönlendirmeliyiz ki
İstanbul Göç almasın ve tersine göç
versin. Bu sayede mevcut ulaşım
yetecektir ve İstanbul un trafik sorunu Anadolu’nun küçük ve fakir
İllerinde çözülecektir. AKP bir
adım önünü görememektedir,
Suriyenin, Irakın Libya’nın durumunu geçtik, Kobanide daha dün
kurtardığı Eşkıyaya karşı bu gün
maalesef 400 Şehit verilmesi büyük
bir ileri görüşsüzlüktür.
Yerli üretimden devamlı bahseden
AKP’nin 3. Köprü tabliyelerini bile
Güney Kore'den ithal etmesi,
İstanbul Tuzla, İzmit Gebze ve
Yalova Altınova'daki tesislerde bu
tabliyeler için Montaj sahaları yapması Montaj Sanayinde Ustalık
Devremiz olarak tarihe not düşülmüştür. Kontrolsüz bir şekilde
İstanbul’u büyütür isek yakında
dördüncü köprü bile yetmeyecektir.
Üretim Sanayine geçemeyen AKP
İktidarı Medyanın göz bebeği
İstanbul’a gereksiz yatırımlar yaparak belki reklamı iyi yapacaktır ama
sonuçta hem İstanbul hem Tüm
Millet kaybetmiş olacaktır. Derhal
bu tiyatro sona ermeli Hayvancılık,
çiftçilik ve tekstilin can çekiştiği
Anadolu’ya bir Yatırım Köprüsü
kurulmalıdır. Bu şekilde Tüm Ülke
kazanabilir,
saygılar
sunar
İstanbul’unda, Halkında kurutuluşunun Anadolu’dan yatırımdan geçtiğini Aziz Milletimize ilan ederiz.”

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi
üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile
indirgendiğinde yüzde 6,75, tüketici
fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,56 oranlarıyla
külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım
araçlarından Borsa İstanbul (BIST)
100 Endeksi yüzde 3, Devlet İç
Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde
1,98, mevduat faizi yüzde 0,61 ve
Euro yüzde 0,01 oranında reel getiri
sağladı. Buna karşılık Amerikan
Doları yüzde 2,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 Endeksi
yüzde 2,81, DİBS yüzde 1,80 ve
mevduat faizi yüzde 0,43 oranında
reel getiri sağlarken, Amerikan
Doları yüzde 2,25 ve Euro yüzde
0,17 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,31 oranıyla
yatırımcısına en yüksek reel getiri
sağlayan yatırım aracı olurken,
BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile
indirgendiğinde yüzde 9,28, TÜFE
ile indirgendiğinde ise yüzde 11,06
oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre
külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,92 oranında
yatırımcısına en yüksek kazancı
sağladı. Aynı dönemde BIST 100
Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,86 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
aracı oldu. Yıllık değerlendirmede
en yüksek reel getiri Amerikan
Doları’nda gerçekleşti. Finansal
yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları;
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde
14,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise
yüzde 9,91 oranında yatırımcısına
en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer
taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde yüzde 18,44,
TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde
21,67 oranında yatırımcısına en çok
kaybettiren yatırım aracı oldu.

Toplam kırmızı et üretiminde
Türkiye 2015 yılında, Avrupa
Birliği
ülkelerinden
Fransa,
İngiltere ve Almanya’dan sonra dördüncü sırada yer aldı.
Fransa AB ülkeleri
arasında en çok büyük
baş hayvan sayısına
sahip olan ülke olma
özelliğiyle yaklaşık 1
milyon 572 bin ton ile
kırmızı et üretiminde
de ilk sırada gelmektedir. Türkiye 1 milyon 149 bin ton ile
Almanya’dan sonra gelen dördüncü
ülke.
Toplam kırmızı et üretimi kapsamında büyükten küçüğe sıralandığında, Türkiye’yi sırasıyla İtalya,

İspanya, İrlanda takip ediyor.
Fransa AB ülkeleri içerisinde kırmızı et üretiminde 2015 yılında yaklaşık yüzde 16’lik paya sahip.
Belçika ise yaklaşık 271 bin ton
üretimiyle 10. sırada.
Türkiye büyük baş
hayvan eti üretiminde
Fransa
ve
Almanya’dan sonra
üçüncü sırada gelmektedir. Fransa AB ülkeleri içinde büyükbaş
hayvan eti üretiminde1 milyon 467
bin ton ile ilk sırada yer alırken,
Türkiye 1 milyon 015 bin ton ile
üçüncü sırada. Belçika ise 268 bin
ton üretimi ile 10. sırada yer aldı.

