3 Yüksekova'dan Çorum’a acı haber

Nevruz, birlik ve beraberliğin çimentosudur
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Nevruz Bayramının baharın
gelişini simgeleyen, Türk milletinin ortak bayramı olduğunu belirtti.
Nevruz bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Milletvekili Ceylan,
“Şimdi ayrışmanın değil bütünleşmenin, kutuplaşmanın değil sevgiyle
kucaklaşmanın vaktidir” ifadesini kullandı.
Ceylan, yenileşme, mutluluk, kaynaşma, canlanma ve
bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz’un birlik ve beraberliği sağlayarak, insanlar arasında sevgi ve saygılı
pekiştirmek ve asgari müştereklerde bireyleri birleştirmek açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
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Çorumlu astsubay

Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde terör örgütüne
yönelik operasyonda 2
polis ve bir asker şehit
oldu, 9 güvenlik görevlisi
yaralandı. Şehitlerden
birinin Çorumlu özel
harekat polisi Murat
Yatarkalkmaz olduğu
öğrenildi

toprağa verildi

Çorumlu Astsubay Saffet Demir beyin
kanaması sonucu hayatını kaybetti. 38
yaşındaki Jandarma Astsubay
Başçavuş Saffet Demir
Çorum’da düzenlenen askeri
törenle toprağa verildi
3’TE

Çorumlu işvereni sevindiren haber
Yýl: 1 Sayý: 100

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Sigorta pirim teşvikinde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırıldı.
Çorum’un da bulunduğu 51 ili kapsayan teşvikten 1 işçi çalıştıranda faydalanacak
Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından 51 ilde uygulanan ilave altı puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma
şartı kaldırıldı. Yapılan
düzenleme Çorum’u da
kapsıyor.
Çorum Serbest
Muhasebeci ve Mali
Müşavirler odası Başkanı
Muzaffer Yıldırım yaptığı
açıklamada, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun ilgili
maddesinde yer alan “On
ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi
sigortalı çalıştıran özel
sektör işyerlerine” şeklinde
değiştirildiğini
bildirdi.

3’TE

‘Terörün kesin
çözümü İslam
birliğinin
kurulması’

Ceritoğlu, PAB toplantısına katılıyor

4’TE

Çorum AK Parti
Milletvekili, TBMM
Sağlık, Aile ve
Çalışma Komisyonu
Üyesi Lütfiye İlksen
Ceritoğlu
Kurt,
Parlamentolar arası
Birliğin 134. Genel
Kurul toplantısına
katıldı.
3’TE

Vali Kara’dan turizm atağı

Vali Ahmet Kara, Büyükelçilere mektup yazarak, Çorum’a davet
etti. Vali Kara, bu faaliyetin son günlerde durgunluk gösteren turizm
hareketlerini tekrar canlanacağını umut ettiklerini söyledi.

Vali Ahmet Kara, Büyükelçilere birer mektup yazarak kendilerini
Çorum’a davet etti. Vali Ahmet KARA’dan alınan bilgiye göre
davet edilen büyükelçiler 9-10 Nisan 2016 tarihlerinde
Çorum’da ağırlanarak farklı kültürlere ve medeniyetlere
mesken olan, Anadolu coğrafyasında köklü tarihi ve zengin kültürel varlıkları ile önemli bir yer edinmiş olan
Çorum tanıtılacak.
3’TE

‘Gençlere yönelik
etkinliklerimiz
sürüyor’

TSO personeline yönelik ‘NLP’
Eğitimi gerçekleşti

Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası personeline yönelik olarak
düzenlenen
“Profesyonel İş
Yaşamında Duyguların
Yönetimi” konulu
‘NLP’ Eğitimi geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

5’TE

Hırsızlık zanlısı Şehit cenazesinde yakalandı

Sungurlu’da Çanakkale programı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksekokulu (MYO) Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Kubilay Karacif, İstiklal
Marşı'nın kabulü ve Çanakkale
Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla
hazırlanan programda öğrencilere
seslenerek "Asım'ın nesli Çanakkale'de idi, şimdi sizlersiniz." dedi.

2’DE

2

Acil Tıp Teknisyenleri
ve Teknikerleri
fedakarlığın
sembolüdür

4’TE

7’DE

Bulgur köftesinin
tokmağını yapıyor

Sungurlulu marangoz, ilçe halkının
çok sevdiği bulgur köftesinin tokmağını yapıyor. İlçede hemen hemen
her evde, gerek misafirler için gerekse özel günlerde bulgurdan köfte
yapılıp ikram ediliyor. Kırmızı veya
beyaz etin bulgurla karışımı ile yapılan içine isteğe göre çeşitli baharatlar
konulan köfte tokmakla ezilince daha
5’TE
lezzetli oluyor.

Tek kullanımlık sanma çöpe atmaya kalkma

‘Gençlere yönelik etkinliklerimiz sürüyor’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Tek
Kullanımlık Sanma Çöpe Atmaya
Kalkma” sloganıyla 81 ilde Gençlik
Merkezleri aracılığı ile yürüttüğü “Genç
Dönüşüm Projesi” kapsamında gençler
YGS çıkışı okul önlerine açtıkları stantlarla adaylardan kırtasiye malzemesi topladı.
4’TE

4

Sayfa

2

Çalışan kadınların yüzde 53,9’u
ücretli ve maaşlı olarak çalışıyor
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı
sonuçlarına göre; Türkiye’de çalışan fertlerin
yüzde 30’unu kadınlar oluşturdu.
Çalışan kadınların yüzde 53,9’u ücretli ve maaşlı olarak çalışırken, yüzde 29,2’si ücretsiz aile
işçisi olarak, yüzde 9,8’i kendi hesabına, yüzde
6’sı yevmiyeli, yüzde 1,1’i ise işverenlerden
oluşmaktadır.

KADINLAR EN YÜKSEK ÜCRET
GELİRİNİ HİZMET SEKTÖRÜNDE
ELDE ETTİ

Araştırma sonuçlarına göre, çalışan kadınların
2014 yılında elde ettiği aylık ortalama ücret geliri 1 654 TL oldu. Sektörler itibarıyla bakıldığında; kadınlar en yüksek aylık ortalama ücreti bin
723 TL ile hizmet, en düşük aylık ortalama ücreti ise bin 297 TL ile tarım sektöründe elde etti.
Kadınların sanayi sektöründe elde ettiği ortalama
ücret geliri bin 404 TL, inşaat sektöründen elde
ettiği ortalama ücret geliri ise bin 353 TL oldu.

Nevruz, birlik ve
GÜNDEM

beraberliğin çimentosudur

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım,
Orman
ve
Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Nevruz Bayramının baharın
gelişini simgeleyen, Türk milletinin
ortak bayramı olduğunu belirtti.
Nevruz bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Milletvekili Ceylan, “Şimdi
ayrışmanın değil bütünleşmenin,
kutuplaşmanın değil sevgiyle kucaklaşmanın vaktidir” ifadesini kullandı.

EĞİTİM DÜZEYİ KADINLARIN
ÜCRET
GELİRİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Eğitim ile ücret geliri arasında önemli bir ilişki
söz konusudur. Eğitim düzeyi arttıkça ücret gelirinde gözlenen artış özellikle yükseköğretim
düzeyinde dikkat çekecek boyutlardadır.
2014 yılında çalışan kadınların aylık ortalama
ücret geliri lise düzeyine kadar bin TL’nin altında iken lise mezunlarında bin 354 TL, yükseköğretim mezunu kadınlarda ise 2 bin 419 TL oldu.
Meslek grupları itibarıyla, kadınlardan en yüksek
aylık ortalama ücret gelirini 3 bin 484 TL ile
yöneticiler elde ederken, ikinci sırada 2 bin 529
TL ile profesyonel meslek mensupları elde etti.
En düşük ortalama aylık ücret geliri ise 973 TL
ile hizmet ve satış elemanları ve bin 47 TL ile
nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan kadınlarda
oldu.

Ceylan, yenileşme, mutluluk, kaynaşma, canlanma ve bahar bayramı olarak
kutlanan Nevruz’un birlik ve beraberliği sağlayarak, insanlar arasında sevgi
ve saygılı pekiştirmek ve asgari müştereklerde bireyleri birleştirmek açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Ceylan, “Dini ve milli bayramların
kaynaştırıcı etkisi olduğu gibi, evrensel
bayramlar da milletlerin aynı konu
etrafından birlikte olmasını sağlar.
Nevruz Bayramı, baharın gelmesini
kutlayan milletlerin ortak bayramıdır.
Nevruz; doğanın uyanışı, baharın gelmesini kutlamak için gerçekleştirilen
bir eylemdir. Her bayram ismiyle anıldığı anlamının yanı sıra kapsadığı millet veya toplumlar açısından da özel
anlamlar içerir” dedi.
Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Nevruz Bayramı'nın, birlik ve beraberliğimizin yeniden perçinlenmesine,
kardeşliğimizi bütün unsurlarımızla
yeniden fark etmeye vesile olmasını
diliyoruz. Yıllarca bir ve beraber yaşamış insanlarımızın ayrıştırıcı konularla
birbirinden uzaklaştırılması yerine,
aynı duygu etrafında bir araya gelmesi

için var olan sebepleri güçlendirmek
ve yenilerini eklemek gerekir. Bugün
içinde bulunduğumuz süreçte, farklı
anlamlar yüklenmek istenen Nevruz,
bir bayram olarak kalmalıdır. Çanakkale ruhundaki toplumsal mutabakat
ve çimentomuza katkı sunacak bir fırsat olarak görülmelidir.
Çanakkale'de yapamadıklarını bugün
Türkiye'ye reva görenlere bir ders vermek açısından nevruzu millet olma
şuuru, Çanakkale ruhuyla ortak bir
coşkuyla kutlayarak Türkiye'yi karıştırıp, huzuru, barış ve istikrar ortamını
bozmak isteyenlere de prim vermeden
kutlamanın, olgun ve sorumlu bir davranış sergilemenin tam da fırsatı olduğunu düşünüyorum.
Yeni ve güzel başlangıçların, sevinç ve
neşeyle kutlandığı gün olan Nevruz'un,
aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını
güçlendirmesini, kalıcı hale getirmesini diliyoruz. Barışın, kardeşliğin ve
hoşgörünün sembolü olan Nevruz'un,
daha güzel günlerin başlangıcı olmasını istiyoruz.
Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu
günlerin geleceğine yürekten inanıyoruz.”