Aylık en yüksek reel getiri
külçe altında gerçekleşti

Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Tarım
Orman-Sen) Başkanı Necati Gül, Çorum’da faaliyette bulunan internet haber ve mahalli gazetelerde yer alan haberlere göre; Memur-Sen
Konfederasyonuna bağlı Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) iş kolundaki işyeri temsilcileri ile bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldığını belirterek, “Tarım,
Orman ve Gıda İş koluna faaliyet gösteren başka
sendikalar da bulunmaktadır. Bu idarecilerimizi
bu güne kadar bu iş kolunda faaliyette bulunan
hiçbir sendikanın organizasyonunda görmedik.
Herkes bilmektedir ki bu sendikalar da üye
yapma ve faaliyette bulunma açısından rekabet
halindedirler. Bu tutum alenen taraf olmak ve
ötekileştirmektir” dedi.
“Sahada en etkin ve çözüm üreten sendika Türk
Tarım Orman Sendikası olmasına rağmen yetki
süreci öncesi bu tutum ve davranış
TOÇBİRSEN’e koltuk çıkmaktan başka bir şey
değildir. Bu güne kadar yaptığımız ve kimi
zaman davet ettiğimiz hiçbir organizasyona
katılmayan ve yan yana karesinde fotoğraf karesinde görünmekten imtina eden müdürlerimizin
tamamını yapacağımız ilk organizasyonda görmek istiyoruz” diyen Gül, açıklamasında şunları
söyledi:
“Bu toplantıda; TOÇ BİR-SEN Genel Başkan
Vekili Sabri Kızılkaya, Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Öztürk, Memur-Sen İl Temsilcisi
Ahmet Saatçi ve Şube Başkanı Arzu Özkader
konuşma ve bilgilendirme yapmıştır. Normaldir.
Yapmalarında da bir behis yoktur.
Lakin aynı toplantıya; İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, İl
Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, İl Müdür
Yardımcısı Muzaffer Gülgün, TMO Çorum
Şube Müdürü Fahri Kesepara, TKDK İl
Koordinatörü Hakan Körpınar, Kargı Orman
İşletme Müdürü Ahmet Demirci ve İl Kontrol
Laboratuarı Müdür Erol Matpan da katılmıştır.
Tarım, Orman ve Gıda İş koluna faaliyet gösteren başka sendikalar da bulunmaktadır. Bu idarecilerimizi bu güne kadar bu iş kolunda faaliyette bulunan hiçbir sendikanın organizasyonunda görmedik. Herkes bilmektedir ki bu sendikalar da üye yapma ve faaliyette bulunma açısından rekabet halindedirler. Bu tutum alenen taraf
olmak ve ötekileştirmektir.
TOÇBİRSEN’in kendi içinde yaptığı bir toplantıya ilimizde Tarım Orman ve Gıda İş kolunda
faaliyette bulunan ilin en üst düzey Müdür ve
yardımcılarının katılması, çalışanları arasında
bir baskı ve etki altına alma girişimidir. Çünkü
söz konusu amirlerin bu toplantıya katılması ve
basında yer alması aynı iş kolunda faaliyette
bulunan çalışanların diğer sendikaya üye olmasını engellemekte ve baskı unsuru oluşturmaktadır. Sahada en etkin ve çözüm üreten sendika
Türk Tarım Orman Sendikası olmasına rağmen
yetki süreci öncesi bu tutum ve davranış
TOÇBİRSEN’e koltuk çıkmaktan başka bir şey
değildir. Bu güne kadar yaptığımız ve kimi
zaman davet ettiğimiz hiç organizasyona katılmayan ve yan yana karesinde fotoğraf karesinde
görünmekten imtina eden müdürlerimizin tamamını yapacağımız ilk organizasyonda görmek
istiyoruz. Çalışanlarla yaptığımız görüşmelerde
ve idarecilerin icraatlarında gözlemlediğimiz
yanlı ve taraflı tutumun neden kaynaklandığının
ispatını delillendirmiş oldular. Kendilerine diyoruz ki ya idarecilik yapın ya da mevcut görevinizi bırakıp sendika yönetimine girerek sendikacılık yapın. Eğer görevinize devam etmek istiyorsanız bu tutum ve davranıştan vazgeçin. Bir ailede, anne baba neyse kurumlarda da idareci odur.
Anne baba çocukları arasında ayrım yapmaz.
Yapıyor ise bir arıza var demektir. Eğer siz
çocuklarınız arasında ayrım yapıyorsanız ona
diyeceğim bir şey yok. Çocukları arasında ayrım
yapan birisinin çalışanlar arasında tabii ki adaletli davranması beklenemez. Bu durumunda sayın
valimizin tarafından görülmesini de istiyorum.
Bu davranışlarınızı ellinizi vicdanınıza koyup
etik bir tutum sergileyip sergilemediğinizin
muhasebesini yapmanızı istiyorum. Sizi Allah’a
havale ediyorum.”

Türkiye kırmızı et tüketiminde dördüncü

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.28

Güneþ:05.53

Öðle :11.58

Ýkindi :15.11

Akþam:17.49

Yatsý :19.08

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Sağlık
18:00 Haberler
18:30 Dünya Kadınlar Günü Şiir
Yarışması
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Kültür-Sanat Etkinlikleri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün
10/03/1635 IV. Murad komutasındaki
Osmanlı ordusu İran seferine çıktı.
10/03/1864 Ulysses S. Grant, Abraham
Lincoln tarafından genel komutanlığına
tayin edildi.
10/03/1876 Graham Bell ile yardımcısı
Thomas Watson, ilk telefon görüşmesini
yaptılar.
10/03/1910 Hollywood'da çekilen ilk film
olan In Old California gösterime girdi.
10/03/1919 Çin'de kölelik kaldırıldı.
10/03/1919 Ali Fethi Okyar İngilizler tarafından tutuklandı.
10/03/1919 Ahmed Tevfik Paşa hükümeti
düştü yerine Damat Ferit Paşa hükümeti
kuruldu
10/03/1920 Yunanistan başbakanı
Venizelos'un da katıldığı toplantıda,
İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvayı Milliye
öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.
10/03/1931İstanbul'da yayımlanan Bıldırcın,
Piliç ve Çapkın Kız mecmuaları hakkında
müstehcen yayın davası açıldı.
10/03/1945 Tokyo Büyük Bombardımanı.
10/03/1952 Küba'da Fulgencio Batista
önderliğinde askerî darebesi.
10/03/1956 Başpiskopos Makarios'un, 9
Mart günü sınır dışı edilmesinden sonra
Kıbrıs'ta ayaklanmalar başladı.
10/03/1969 ABD'li siyahi lider Martin Luther
King'in katili James Earl Ray, 99 yıl ağır
hapis cezasına çarptırıldı.
10/03/1972 Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan
hakkındaki idam kararlarını, 53 red, altı
çekimser, 238 kabul oyuyla onayladı.
10/03/1997 Buffy the vampire slayer'ın ilk
bölümü yayınlandı
10/03/2000 Diyarbakır 1 Numaralı Devlet
Güvenlik Mahkemesi, kapatılan RP'nin
Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı, halkı ırk
ve din farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik ettiği gerekçesiyle bir yıl hapisle cezalandırdı.

VEFAT EDENLER
HÜSEYİN ALPER

Gökköy Köyü' nden gelme, Yaşar ALPER' in babası,
Ali Rıza ALPER' in kardeşi; Hüseyin ALPER vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

RIFAT KESKİN

Osmaniye Köyü' nden gelme, Köy Hizmetleri' nden
emekli Fikret KESKİN, Albayrak İlkokulu çalışanı
Nuri KESKİN ve Kömürcü Esnafından Hayrettin
KESKİN' in babası, Rıfat Emre KESKİN' in dedesi,
Nuray DALYAR, Tülay ÖZBAY ve Öğretmen Gülay
CAM' ın babası, Öğretmen Kenan CAM' ın kayınpederi;RIFAT KESKİN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

10 MART 2016 PERŞEMBE
Yýl: 1 Sayý: 89

Akaryakıta zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 4,15 liradan 4,23 liraya İzmir’de 4,17 liradan 4,25 liraya Ankara’da 4,19 liradan 4,28 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 3,47 liradan 3,55 liraya İzmir’de 3,50 liradan 3,58 liraya Ankara’da 3,55 liradan 3,63 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere
göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Ýmtiyaz Sahibi:

Ayhan AYKANAT

Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk
SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Abdulkadir
SÖYLEMEZ

Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres
Bayi Daðýtým
Adres
Tel

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik

: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
: 0364 224 29 65 - 225 36 50
: www.kesinkarar.com
: haber@kesinkarar.com
: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
: Ecem Daðýtým
: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No:16/E ÇORUM
: 0364 224 69 87

2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL

ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

En Düşük

Tarih

10 Mart Perşembe
11 Mart Cuma
12 Mart Cumartesi
13 Mart Pazar
14 Mart Pazartesi

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
2
2
0
1
3

19
14
16
18
14

Hadise

NÖ BET ÇÝ EC ZA NE LER

HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI

PARÇALI BULUTLU
AZ BULUTLU
AZ BULUTLU
SAĞANAK YAĞIŞLI

BUGÜN
ÖZÇETÝN
227 35 52
Garanti Evler 13.Sk.