Sungurlu’da Çanakkale programı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Kubilay Karacif, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale
Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan programda öğrencilere seslenerek "Asım'ın nesli Çanakkale'de idi, şimdi sizlersiniz." dedi.

ASAYİŞ HABERLERİ
Traktör şarampole
devrildi

Çorum’un Bayat İlçesi’nde
traktörün şarampole devrilmesi
sonucu meydana gelen trafik
kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre S.E (19)
isimli şahıs yönetimindeki traktör ile Bayat-Tepekutuğun
köyünden Derekutuğun köyüne
seyir halinde iken köy çıkışında
dikkatsizlik ve tedbirsizlik
nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü
ile traktör üzerinde yolcu bulunan M.K (61) yaralandı.

Otomobil kamyona çarptı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde
bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana
gelen trafik kazasında 4 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Y.Ü (44)
yönetimindeki otomobil ile
Sungurlu
istikametinden
Kırıkkale istikametine seyir
halinde
iken
SungurluKırıkkale karayolunun 20.
Kilometresi Bahşili köyü mevkiinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile aynı yöne seyir
halinde bulunan S.A (62) yönetimindeki kamyona arkadan
çarptı.
Yine aynı yöne seyir halinde
bulunan T.T.S (31) yönetimindeki kamyonunda kaza yapan
diğer araçlara çarpması sonucu
zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak

bulunan T.D (30) yaralandı.

İki otomobil çarpıştı

Çorum’un Bayat ilçesinde iki
otomobilin çarpışması sonucu
meydana gelen trafik kazasında
2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre S.B (43)
yönetimindeki otomobil ile
İskilip ilçesi istikametinden
Çankırı istikametine seyir
halinde iken Bayat-Eskialibey
köyü mevkiinde dikkatsizlik ve
tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek
karşı istikamette seyir halinde
bulunan K.A (31) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada
araç sürücüsü K.A ile aynı araçta yolcu olarak bulunan G.A
(47) yaralandı.

Çorum-Samsun yolunda
kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Çorum-Samsun karayolunda
meydana gelen trafik kazasında
1 kişi hayatını kaybederken, 5
kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre A.B (55)
yönetimindeki otomobil ile
Çorum istikametinden Samsun
istikametine seyir halinde iken
Çorum-samsun karayolunun
18. Kilometresi merkez ilçe
Eskice köyü mevkiinde tali yoldan ana yola kontrolsüz olarak
çıkan E.A (24) yönetimindeki
traktöre çarptı.
Kazada traktör sürücüsü E.A
olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.B
(43), H.B (44), Ç.B (33) ve G.B
(18) yaralandı.

Direksiyon
hakimiyetini kaybetti

Çorum’un Osmancık ilçesinde
bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
meydana gelen trafik kazasında
1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre A.D (33)
yönetimindeki otomobil ile
Osmancık İlçesi istikametinden
Çorum istikametine seyir halinde iken Osmancık-Çorum karayolunun
5.
Kilometresi
Osmancık ilçesi Girinolan
Köyü mevkiinde dikkatsizlik
ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek
yolun sağına takla attı. Kazada
araçta yolcu olarak bulunan
M.Ç (20) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Sırtına seramik
kalıbı düştü

Çorum’da bir iş yerinde çalışan
işçinin sırtına seramik kalıbı
düştü. Alınan bilgilere göre İl
merkezi-Pınarçay köyü mevkiinde bulunan Organize Sanayi
bölgesinde faaliyet gösteren bir
iş yerinde işçi olarak çalışan
Y.Ö (22) sırtına seramik kalıbı
düşmesi sonucu yaralandı.
Yaralı sevk edildiği Çorum
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kamyon devrildi

Çorum’un Alaca ilçesinde bir
kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi
yaralandı. Alınan bilgilere göre
Alaca-Koçhisar Köyü mevkiinde bir iş yerinde kamyon şoförü
olarak çalışan O.İ (53) fabrika
hafriyat döküm alınanda kamyon ile hafriyat boşattığı esnada
kamyonun sol tarafa devrilmesi
sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı
sevk edildiği Alaca Devlet
Hastanesi’nde
tedavisinin
tamamlanmasının
ardından
taburcu edildi.

Özel İdare konferans salonunda
yüksekokul öğrencileri tarafından
"İstiklal Marşımızın Kabulünün
95. ve Çanakkale Zaferimizin 101.
yıl dönümü" adlı program düzenlendi.
Program Mehmet Akif Ersoy'un
kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın
Meclis-i Mebusan'da kabul edilmesinin canlandırılmasıyla başladı.
Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Kubilay Karacif, açılış konuşmasında, "Ülkemiz için vatanımız
için İstiklal Marşımızın kabulü ve
Çanakkale Zaferimizi anmak için
bugün burada toplandık. İstiklal
Marşımızın 95. yıl dönümü ve
Çanakkale Zaferimizin 101. yıl
dönümü kutlu olsun. Çanakkale
Zaferinde şanlı ordumuzun kahramanlıkları tüm dünyada ses getirdi. Asım'ın nesli Çanakkale'de idi,
şimdi sizlersiniz. Geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum. Programda
emeği geçen herkesi tebrik ediyor
ve kutluyorum." dedi.
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Nurcan Süklüm, günün anlam ve
önemini belirten "Son Kale
Çanakkale" adlı konuşmasının
ardından program, Yüksekokul
öğrencilerinin hazırlamış olduğu
"Zulmü Alkışlayamam" adlı ora-

toryo, Öğr. Gör. Saliha Kevser
Kavuncu'nun okuduğu
"Davransana" adlı şiir ile devam
etti. "Tarihsiz millet, talihsiz millettir." adlı 3 perdelik gösterim ve
ardından Öğr. Gör. Özlem Bal'ın
seslendirdiği "Çanakkale Türküsü"
ile program sona erdi.
Programa Sungurlu Meslek
Yüksekokulu yöneticileri, akademik personeli ve öğrencileri katıldı.
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Tüketici güven
endeksi yüzde 0,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında arttı; Şubat ayında 66,64 olan endeks Mart ayında 67 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,5 arttı.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir
önceki aya göre yüzde 0,5 oranında arttı. Şubat
ayında 89,31 olan endeks değeri Mart ayında
89,77 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde
hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM
BEKLENTİSİ YÜZDE 0,7 AZALDI

Şubat ayında 90,03 olan genel ekonomik durum
beklentisi endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak,
Mart ayında 89,41 oldu. Bu azalış, gelecek 12
aylık dönemde genel ekonomik durumun daha
iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin
sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İŞSİZ SAYISINDAKİ
DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ARTTI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre
yüzde 2,5 oranında artarak, Mart ayında 67,80
değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık
dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME
İHTİMALİ YÜZDE 0,2 AZALDI

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 0,2 oranında azaldı. Şubat ayında 21,05 olan endeks, Mart
ayında 21,01 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme
ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

Elektrik kesintisi var

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum'da kaliteli ve sürekli
elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik
çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik
Kesintisi' uygulanacak.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum İl
Koordinatörlüğünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriği ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
29.03.2016 Tarihinde Çorum İli Boğazkale
ilçesinde 12:00-13:00 saatleri arasında "Bakım
Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Boğazkale
merkez Çarşı mahallesi, Hattusas mahallesi bir
kısmı, hisar mahallesi, Karakeçili köyü yukarı
fındıklı köyü, Yazır köyü, Sarıçiçek köyü,
İbikçam mezrasına, Celal şimşek değirmen besi, M. cengiz aşık-aşıkğlu turizm, Murat
aydos -başkent turizm, Mehmet aydos kale
hotel, Habib güç boğazkale lisesi, Tahir aksekili , Boğazkale müzesi, Mustafa baykal- hattusas tur'a,
30.03.2016 Tarihinde Çorum İli Boğazkale
İlçesinde 11:00-13:00 saatleri arasında "Bakım
Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Boğazkale
ilçesine bağlı Hattuşaş mahallesinin bir kısmına,
26.03.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı
İlçesinde 09:00-16:00 saatleri arasında "Şebeke Yenileme Çalışmaları'' nedeniyle; Kargı
ilçesine bağlı İmambey, Mihrihatun, Orta
mahallenin Alt Bölgelerine, Bilginler Çeltik,
Köseller Çeltik, Hasan Birol Kereste, Kargı
Devlet Hastanesi'ne programlı olarak elektrik
verilemeyecek.

Hırsızlık zanlısı Şehit
cenazesinde yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan
zanlı, Çorum’da katıldığı şehit cenazesinin
ardından jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Alay
Komutanlığı ekipleri, 7 hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis
cezası bulunan Şevket Ö.'nün Şırnak'ta güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Emre
Beker'in merkeze bağlı Boğağı köyünde
düzenlenen cenaze törenine katıldığını öğrendi. Cenaze töreninden itibaren şahsı takibe
alan jandarma ekipleri, Şevket Ö.'nün kullandığı otomobili
Çorum-Ortaköy
karayolunda durdurdu.
Gözaltına alınan
şahıs, hakkında
düzenlenen
soruşturma evrakının ardından
çıkarıldığı adli
makamlarca
tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
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Vali Ahmet Kara, Büyükelçilere mektup yazarak, Çorum’a davet
etti. Vali Kara, bu faaliyetin son günlerde durgunluk gösteren
turizm hareketlerini tekrar canlanacağını umut ettiklerini söyledi.

Vali Kara’dan turizm atağı
Vali Ahmet Kara, Büyükelçilere
birer mektup yazarak kendilerini
Çorum’a davet etti. Vali Ahmet
KARA’dan alınan bilgiye göre
davet edilen büyükelçiler 9-10
Nisan 2016 tarihlerinde Çorum’da
ağırlanarak farklı kültürlere ve
medeniyetlere
mesken
olan,
Anadolu coğrafyasında köklü tarihi
ve zengin kültürel varlıkları ile
önemli bir yer edinmiş olan Çorum
tanıtılacak.
Vali Ahmet Kara, “Anadolu’nun
en köklü ve eski medeniyetlerinden
olan Hititler, MÖ. 1200 yıllarına
kadar Anadolu’nun büyük bir kısmına ve Kuzey Suriye’ye hükmetmişler, Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa’yı da başkent
edinmişlerdir.
Hattuşa,
UNESCO’nun Dünya Kültür
Mirası
Listesine
alınmış
Türkiye’deki 15 değerden biridir.
Burada bulunan çivi yazılı tablet
arşivleri de 2001 yılından itibaren
yine UNESCO’nun “Dünya Belleği
Listesinde” yer almaktadır. Tarihi
Milli Park olarak ilan edilen
Hattuşa Örenyeri, antik şehri çevreleyen 6 km.’lik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki poterni (yer altı geçidi), Büyükkale’deki
sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan
31 adet tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında
açığa çıkarılan çok büyük boyuttaki
buğday siloları ve Hattuşa’nın 2
km. uzağında, şehrin dışında yer
alan ve yüksek kayalar arasında
saklanmış Yazılıkaya Açık Hava
Tapınağı ile görülmeye değer en
önemli yerlerdendir” dedi. Vali
Kara, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Anadolu’da ilklerin adı Barış
Şehri Çorum; M.Ö 1280’de, tarihte
bilinen ilk yazılı antlaşma Mısırlılar
ve Hititliler arasında gerçekleşen
Kadeş Barış Antlaşması’na tanıklık
etmiştir. Antlaşma metninin büyütülmüş bir kopyası Birleşmiş
Milletler Binası'nın duvarında asılı
bulunmaktadır. Anadolu’nun her
yerinde kültürel mirası ve yapıtlarıyla hala yaşayan zamanın en
büyük askeri ve politik gücü olan
Hititler Anadolu’da ilk meclis
“Panku”yu Hattuşa’da kurmuşlardır. İlimizde diğer önemli bir Hitit
merkezi de ilk milli kazılarımızdan
birisi
olan
Alacahöyük’tür.
Anadolu’da bilinen ilk barajlardan
biri de Alacahöyük Hitit Barajı’dır.
Ayrıca ilk arşivleme sistemi ve ilk
kanalizasyon sistemi de yine
Çorum’da hüküm sürmüş Hititler
tarafından
yapılmıştır.

Anadolu’daki yüksek kültürün
yaratıcısı olan Hattilere ait
Alacahöyük’teki hanedan mezarlarına dinsel bir inanış sonucu bırakılan ve evreni temsil eden “Güneş
Kursları” dönemine özgü eserler
olarak bilinmektedir. Başkent
Hattuşa ve Alacahöyük ile birlikte
son dönem kazı çalışmalarında
açığa çıkan sonuçlara göre
Ortaköy-Şapinuva ise Hitit döneminde önemli bir ticari ve dini merkez olarak kullanılmıştır. Hattuşa,
Alacahöyük ve Şapinuva ile birlikte
Eskiyapar,
Resuloğlu,
Hüseyindede, Yörüklü, gibi önemli
kazılarda elde edilen buluntular
Çorum Müzesi, Boğazköy Müzesi
ve Alacahöyük Müzesi’nde sergilenmektedir. Temizleme, onarım ve
yayın çalışmalarının yapılması için
Berlin’e götürülen Boğazköy
Sfenksi, 94 yıl aradan sonra
Almanya Pergamon Müzesi’nden
getirilerek Boğazköy Müzesi’nde
sergilenmeye başlamıştır.
2016 yılının; Hattuşa’nın UNESCO tarafından “Dünya Kültür
Miras Listesine” alınışının 30. yılı,
burada bulunan çivi yazılı tablet
arşivlerinin ise “Dünya Belleği
Listesinde” yer alınışının 15. yılı
olması nedeniyle ilimizde çeşitli
kutlamalar yapılacaktır. Bu kapsamda, dünya halklarının birbirlerinin kültürlerini ve coğrafyalarını
daha iyi tanımalarını sağlamak
amacıyla; ülkemizdeki yabancı ülke
büyükelçilerini 9-10 Nisan 2016
tarihlerinde, bütün masrafları
Valiliğimizce karşılanacak şekilde
iki gün süreli bir gezi programı
yapılmış olup bu program kapsamında ilimize davet edilen büyükelçilere ilimizdeki kültür ve turizm
alanları gezdirilerek, ilimizin değişik kültürel değerleri tanıtılarak
ülkelerinin insanlarına da tanıtma
imkânı bulacaklardır.
Böylece yeteri kadar
tanıtılamayan ilimizin
tanıtımına da önemli
katkı sağlanacaktır.”

Çorum AK Parti Milletvekili,
TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma
Komisyonu Üyesi Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, Parlamentolar arası
Birliğin 134. Genel Kurul toplantısına katıldı.
Heyette; Çorum AK Parti
Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile ve
Çalışma Komisyonu Üyesi Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti Siirt
Milletvekili Prof. Dr. Yasin Atay,
AK Parti Nevşehir Milletvekili
Ebubekir Gizligider, Bayburt Ak
Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,
AK Parti İstanbul Milletvekili
Hasan
Sert,
CHP
Mersin
Milletvekili Aytu Atıcı, TBMM
Meclis Dış İlişkiler Sekreteri Hatice
Er As ve Zambiya Türkiye
Büyükelçisi Ahmet Şemddin Arda
yer aldı.
PAB Parlamenterlerarası Birliğinin
19-23 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 134.Genel Kurulu'na Türk
ve Kıbrıs heyeti olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Afrika
ülkesi Zambiya'nın Başkenti
Lusaka'ya giden Ceritoğlu, burada
Zambiya Türkiye Büyükelçisi
Ahmet Şemddin Arda
ile resmi ziyaretlerde
bulunacak.
Parlamentolar
Arası
Birlik hakkında da bilgi
veren Ceritoğlu, dünyada bağımsız devlet parlamentolarının temsilcilerinden oluşan, halen
138 üyeye sahip ve
Birleşmiş
Milletlere
paralel olarak çalışan

Birliğin, 1889'da kurulduğunu ve
Genel Merkezinin Cenevre'de olduğunu söyledi.
PAB'ın çalışma alanları hakkında
bilgi veren Ceritoğlu, barış ve silahsızlanma, insan hakları, parlamenterlerin insan haklarının korunması,
kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddet, sosyal ve ekonomik
gelişmeler, çevre ve sürdürülebilir
kalkınma, eğitim, siyasi ve hukuki
meseleler, kadın hakları, Akdeniz'de
güvenlik ve işbirliği, parlamenter
kuruluşların desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kuzey-Güney diyaloğunun geliştirilmesi olduğunu ifade
etti.
Ceritoğlu, resmi ziyaret kapsamında
Demokrasi ve İnsan Hakları Daimi
Komisyonları, Barış ve Güvenlik
Daimi Komisyonları, BM İlişkiler
Komisyonu
Sürdürülebilir
Kalkınma Finans ve Ticaret
Komisyonları ile ayrı ayrı genel
görüşmeler yapacağını belirtti.
Programın sonlarında Zambiya'da
Türkiye'yi, Ankara'yı ve Çorum'un
tanıtımını yapmak için çeşitli görüşmeler yapılacak.

Ceritoğlu, PAB toplantısına katılıyor
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Sigorta pirim teşvikinde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırıldı.
Çorum’un da bulunduğu 51 ili kapsayan teşvikten 1 işçi çalıştıranda faydalanacak
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 51 ilde uygulanan ilave altı
puanlık indirimde aranan 10 ve
üzerinde sigortalı çalıştırma şartı
kaldırıldı. Yapılan düzenleme
Çorum’u da kapsıyor. Çorum
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler odası Başkanı
Muzaffer Yıldırım yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun ilgili
maddesinde yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi sigortalı çalıştıran özel
sektör işyerlerine” şeklinde değiştirildiğini bildirdi. Açıklamaya
göre, söz konusu kanun değişikliği 01 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle ilave altı
puanlık indirim uygulamasında
aranan on ve üzerinde sigortalı
çalıştırma şartı kaldırıldı.
Buna göre, 2016 Mart ayı bildirgesinden itibaren 1 ila 9 sigortalı

çalıştıran işyerlerinin de sigorta
primi teşvikinden faydalanmalarının önü açıldı. Bu teşvikten faydalanan 51 il arasında Çorum’da
yer alıyor.
Çorum SMMMO başkanı
Muzaffer Yıldırım konuyla ilgili
yaptığı açıklamada şu bilgilere
yer verdi;
“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “On ve
üzerinde sigortalı çalıştıran
işyerlerine” ibaresi 29/1/2016
tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28
inci maddesiyle “Bu Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
çalıştıran özel sektör işyerlerine”
şeklinde değiştirilmiştir.
Söz konusu Kanun değişikliğinin
1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle ilave altı puanlık

indirim uygulamasında aranan
ilgili ayda on ve üzerinde
sigortalı çalıştırma şartı
2016/Mart ve sonraki aylara
ilişkin bildirimlerde kaldırılmıştır.
Buna göre, 2016/Şubat ayı ve
öncesine ait aylık prim ve hizmet
belgelerinde 46486, 56486, 66486
kanun numarasını seçerek
bildirim yapan/yapacak
işyerlerinde ilgili ayda on ve
üzerinde sigortalı çalıştırma
şartının sağlanması gerekmekte,
2016/Mart ayı bildirgesinden
itibaren ise 1 ila 9 sigortalı
çalıştıran işyerlerinin 46486,
56486, 66486 kanun numarasını
seçmek suretiyle sigorta primi
teşvikinden
faydalanmaları
mümkün
bulunmaktadır.
İşverenlerimize
önemle duyurulur”