LEBLEBÝCÝOÐLU
224 90 59
Gazi Cd.11/B

AKMAN
221 21 11
Bahabey Cd.103/A

RAKAMLARLA BELEDiYESPOR
Belediyespor son 10 karşılaşmanın 6’sını kazanırken 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı
Belediyespor son 10 karşılaşmanın 6’sında gol atarken, gol bulamadığı 4 maçtan 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı
Belediyespor son 10 karşılaşmada 15 gol atarken kalesinde 11 gol gördü
Belediyespor son 10 karşılaşmada 19 puan topladı
Belediyespor son 10 karşılaşmada 1 kırmızı kart görürken rakiplere 3 kırmızı kart çıktı
Belediyespor bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçtan 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken toplamda 17 puan çıkardı
Belediyespor bu sezon attığı gollerin %41’ni 31 ila 45 dakikaları arasında toplam 16 golle kaydetti

Çorum Belediyespor, Cuma günü deplasmanda
karşılaşacağı Kastamonuspor ile ligin ilk yarısında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan
maçta, Batuhan’ın 49. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup olmuştu.

Kastamonu Hazırlıkları Tamam
Kastamonuspor da Maça Hazır
Cuma günü Kastamonu Gazi Stadı’nda oynanacak Çorum BelediyesporKastamonuspor maçı hazırlıklarını dün Gazi Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamlayan Kastamonuspor, 24 Şubat’taki Bergama Belediyespor
maçından 13 gün sonra Gazi Stadı’na ayak bastı. Antrenmana hafif tempo
düz koşuyla başlayan Kastamonuspor topçuları, 5’e 2 yapılan top çalışmasıyla antrenmana devam etti. Kastamonuspor, antrenmanın son kısmında
tam sahada çift kale maç yaptı. Sıcak havada gerçekleşen idmanda futbolcuların ortaya koyduğu performans ve şık hareketler teknik heyet tarafından tam not aldı.

Belediyespor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yapılan antrenman ısınma hareketlerinin
ardından yapılan 5’e 2 ve taktik çalışmayla devam etti. Çorum Belediyespor
çalışmanın son bölümünde ise kanat ve şut çalışmasıyla hazırlıklarını
tamamladı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde yapılan antrenmana Akın, Yılmaz ve Gökhan katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu.

MAÇ 14.30’DA BAŞLAYACAK

Çorum Belediyespor’un Kastamonuspor ile Cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Kastamonu Gazi
Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.30’da başlayacak.
Çorum Belediyespor kafilesi Kastamonu maçı için sabah 09.30’da yola
çıkacak. Karayoluyla Kastamonu’ya gidecek olan takım otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaya’dan Futbolculara Ziyaret
İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı
ve Çorum Belediye Spor Kulüp Başkanı Zeki Gül ve Avukat Kasım Aksoy
ile Çorum Belediyespor futbolcularını ziyaret etti.
11 Mart Cuma günü oynanacak olan Çorum Belediyespor Kastamonuspor
maçı öncesi futbolculara moral ziyaretinde bulunan Kaya “Cuma günü ve
daha sonra yapacağımız karşılaşmalarımız Çorum Belediyesporumuz ve
Çorum'umuz için çok önemli. Çorum Belediyespor’u İl Genel Meclisi ola-

Maçın hakemi İzmir’den
Çorum Belediyespor’un Kastamonu deplasmanında oynayacağı maçı yönetecek hakem
triosu belli oldu. Gazi Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak olan karşılaşmayı İzmir Bölgesi
Ulusal hakemlerinden Yiğit Aslan yönetecek. Aslan’ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise
Muğla Bölgesi’nden Yusuf Yaratıcı ile İzmir Bölgesi’nden Hüseyin Kıvanç Durmaz yapacaklar. Yine İzmir Bölgesi’nden Ersan Şen ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev alacak.
İzmir Bölgesi Ulusal hakemlerinden Yiğit Aslan, Çorum Belediyespor’un 3 Mart 2013’te
deplasmanda oynadığı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı Kocaelispor maçında 4. Hakem
olarak görev yapmıştı.

rak destekliyor, başarılar diliyoruz” dedi. Futbolcularla muhabbet esnasında konuşan Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Gül yapılan ziyaretten çok memnun olduklarını söyledi ve Çorum Belediyespor’a verdikleri desteklerden dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya'ya
teşekkür etti.