Çorumlu astsubay toprağa verildi

Çorumlu Astsubay Saffet Demir beyin kanaması sonucu hayatını
kaybetti. 38 yaşındaki Jandarma Astsubay Başçavuş Saffet
Demir Çorum’da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi
Isparta İl Jandarma
Komutanlığı Personel Şube
Müdürlüğü’nde görev yapan
Çorumlu astsubay Saffet
Demir beyin kanaması sonucu
hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Jandarma Astsubay
Başçavuş Saffet Demir
Çorum’da düzenlenen askeri
törenle toprağa verildi.
Isparta’da 15 gün önce evinde
beyin kanaması geçiren
Jandarma Astsubay Başçavuş
Saffet Demir tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.
Demir’in cenazesi bugün
memleketi Çorum’a getirildi.
Saffet Demir için düzenlenen
cenaze törenine Vali Ahmet
Kara, Garnizon Komutanı
Jandarma Kıdemli Albay
Ahmet Çelik, İl Emniyet
Müdürü Murat Kolcu, Ak
Parti Çorum Eski Milletvekili
Ali Yüksel Kavuştu, askeri
personel, Saffet Demir’in
yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenazede şenidin oğlu 10
yaşındaki Hüseyin Efe, babasının tabutuna son kez baktı.
Babasının cenaze namazını
ise Vali Ahmet Kara ve
Garnizon Komutanı Jandarma
Kıdemli Albay Ahmet
Çelik’in arasında kıldı. Saffet
Demir’in naşı, Ulu Cami’de

öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Ulu Mezarlıkta toprağa
verildi.
Saffet Demir’in 60 yaşındaki
babası Hüseyin Demir taziyeleri kabul ederken “Takdiri
ilahi böyleymiş” dedi.
35 yaşındaki Emine Demir ile
evli olan Saffet Demir, 10
yaşında Hüseyin Efe ve 2
yaşında Nehir isimli iki çocuk
babası.

Saffet Demir’in 2011 yılında
Van’da görev yaptığı sırasında meydana gelen depremde
7 aylık hamile eşi Emine
Demir’in erken doğum sırasında çocuğunu kaybettiği
öğrenildi. Çorum’a defnedilen
bebeğin yanındaki mezara ise
Saffet Demir
defnedildi.

Yüksekova'dan

Çorum’a acı haber

Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde terör örgütüne
yönelik operasyonda 2
polis ve bir asker şehit
oldu, 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Şehitlerden
birinin Çorumlu özel
harekat polisi Murat
Yatarkalkmaz olduğu
öğrenildi
Çorum’a bir şehit daha verdi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Eski Kışla, Orman,
Mezarlık, Yeşildere, Yeni, Cumhuriyet,
Dize, Güngör ve Esentepe mahallelerinde
teröristlerce kazılan çukurların kapatılması
ve oluşturulan barikatların kaldırılması
amacıyla 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan ve "Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Ramazan Gülle" adı verilen
operasyon devam ediyor.
İlçe merkezindeki operasyonlarda güvenlik
güçleriyle teröristler arasında çatışma
yaşandı. Çatışmada iki özel harekat polisi
ve bir asker şehit oldu, biri polis, 8'i asker 9
güvenlik görevlisi yaralandı.
Yaralılar, Hakkari ve Van'daki hastanelere
kaldırıldı.
Çatışmada şehit olan özel harekat polislerinden Murat Yatarkalkmaz’ın Çorum’ın
Boğazkale İlçesine bağlı Yazır Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin ise Ankara Mamak’ta yaşadığı bildirildi. Şehidin cenazesinin Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca operasyonlar esnasında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Hakkari/Yüksekova’da devam eden operasyonda; 12 bölücü terör örgütü mensubu
terörist etkisiz hale getirilmiş
(Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen
terörist sayısı 57’dir.), 10 el yapımı patlayıcı imha edilmiş (Operasyonda, toplam imha
edilen EYP sayısı 29’dur.), bir adet 82
mm’lik havan, 43 adet 82 mm’lik havan
mühimmatı, bir adet 60 mm’lik havan, 65
adet 60 mm’lik havan mühimmatı, bir roketatar, altı roketatar mühimmatı, bir Bixi
makineli tüfeği ve çok sayıda mühimmatı,
iki Kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda
mühimmatı, bir av tüfeği ve iki el bombası
ele geçirilmiştir."
İlçede operasyonlar sürüyor.

Sayfa

GÜNDEM

4

‘Terörün kesin çözümü

‘Gençlere yönelik
etkinliklerimiz sürüyor’

Anadolu Gençlik Derneği Çorum
Şube Başkanı Bekir Uyanık, derneğin gençlere yönelik çalışmalarının
aralıksız devam ettiğini söyledi.
101. yılında inancın zaferi Çanakkale Destanı konferansı için Çorum’a
gelen Saadet Partisi Genel İdare
Kurulu Üyesi Ekrem Şama’nın katılımı ile dün Anadolu Gençlik
Derneği Çorum Şubesi’nde basın
toplantısı düzenlendi.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu
Üyesi Ekrem Şama’nın ülke gündemine ilişkin ve AGD’nin çalışmaları ile ilgili yaptığı konuşmasının
ardından Anadolu Gençlik Derneği
Çorum Şube Başkanı Bekir Uyanık,
Çorum ve ilçelerde bulunan şubelerinin çalışmalarından bahsetti.
Uyanık, gençlerle ilgili eğitim çalışmalarının yanı sıra hanımlar komisyonunda çalışmalarının bulunduğunu belirterek, okuma gruplarında
dini etkinliklerin yanı sıra geziler
dersler ile ilgili faaliyetler yaptıkla-
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rını kaydetti.
İmam Hatip ve İlahiyat öğrencilerinin ilim öğrendiklerini dile getiren
Uyanık, her pazartesi günü de dernek binalarında çeşitli eğitim çalışmalarının yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik kariyer eğitimleri
düzenlediklerini vurguladı. 31
Mart’ta da kariyer eğitimleri programı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ın katılacağını aktaran Bekir Uyanık,
cihat
çalışmalarının
devam ettiğinin altını
çizdi. (Ebru ÇALIK)

İslam birliğinin kurulması’

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu
Üyesi Ekrem Şama, terörün kesin
çözümünün İslam birliğinin kurulması olduğunu dile getirerek, gökten yeni Müslümanların inmeyeceğini, var olan Müslümanlar ile bir
araya gelinmesi gerektiğini vurguladı.
101. yılında inancın zaferi Çanakkale Destanı konferansı için
Çorum’a gelen Saadet Partisi
Genel İdare Kurulu Üyesi Ekrem
Şama dün Anadolu Gençlik
Derneği Çorum Şube’sinde basın
toplantısı yaptı. Türkiye’nin gündeminde olan terör olaylarına değinen
Şama, “Müslümanların arasında bir
problem varsa kendileri çözmeliler.
Amerika Avrupa neden gelip dahil
oluyor. Yıllardır İslam ülkelerine
yabancı güçler girmesin diyoruz.
PKK ve tüm alfabedeki harf kombinasyonu ile yeni yeni terör örgütleri kurulmuştur. Terörü kurutalım
istiyoruz. Terörü büyük şehirlere
sıçratarak şehitlerin gelmesi ile tüm
Türkiye yasa boğulmaktadır.
Çorum’da da bir polis kardeşimiz
şehit düşmüştür. Tüm illerimiz
ağlıyor. Zararın neresinden dönersek kardır” dedi.
Öte yandan gençlerin milli ve manevi değerler ile donatılarak yetiştirilmediğini kaydeden Ekrem Şama,
milli ve manevi değerlerine bağlı
kültürlü gençlerin yetişmesinin suç
oranlarının azalmasına vesile olacağının altını çizdi. Ekrem Şama,
konuşmasında şunları söyledi:

MİLLİ GÖRÜŞ İLE BİRLİKTE BİNLERCE KİŞİ
ÇANAKKALE’YE
GÖTÜRÜLMEYE

BAŞLANDI

“Çanakkale Zaferi eskiden sadece
Ankara’da askeriyede küçük bir
tören ile kutlanırdı. 1990’lı yıllarda
Çanakkale’nin ivmesi arttı. Devlet
Çanakkale’ye önem vermeye başladı. Milli görüş ile birlikte binlerce
kişi Çanakkale’ye götürülmeye
başlandı. Mart ayının tamamında
Çanakkale gündemde kaldı. Mart
ayının gelmesi ile Anadolu Gençlik
Derneği olarak atağa geçtik. Her
yerde programlar yapıyoruz.
Anadolu Gençlik Derneği’nin kısaltılmışı AGD’dir. Bu aynı zamanda arı gibi durmadan çalışanlar olarak da kabul edilir. 2000’li yılların
başında Erbakan hocanın yönlendirmesi ile çalışmalarımız oldu. Üç
tane kitabımız var. AGD’nin söylemi milli ve manevi değerlere sahip
gençler yetiştirmektir. Bunun için
kokuşturmaya devam ediyoruz.
Gençlere yönelik faaliyetlerimiz
var. Dünya üzerinde en çok üyesi
bulunan en çok ismi konuşulan derneğiz.

GENÇLERİMİZE
MANEVİ VE
MİLLİ DUYGULAR
AŞILAMALIYIZ

Terör faaliyetleri oldukça arttı.
Türkiye’nin her yerinde çatışmalar
baskınlar var. Hedef gözetilmeden
masum insanlar öldürülüyor. Bunar
üniversite ve lise çağındaki gençler
tarafından yapılıyor. Cezaevlerinde
50 bin 60 bin tutuklu varken şimdi
200 bin kişiye ulaştı. Bu 200 bin
kişinin çoğunluğunu da gençler
oluşturuyor. Milli ve manevi
değerlerine bağlı kültürlü gençlerin

yetişmesi suç oranlarının azalmasına vesile olacaktır. Gençler manevi
olarak boş yetiştiriliyor. Suç oranları ilkokula kadar inmiştir.
Gençlere ne veriyoruz. Bunların içi
boş. Gençlerimize manevi ve milli
duygular aşılamalıyız.

ZARARIN DERESİNDEN
DÖNERSEK KARDIR

Güneydoğu’da
Doğu’da
İstanbul’da Ankara’da terör eylemleri şekil değiştiriyor ve sayıları her
geçen gün artıyor. Omuz omuza
birlikte olduğumuz bu millete ne
oldu da birbirine kurşun sıkacak
vaziyete geldi. Milli ve manevi
değerlere bağlı gençler yetiştirmiş
olsaydık suçun manevi ağırlığını
omuzlarında
hissedeceklerdi.
Güneydoğu’da şehirler boşaltılıyor. Koskoca bir bölge bomboş
hale geldi. Zararın deresinden
dönersek kardır.

BİR BOTLA KOCA
DENİZ GEÇİLİR Mİ?

İslam ülkeleri işgal edildi. 2001
yılındaki ikiz kuleleri düşünürsek
Müslüman ülkelere saldırıldı.
Müslümanları yurtlarından çıkartarak resmen sürgüne uğrattılar. Bir
botla koca deniz geçilir mi?
Onlarda biliyorlar geçemeyeceklerini. Onlarca yüzlerce Müslüman
ölmektedir.

YABANCI GÜÇLER
BÖLGEMİZDEN
ÇEKİLMELİ

Yabancı güçlerin bu bölgelerden
çekilmesi gerekir. Yurdumuzda
niçin Amerikalılara Avrupalılara

Başöğretmen Anadolu Lisesi
Çanakkale Zaferini kutladı
18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi’nin
101.Yıl
dönümü
Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde
coşkuyla kutlandı. Program Okul
Müdürü Recep Yücel’in günün
anlam ve önemi ile ilgili konuşması
ile başladı. Recep Yücel, “Bu vatan
sizlere
emanet
edilmiştir.
Atalarınızın yolundan giderek bu
ülkeyi ve değerlerini sahiplenip;
onların şahadet arzularını da anlayarak bizi geleceğe taşıyacak inanç ve
ruha sahip olduğunuza inanıyorum.
Bu güzel programı hazırlayan ve
sunumunda emeği geçen gönül
veren herkese teşekkür ederim”
dedi.
Öğrenciler kendi yazdıkları ve
Türkiye derecesi yapmış olan şiirlerini seslendirdi. Programda Tarih
Öğretmeni Salih Sarıçalı’nın yapmış olduğu duygulu bir o kadarda
coşkulu konuşmanın öğrenciler
üzerinde yaptığı etkinin Türk gençlerindeki Çanakkale ruhunun ne
kadar canlı olduğunu ve asla yok

edilemeyeceğini bir kez daha gösterdiği bildirildi.
Programda adsız kahramanların
hikâyelerinin anlatılması, şehitlik
mertebesine ulaşanların son anlarında sevdiklerine yazdıkları veda
mektuplarının okunması duygu
dolu anların yaşanmasına neden
oldu. Kınalı koç yiğitlerin harman
olduğu Çanakkale’yi anlatan ağıtlar, 15’lilerin türküleri, müzik öğretmeni Hakan Ramazan Tekneci
yönetiminde bir grup öğrenci tarafından çalınıp söylendi.
Resim öğretmeni Seval Sağlam’ın
yapmış olduğu Çanakkale Abidesi
ve şehit mezarları, abidenin yanında
nöbet tutan son sınıf öğrencileri hoş
bir görüntü oluşturdu.
Şiirler, slaytlar, sunumlar, konuşmalar, mektuplar, anılar ve türkülerden
oluşan programa öğrencilerin
yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda konferans salonunda bulunan
Çanakkale Zaferi fotoğrafları ilgiyle incelendi.

üst vermişiz. Işid Amerika’nın
güdümünde kurulmuş bir güçtür.
Yedi düvel İşid ile mücadele ediyor. Nasıl bir işidmiş bu. Bunlara
inanmak mümkün değil. Bizim üstlerimizden kalkan yabancı güçler
bunlara
yardım
yapıyorlar.
Arkasından da mücadele ediyormuş gibi rol yapıyorlar. Ellerinde
Amerika’nın İsrail’in silahları var.
Üstlerimizden kalkan uçaklar teröristlere her türlü yardımı yapıyorlar. Bölgeden yabancı güçler çekilirse hiçbir yardım yapılmazsa ellerindekini kullandıktan sonra susmak zorunda kalırlar. Böylelikle
terör bitmiş olur.

BÖLGE ÜLKELERLE BİR
ARAYA GELMELİYİZ

İran, Irak, Suriye diğer komşularla
diyalog kurarak teröre çözüm bulmamız lazım. Bu insanlar manevi
dinamikleri olmadığı için teröre
bulaşıyorlar. Bölgede bulunan
sanayi tesislerinin mutlaka tekrar
kurulması lazım. Doğudaki batıya
gitmez kendi memleketinde geçinir. Tarlalar bomboş ekilmiyor.
Ekilecek şekilde teşvik düzenlemesi yapılmalıdır. Terörün kesin çözümü İslam birliğinin kurulmasıdır.
Gökten yeni Müslüman inmeyecek. Terörü kurutmanın reçetesi
birlik ve beraberlik içerisinde
olmaktır. Bu ülkeyi evlatlarımıza
biz miras bırakacağız. Adam gibi
oturup bu işi çözmeliyiz. Anadolu
Gençlik Derneği olarak biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Liseli üniversiteli
gençlerimize değerlerimizi anlatmalıyız.”
(Ebru ÇALIK)

TSO personeline yönelik ‘NLP’ Eğitimi gerçekleşti
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
personeline yönelik olarak düzenlenen “Profesyonel İş Yaşamında
Duyguların Yönetimi” konulu
‘NLP’ Eğitimi geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi
Neuro-Linguistic Programlama
(NLP) konusunda Uluslararası
Uzman ve Eğitimci lisansına sahip
ve profesyonel olarak bireysel gelişim alanında eğitmen, konuşmacı
olarak faaliyet gösteren NLP
Trainer Keziban Kodaz tarafından
gerçekleştirilen eğitimde; bireylerin
iş yaşamında duyguları yönetme
süreci, duygu yönetimi, NLP'nin
kullanım alanları, NLP'nin tarihi,
Türkiye’deki durumu hakkında bilgiler verildi.
NLP'nin, düşünce, duygu ve davra-

nış üçgeninde iletişim süreçlerini
geliştirme, etkili hedef planlaması
yapma, motivasyon geliştirme,
sorunları fırsata dönüştürme, değişim gelişim süreçlerini akıllıca
yönetme, güvene dayalı yapıcı ilişkiler inşa etme, insan ilişkilerini
başarıyla yönetme ve ilişki sorunlarını analiz edip çözmeyi kapsadığını belirten Kodaz, “Eğitim içerisinde kriz soruları sorularak, iç gözlem
ve dış gözlem tekniği ile çalışanların kriz anlarında, sözleri, davranışları kişiselleştirmelerini, yoğun
duygu karmaşasına girerek iş performanslarını olumsuz etkilemelerini engelleyerek, pozitif ve objektif
bakış açıları kazandırmaları yönünde NLP teknikleri paylaşılmıştır"
dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin
Başaranhıncal
da,

eğitim-öğretim gören öğrencilere ve
2015-2016 eğitim-öğretim yılında
ise Çorum Merkezde bulunan okullara dağıtılmıştı.
Sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık oluşturmak istediklerini
dile getiren Gençlik Merkezi
Müdürü Mehmet Tığlı, bu projenin
bir geri dönüşüm platformu olduğunu, böylece ülkemiz gençliğinin
doğaya ve insana olan sevgisinin,
bilincinin, kültürünün kazanıldığını
ve yaygınlaştırıldığını dile getirdi.“Gençlerimizle
Gurur
Duyuyoruz” diyen Tığlı, bilinçli bir
neslin, daha bilinçli bir nesil yetişmesindeki en önemli faktör olduğunu belirterek, “Gençlerimizin imza

attığı sosyal sorumluluk projeleri,
geleceğe daha mutlu ve güvenli bir
şekilde bakmamız için en önemli
umut ışığımız” dedi. Bu tür projelerde her şeyi devletten bekleyen bir
düşünce yerine sosyal sorumluluk
anlayışının toplumun geneline
yayıldığını dile getiren Tığlı,
“Projeyle, devletimizin parası bir
nevi çöpe gideceğine, ihtiyacı olan
çocuklarımızın geleceği için yeniden
değerlendirilmiş
oluyor.
Gençlik Merkezinin kapılarının tüm
gençlere açık olduğunu, Gençlik
Merkezi aracılığı ile projeler kapsamında gönüllü görev almak isteyen
gençlerin merkezle irtibata geçebileceklerini söylediler.” diye konuştu.

Profesyonel
İş
Yaşamında
Duyguların Yönetimi Eğitimi’ne
sunduğu katkılarından dolayı NLP

Trainer Keziban Kodaz’a teşekkür
ederek, plaketini takdim etti.

Tek kullanımlık sanma çöpe atmaya kalkma
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Tek
Kullanımlık Sanma Çöpe Atmaya
Kalkma” sloganıyla 81 ilde Gençlik
Merkezleri aracılığı ile yürüttüğü
“Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında gençler YGS çıkışı okul önlerine
açtıkları stantlarla adaylardan kırtasiye malzemesi topladı.
Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri
ve gönüllü üye gençler ile birlikte
kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak üzere sınav
çıkışında adaylardan kalem setlerini
Genç Dönüşüm kutularına atmalarını istedi. “Tek Kullanımlık Sanma,
Çöpe Atmaya Kalkma” sloganıyla

yola çıkan gençler; büyük ilgi gösterdikleri bu projede toplanan setleri
Gençlik Merkezi önderliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.
Geçmiş yılda ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu sınavlara katılan adaylardan kalem, silgi ve kalemtıraş
gibi kırtasiye malzemelerini toplayan gençler, malzemeleri 2013-2014
eğitim-öğretim yılının başlamasıyla
birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere
ulaştırmıştı. Toplanılan kırtasiye
malzemeleri de İskilip Çatkara
Köyü'ne, Ortaköy Karahacip
Beldesi'ne, Kınık köyü ve
Elvançelebi Beldesi'ne, 2014-2015
eğitim yılında Alaca Yüksekyayla,
Küçükhırka, Suludere köylerinde

Sayfa
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Mahallesinde bulunan ilk marangoz
dükkanımı açtım. 1973'den bugüne
kadar Eski Sanayi Sitesinde yani şu
anki iş yerimde çalışıyorum. O
zamanlar kapı, pencere, sap, tırmık,
yayık, masa gibi marangoz işleri
yapıyordum. Ama şuan yaşım ilerledikten sonra ağır işlerden kendimi
çekip, köfte tokmağı, ekmek tablası
ve tahtası, arı kovanı, kafes, bal
çıtası gibi daha hafif olan işlere
yöneldim. Genelde Sungurlu halkının çok sevdiği bulgur köftesinin
tokmağını
yapıp
satıyorum.
Mesleğimle 5 çocuk büyüttüm ve
evlendirdim." dedi. "İyi ki marangoz olmuşum" diyerek devam eden
Özçağsak," Eski ustalar asabiydi
biraz, benim ustam da öyle.. Bana
bir soru sordu bilemedim, bu yüzden beni işten kovmuştu. Bu bana
bir ders oldu, beni daha da ateşleyerek mesleğime dört elle sarılmak
için başka yerde işe başladım. Zorla
başladığım mesleğimi şimdi severek yapıyorum. Şimdi 'iyi ki marangoz olmuşum' diyorum. 58 yıl önce
başladığım marangozluğa hala doymadım sağlığım el verdikçe devam
edeceğim." dedi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından hazırlanan
"Bilinçli Anne Sağlıklı Toplum"
projesi ile ilçedeki bin anne ve iki
bin öğrenci bilinçlendirilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili
Şaban Atlı, muhabirimize yaptığı
açıklamada, hazırladıkları "Bilinçli
Anne Sağlıklı Toplum" projesinin

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının
finanse
ettiği
Engelliler
Destek
Programı
(EDES) kapsamında kabul edildiğini söyledi. Çorum Valiliği Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
Hitit Üniversitesi ve Türkiye
Sakatlar Derneği Çorum Şubesinin
proje ortağı olduğunu belirten Atlı,
10 ay sürecek projenin maliyetinin
77 bin 777 lira olduğunu kaydetti.

PROJENİN TANITIMI
YAPILACAK

Şaban Atlı, projenin hedeflerini
şöyle sıraladı: "Anne ve anne adaylarında hamilelik sırasında; akraba
evliliği, süregelen hastalıklar, annenin yaşı, yetersiz ve yanlış beslenme, bilinçsiz ilaç kullanımı, kötü
alışkanlıklar (sigara, alkol ve
madde bağımlılığı vb.) gibi engelli
doğuma sebep olan nedenler.

Çocuk eğitiminde; ev ve oyun
kazaları, hastalıklar, çevresel faktörlerden oluşan engellilik nedenlerini önleyerek azaltılmasına katkı
sağlamak. İlkokul öğrencilerinde
ev kazaları, sigara alkol ve madde
kullanımı, okul kazaları ve trafik
kazaları gibi faktörlerden dolayı
sonradan oluşan engelliliğin azaltılmasına katkıda bulunmak. İlkokul
öğrencilerinin, toplum hizmeti
çalışması adı altında sonradan oluşan engelliliğin önlenmesi amacıyla Sungurlu halkında farkındalığı

arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak." Projeyle 18-35 yaş arası bin
anne ve 7-11 yaş arası 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Şaban Atlı, "Proje ile ilçemizde engelli doğum ve sonradan
engelli olma konularında bilinçlendirmeyi artırıp farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır." dedi.
Projeyi yarın Mavi Ocak Tesisinde
saat 14.00'de düzenlenecekleri
programla tanıtacaklarını belirten
Şaban Atlı, projeden herkesin
yararlanabileceğinin altını çizdi.

Sungurlulu gençler
Çanakkale’yi gezdi

İYİ Kİ MARANGOZ
OLMUŞUM

Askerden geldikten sonra, 1966'da
Şubat ayının 28'inde Sunguroğlu

Sungurlu sanayi sitesinde
çalışmalar devam ediyor
Ankara -Samsun Karayolu üzerinde
bulunan yeni sanayi sitesinde bakım
onarım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Sanayiye 4 adet yeni kamelya
konuldu. Çevre düzenlemeleri
yapılmaya devam ediyor. Sungurlu
Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
Hakkı Vargeloğlu; ''Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner' i makamında ziyaret ederek
Sanayiye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek,
Sanayici esnaf arkadaşlarımız adına
sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sungurlu
Belediye
Başkanı
Abdulkadir Şahiner ise; ''Sungurlu
sanayisine araçlarını yaptırmak için
ailesiyle gelen müşterilerin dinlenmeleri için kamelya yaptık. Sanayi

Projeyle bin anne ve iki bin
öğrenci bilinçlendirilecek
‘Bilinçli Anne Sağlıklı Toplum" projesi..

Bulgur köftesinin
tokmağını yapıyor
Sungurlulu marangoz, ilçe halkının
çok sevdiği bulgur köftesinin tokmağını yapıyor.
İlçede hemen hemen her evde,
gerek misafirler için gerekse özel
günlerde bulgurdan köfte yapılıp
ikram ediliyor.
Kırmızı veya beyaz etin bulgurla
karışımı ile yapılan içine isteğe göre
çeşitli baharatlar konulan köfte tokmakla ezilince daha lezzetli oluyor.
Marangoz
Arap
Özçağsak,
Sungurlu halkının çok sevdiği bu
köftenin tokmağını yapıyor.
İlkokulu bitirdikten sonra Ankara'da
babasının tavsiyesi üzerine bir
marangozun yanında işe başlayan
Özçağsak, 1958'de başladığı marangozluk mesleğini severek yaptığını
söyledi.
Marangozluk yaparak 5 çocuk
büyüttüğünü anlatan Arap Özçağsak, muhabirimize yaptığı açıklamada, "Marangoz olmadan önce
hem okuyup hem simit satıyordum.
O zamanlar maddi durumumuz iyi
değildi. Okul saatimden önce fırına
uğrayıp çantamı bırakıp simit alıp
sattıktan sonra tekrar fırına uğrayıp
çantamı alıp okula giderdim. Hem
okuyup hem çalışarak okulumu
bitirdim. Ekonomik durumumuz iyi
olmadığından babamın tavsiyesi
üzerine 1958 yılında Ankara'da bir
marangozun yanında işe başladım.
Burada bir süre çalıştıktan sonra
Sungurlu'ya izine geldim. Babam
Ankara'ya
göndermeyerek
'Sungurlu'da bir marangozun yanında işe girmemi' söyledi. Tekrar işe
girerek, mesleğimi iyiden iyiye
öğrenmeye başlayıp 1963 yılına
kadar çalıştım.

23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

çevresindeki ağaçların bakımları
yapılıyor, yeşillik alanlarımıza bantlar konuldu Ayrıca 4 adet yeni
kamelya ve banklarla sanayimizi
görsel anlamda canlandırıyoruz.
Hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Sungurlu Belediyesi, kültür gezileri
kapsamında 55 genci Çanakkale’ye
gönderdi. Çanakkale'’ye düzenlenen gezinin ilk gününde destansı bir
mücadelenin, tarihin yazıldığı
mekânları
görmek
isteyen
Sungurlulu gençler yoğun ilgi gösterdi.
Çanakkale'de şanlı bir tarihin nasıl
yazıldığını, ecdadımızın bu ülkeyi
nasıl savaşarak kazandıklarını
yakından görmeleri için düzenlenen
gezilere vatandaşların yanı sıra
Sungurlu da bulunan lise düzeyindeki okullar da öğrenim gören
öğrenciler de katılım gösterdi.
Rehberlerin eşlik ettiği ziyaretçilere,
gezi boyunca Sungurlu Belediye
personeli tarafından yardımcı olundu.
Çanakkale gezisine katılanlar,
Eceabat ilçesi, Seyit Onbaşı
Tabyası, Soğanlıdere Sargı Yeri,
Zıhındere Sargı Yeri, Abide, Morto
Koyu, Yahya Çavuş, 57. Alay, Conk
Bayırı gibi Çanakkale zaferinde
önemli yere sahip mevzileri ziyaret
ederek, Kurtuluş Mücadelesinin
tarihi anılarına tanıklık ettiler.

Çanakkale Şehitliği'ni gezen katılımcılar gezi dönüşü Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ederek
belediyenin bu hizmetinden dolayı
teşekkür etti.
Geziye
katılanlardan
Ferhat
Yıldırım, "Daha önce gitmemiştim.
Güzel bir fırsat oldu. Başkanımıza
ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum" dedi.
Duygu Soy ise, "Çok memnun kaldığımız bir gezi oldu. Çok duygulu
anlar yaşadım. Bütün şehitlerimiz
için dua ettik ve yeniden onları yad
ettik" diye konuştu.
Gamze Gider ve Hülya Öztürk ise,
"Biz hiç gitmemiştik ve çok merak
ediyorduk, duygulandık. Allah herkese nasip etsin. Belediyelerin
böyle etkinler düzenlemesi çok
güzel, devamlı olmasını diliyoruz"
dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner ise,
"Biliyoruz ki geçmişi olmayan bir
toplumun geleceği de olamaz.
Gençlerimizin tarihimizi öğrenmesi
adına kültür gezilerimizi gerçekleştirmekteyiz" ifadelerinde kullandı.

Sungurlu Belediyesi parke
çalışmalarını sürdürüyor
Sungurlu’da uzun yıllardır el
değmeyen fotoğrafçılar arastasında kilit parke ve bordür çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, arasta esnafıyla uzun süre sohbet etti.
Başkan Şahiner, “İlçenin en
önemli noktalarından ve şehrin
tam göbeğinde bulunan, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen su
patlakları sebebiyle tamamen
çukurlaşan bir sokağımızdı, araçlar girdiği zaman kesinlikle zarar
görüyor ve vatandaşlarımız yürümekte dahi zorlanıyordu. 2016
yaz programımızda yer alan
sokaklarımızdan bir tanesi idi
fakat arastada bulunan esnaf

arkadaşlarımızdan gelen talep
doğrultusunda program önceliğimi değiştirerek arastamızda
çalışmalarımıza
başladık.
İnşallah en kısa süre içerisinde
çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.
Arasta esnafları çalışmaları
yerinde inceleyen Başkan Şahiner’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. Arasta
esnaflarından Bünyamin Şahanbaz ise sosyal medya hesabı üzerinden çalışmaların resmini paylaşarak '' Bizleri kırmayıp bozuk
yollarımızı
tamir
ettiren
Abdulkadir Şahiner beyefendiye
Fotoğrafçılar arastası olarak Çok
teşekkür ederiz” dedi.
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SIFIR'DAN
OTUZBEÞE

Özenti Devresi (10-15 Yaş)

10-15 YAŞ
BAKIM VE EĞİTİM!

ARAŞTIRMA - İNCELEME
1) Günümüzde "gençlik bunalımı"
diye özetlenen sorun nereden kaynaklanıyor?
2) Yeni evli gençlerin sık sık aile
içi geçimsizliğinden, anlaşamamaktan şikâyetlerini işitiriz.
Nedenini araştırınız.
3) İş hayatında ilerleyememenin
sonuçlarını ve nedenlerini çevrenizdeki gençlerin yaşantılarını
izleyerek bulunuz.

GENÇLİK ÇAĞI VE
ÖZELLİKLERİ

Gençlik Çağını 15-36 yaşlar arasındaki dört devreye göre inceleriz:
15 - 20 yaşları BAŞARMA
DEVRESİ'dir. Bu devrede gencin
en büyük isteği ve ihtiyacı başarıdır. Her davranışı (iyi veya kötü)
başarmak çabasıyladır.
20 -25 yaşları SORUMLULUK

DEVRESİ’dir. Bu devrede gencin
tabii olarak bazı sorumlulukları
olur.Bu devrede de yine annebabanın derin alâkaları
şarttır.Gence ev geçindirmek,eşiyle geçinmek gibi konularda gerektiğinde yol göstermek lâzımdır.
25 - 30 yaşları duygu-kaygı devresidir. Bu devrede iş hayatındaki
bir takım çekingenlikler, tutukluklar engel teşkil etmeye başlar.
30 - 35 yaşları da “son atılım"
devresidir. Bu devresinde de idare
eden kişi olarak bu yaşa kadar
öğrendiklerimi uygulamaya koyar.
Özetle gencin 3 - 15 yaşlarınca
alıcı olarak sürdürmekte olduğu
yaşantısını, artık “vericiliğe“ dönüştürme zamanıdır. Gençlik çağına kadar hep ALICI olan genç
çağı boyunca aldıklarının yanısıra
VERİCİ olmaya başlar.
Başarılarıyla, kendisiyle birlikte
çevresini de memnun eder.

EKLEM AĞRILARI VE KİREÇLENME
ÇINAR YAPRAĞI İLE SON BULSUN…
KİREÇLENME NEDİR ?

Kireçlenme , eklemlerde ki
kıkırdak aşınması ile oluşan
tutukluk ve ağrılara sebebiyet
veren bir hastalıktır.Fazla
kilolu olmak bu durumu daha
vahim bir duruma getirmektedir.
Tıp biliminde osteoartrit olarak bilinen kireçlenme , herhangi bir eklemi de etkileme
ve tutulumuna sebebiyet vermektedir.
Yer yüzünde bulunan her bir
bitki’nin bir amacı olduğu
şüphesizdir.Sağlık için alternatif tıpta bitkilerden son
derece etkili bir şekilde faydalanılmaktadır.

ÇINAR YAPRAĞI VE
KİREÇLENME
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ…

Çınar yaprağı , vücudumuzda
eklemlere zarar veren kireçlenmeyi azaltarak tedavisine
destek vermektedir.Çınar yaprakları hava koşullarından pek
etkilenmezler.Ana yurdu
kuzey Amerika ve asya ülkeleri olan bu mükemmel bitki ,
nehir kenarları ve ırmaklarda
daha verimli yetişmektedir.
Oldukça sağlıklı olan çınar
yaprağı , eklemleri koruyum
kireçlenmeyi de önlüyor.

BAŞLICA FAYDALARI
NELERDİR ?

* Çınar yaprağı
, kireçlenmeyi
önler ve yumuşayıp iyileşmesine yardımcı
olur.
* Diş minesi ve
diş etini sağlamlaştırır.
* Ödem sökücü

özelliği vardır.
* Cilt ve deri hastalıklarında
faydaları bulunmaktadır.
* Epilepik nöbetleri dengeler
ve azaltır.
* Suyu ile bulantıyı azaltabilir
hazımsızlığı önleyebilirsiniz.
* Yanık ve yaraları iyileştirmeye yardımcı bir bitkidir.
Çınar yaprağı , sağlık açısından çok faydalı bir
bitkidir.Oturarak yapmak
zorunda olduğumuz işlerden
kaynaklı oluşabilecek hastalıklarda , başta kireçlenme ve
kıkırdak aşınması , bel boyun
fıtığı ,romatizmal ağrılar bu
tarz eklem rahatsızlıkların iyileşmesi ve ağrıların dindirilmesinde fayda gösteren mucize bitkilerimizden biridir.

İSTASYONLUKTAN VAZGEÇELİM

Sık sık kutlandığımız bir deyim
vardır, yeri geldikçe;
'Sözüm sana mı inanayım, gözüm
sana mı?” deriz, öyle ya; neye
inanmak gerek?..
Bugün görüyoruz ki, her birimiz
kendi deney, görgü ve bilgilerimizin doğrultusunda değil de, el âlemin laflarına inanıp, onların çizdiği
yoldayız. Kendimizi ihmal etmişiz,
başkalarının gösterdiği istikamette
körü körüne ve hızla yol alıyoruz.
Kavramlarımız, yargılarımız
çoğunlukla, başkalarının kavramı
ve yargılarının benzeri!..
Bir başkasının "değer” dediğine,
bizler gözü kapalı; "büyük değer”
diyoruz.!. Bir başkası “sonu kötü"
olur diye sözlerini bitiriyorsa biz,
"sonu felâket* olacak diye perçinliyoruz duyduğumuz bu cümleyi.
Hani bir söz vardır istasyon'lu,
trenli!.. İşte aynen öyle. Laf tren,
biz istasyon, gelenler durup, eğleşmeden, biraz daha hız ve güç kazanarak gidiyor bizden. Farkında bile

değiliz nereden gelip, nereye gittiğinin. Günlük yaşantılarımız, gerçekten bu tutum ve davranış içinde
bulunduğumuzu doğrulayan olaylarla doludur.
Bir arkadaşımız gelir; “falan şöyle
yaptı, filan böyle etti, ben ise şunu
dedim” diye anlatır. Biz ondan
duyduğumuzu (sanki olayı onun
kadar yakından izlemiş gibi) bir
süre sonra başkalarına ballansa
ballandıra naklederiz.
Oysaki bize anlatan da, çoğunlukla; anlattıklarını bir başkasından
naklen söylemektedir} Biz önünü,
ardını düşünmeden “istasyonduk
yapar; geleni düdük çalıp, göndeririz öte yana.
Başka zaman biri; “yahu falan
yerde pirinç satılıyor, ucuz mu
ucuz, iyi mi iyi. Şimdiye kadar ben
böylesini görmedim." diye alışverişinden söz eder veya “Arabamı
falan usta tamir etti, şimdi arabada
“tık" yok, helâl olsun.” diye bir
methiye atar ortaya, biz ihtiyacımız

yoksa bile hani iyi dendi ya gider
yükleniriz kilolarla pirinci. İyi mi,
kötü mü diye bir kere elimize alıp
bakmak gereğini dahi duymayız.
Veya arabamız tamir ister mi, sırası
mı diye düşünmeden, basarız gaza,
arabayı “tık"sız yapan tamircinin
atölyesinde alırız soluğu ve çoğunlukla aldığımız pirinç istediğimiz
gibi çıkmaz, tamir ettirdiğimiz
araba dilediğimizce çalışmaz. Bu,
günlük küçük misalleri çoğaltıp,
çeşitlendirmek her zaman mümkün.
Bir de bizleri onarılması güç olan
sonuçlara götüren ve götürmekte
olanları var bu misallerin. Hani
pirinç olsa iyi-kötü tükenir, pilav
olmazsa dolmaya konur, araba iki
gün fazla benzin yakar, üçüncü
gün bir başka yere götürür düzettiririz. Ama asıl bizi hüsrana uğratan; yaşantımızı, kişiliğimizi etkileyip, bizi bunalıma iten, işte bu
daha etkin seviyedeki “deneysiz
kabullerdir.

O halde; her gün ve her zaman bizi
tutarsız sonuçlara götürebilecek
“istasyon”luktan vazgeçmemiz ve
kendimize en uygun olanı yapmamız gerekmektedir. İşte bu en
uygun olanı şöyle tanımlayabiliriz:
“Çevremize olduğu gibi bakmak;
görgü ve deneylere dayanmayan
hususlar hakkında kesin hüküm
vermemek!..”
Çevremizi kendi gözümüzle değil
de başkalarının tarifince görürsek
ve değerlendirirsek; görmediğimizi
deneyip, doğruluğunu veya iyiliğini tespit etmediğimiz konuları görmüşçesine kabullenirsek, sonuçta
zararını yine kendimizin çekeceğini bilmeliyiz. Müspete bağlayabildiğimiz müddetçe bir şeyin varlığından, iyiliğinden, üstünlüğünden
söz edebilir, kabullenir ve tatbikatına geçebiliriz. Yoksa akıntıya
kürek çekenden farkımız kalmaz
ve o akıntı bizi alır, huzursuzluklar
girdabında boğar!..

ÖRGÜNÖZ’DE
İŞ İÇİNDE EĞİTİM

KİŞİLER, YANILMASIZ OLARAK İŞLERİNDEN GÖRÜNÜRLER

Daha öncelerden de açıkladığımız gibi; İş,
kişinin aynasıdır." ata sözünün içinde neler
olduğunu da içeren ve açıklayıcı meselelere
bakacağız. İnsanlar kendilerini en iyi biçimde
neyle, nasıl kabul ettirebilirler? Bunun kesin
yolunu bulmaya bakıyoruz.
Çok iyi giyinmiş, tatlı tatlı konuşan, pozları,
davranışları cazip birine bakıyoruz. Bu durumunu, hiç açık vermeden ne kadar koruyabilir? Yahut da bütün davranışlarım; azami
derecede itina edip, dikkatli olsa dahi, her
davranışının tamamını sürdürebilir mi?
Bir yerden arada bir açık verir değil mi?
Çünkü hedefine ulaşma amacının gayretiyle
her an iddiasını sürdürmeyenler, kimler ve
nasıl bir terbiye alırlarsa alsınlar, boşluğa
düşebilirler.
İnsanları istikrarda tutacak, hiç açık vermeden iyi durumlarını muhafaza edecek durum,
hedefine varmak amacının gayretindeki
sürekli iddiadır. Bu da boyunu, başarılarıyla

gösterir.
İnsanların kendilerini kabul ettirmek için en
kestirim yolu, iş başarmalarıyla mümkündür.
Çünkü iş başarmada:
Dikkat çalışır.
İddia hareketlenir.
Gayret uyanık olur.
Aklın ciddiyet etkeni, iş için ayaktadır. İş için
dahi olsa da, ciddiyeti ayakta olan kişi, her
haliyle de ciddiyeti elden bırakmaz.
Ciddiyetiyle olanların her davranışı ciddi
olduğu içindir ki, ciddiyetli kişiler yerlerini
belli ederler.
Bir iş başarmaktır ama iş başarmaya gayret
gösterenlerin; ciddiyeti, dikkati, hareketli
olup da o gayretle iddialı olurlarsa, anlayışları ve değerlendirmeleri de net olduğundan
dolayı, her hareket ve davranışlarını kontrollerinin altında tutabilirler. İşte öylesi kişilerin
boşluğa düştüğü görülmez.
Görüyoruz kİ; hedefi, amacı, iddiası olma-

yanlar, boşturlar. Boş olan adamların da,
görünüşleri ve gösterişleri nasıl olursa olsun,
açık verir, boşluğa düşerler. Onun için yeni
tanışırken başlangıçta buldukları itibarı,
sonra kaybederler. Ondan daha sonraki itibar yerleri; şüpheye, hatta yüz çevirmeye
kadar da gider. Bu gibi olumlar çok görülmüştür.

Özetle diyoruz ki: Müslüman - Türklerin
hedefi, mutlaka öncülük ve örnekliktir. Bu
hedefe ulaşmanın en kısa yolu, iş başarırken
kat edilir. İş aynı zamanda bir nevi eğitimdir
de!.. Onun için İş İçinde Eğitim'den başka tür
eğitim, sıhhatli ve kesin netice vermemiştir.
Bu tecrübelerden sonra, hedefinin dava
adamı olmak için, şahsiyet sahibi olmak şarttır. Bu şartı yerine getirip hedefe varmak için
de, eğitim şarttır. Eğitimin en iyi sonuç vereni de, iş içinde yapılan eğitimdir.

UNUTMAYALIM

YAN ETKİ VE
ZARARLARI DA
VAR MIDIR ?

Çınar yaprağının bilinen bir
yan etkisi yoktur fakat yine
gebe ve emziren kadınlarda
doktor tavsiyesi mutlaka alınmalıdır.Kronik hastalıklarda
ve antibiyotik kullananlarda
mutlaka doktoruna danışıp
almaları gereken bir bitkidir.
Sağlığa açılan bitki dünyasının en önemli bitkisi olan
çınar yaprağını yaşamınıza
katmamak için hiç bir sebep
yok.Sağlıkla kalın

23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97

ANA'DIR

Ailenin öğreticilik, yetiştiricilik sorumlusu; ana'dır. Anneler, yavrularının kalplerine; sevgiyi, saygıyı, imanı, güveni, huzuru yerleştirirler.

Günün Yemeği: Tavada Yufkalı Makarna Böreği
Malzemeler:
Yarım paket makarna (büyük makarnaların hepsi olur)
3 yemek kaşığı
beyaz peynir
Bir tutam maydanoz (ince kıyılmış)
1 tane yumurta
1 tane yufka
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı
sıvıyağ
3 yemek kaşığı tereyağ
Tavayı yağlamak
için 2 yemek kaşığı
sıvıyağ

Tuz

Tarifi:
Makarnalar haşlanır.
Tereyağı, peynir,
maydanoz ile karıştırılır.
Tava yağlanır ve
yufka kenarlarından
sarkacak şekilde
tavaya yerleştirilir.
Süt, yumurta, sıvıyağ karıştırılır. 4-5
yemek kaşığı ayrılır
ve makarnalarla birleştirilir.
Yufkanın içine

makarnalı harç
dökülür.
Kenarlardan sarkan
kısımlar içe doğru
kapatılır ve geri
kalan sütlü harç yufkanın üzerine sürülür.
Ocak üzerinde altı
ve üstü kızarana
kadar pişirilir.
Yağını biraz bol
tutun, çünkü yufka
ve makarnalar çekiyor.
Afiyet olsun
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‘ATT’ler sorunlarına çözüm,
emeklerine saygı bekliyor’
Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, 2228 Mart tarihleri arasında kutlanan Acil Tıp
Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası’nın sağlık
hizmetlerinin önemli bir kısmını yürüten sağlık
çalışanları için ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.
Acil Tıp Teknikerleri ve Teknisyenlerinin görevlerini pek çok zorluk içinde ve fedakârca yerine
getirdiklerinin altını çizen Lafcı, insan hayatı ile
ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için
zamanla yarışan Acil Tıp Teknikerleri ve
Teknisyenlerinin maalesef hak ettikleri değeri
görmemekte, hem mesleki sorunlarla hem de
yetersiz çalışma şartlarıyla mücadele ettiğini
vurguladı.
Lafcı,”Bütün bunların yanı sıra, 112 Acil Sağlık
Hizmetleri’nde, bakanlığın taşeron eliyle hizmet
alımına gidecek olması, bu sorunlara yenisini
ekleyecektir. Sağlık gibi hayati bir konunun bu
temel ilkeden uzak görülerek taşeron üzerinden
hizmet alımına gidilmesi, emek sömürüsünü teşvik etmektedir. Ayrıca aynı ambulanstaki aynı
okul mezunu iki çalışandan birinin taşeron, diğerinin kadrolu olması iş barışını olumsuz yönde
etkileyecek önemli bir faktördür. Bozulan iş
barışı ise sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine veya hasta-çalışan arasındaki ilişkinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecektir”
dedi.
Sağlıkta yaşanan şiddete dur denilmesi gerektiğinin belirten Lafcı, açıklamasında şunları söyledi:
”İnsanların hayatını kurtarmaya çalışan arkadaşlarımızın maruz kaldıkları şiddet olaylarına yetkililer bir an önce çözüm bulmalıdır. “Emeğe
Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” sloganının içi doldurulmalıdır. Ayrıca, her yıl acil hastalara, trafik
kazalarına ve afet olaylarında müdahaleye gitmekte olan ambulansta görevli arkadaşlarımız,
yaşanan kazalar nedeniyle hayatlarını kaybetmekte ya da yaralanmaktadır. Sağlık-Sen Çorum
Şubesi olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin
gelişimine
katkı sağlamak ve
sağlık çalışanlarının
haklarını korumak
için her türlü çalışmaya kararlılıkla devam
edeceğimizin bilinmesini ister, tüm Acil
Tıp Teknikeri ve Teknisyeni arkadaşlarımızın
22-28 Mart ATT'ler Haftası’nı kutlarız.”

Hizmet sektörü güven
endeksi yüzde 4,8 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü
güven endeksi Şubat ayında 89,24 iken, Mart
ayında 93,50 değerine yükseldi. Hizmet sektörü
güven endeksindeki bu artış; son üç aylık
dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin”
artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının
artmasından kaynaklandı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan
talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,1,
yüzde 1,4 ve yüzde 6,5 arttı.

GÜNDEM

Şahiner: Acil Tıp Teknisyenleri ve
Teknikerleri fedakarlığın sembolüdür

Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, Acil
Sağlık Hizmetleri’nin; özünde fedakarlık, azim ve diğer
gamlık bulunan halkın en
zor anlarında ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti olduğunu
belirterek son yıllarda sağlık
sisteminin vitrini konumunda bulunan acil sağlık hizmetlerinin şüphesiz bu alanda büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının
omuzlarında bayraklaştığını
vurguladı.
Şahiner,
“Acil
Tıp
Teknisyenleri
ve
Teknikerleri kaza geçirmiş
evladını hastanede bırakarak
hiç tereddüt etmeden vakaya
giden, insanlığın bile donduğu zemheri ayazda sırtındaki
montu çıkararak minik
bebeğe kundak yapan, karla
kaplı yollarda bile elinde
kürek, sırtında yardıma
muhtaç hasta, fedakarlığın
sembolü olmuş bir mesleğin

fertleridir” dedi.
2-28 Mart Acil Tıp
Teknisyenliği
ve
Teknikerliği (Paramedik)
Haftasını kutlayan Şahiner’in konuya ilişkin yazılı
açıklaması şöyle:
“Acil Tıp Teknisyenleri ve
Teknikerleri (Paramedik)
Haftası'nda amaç; Acil Tıp
Teknisyeni ve Paramedikleri
meslek ortak paydasında
buluşturarak, acil sağlık sisteminde yer alan bütün sağlık çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma
ortamını sağlamak kadar,
acil sağlık hizmetleri ve ilk
yardım konusunda halkımızı
bilinçlendirmek ve kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Ülkemizde acil
sağlık hizmetlerinin daha
başarılı bir şekilde sürdürülmesi halkımızın duyarlı
olması ve ilk yardım ve acil
sağlık hizmetleri konusunda
bilinçli olması ile doğru

orantılıdır.
Hep birlikte omuz omuza
çalışarak, ülkemizde acil
sağlık hizmetlerinin standardını yükseltebilmek, çalışma
hayatında
yaşadığımız
sorunları en asgariye indirebilmek ve acil sağlık hizmetlerinin geleceğinde daha

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN
ENDEKSİ YÜZDE 1,7 AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü
güven endeksi bir önceki ayda 82,82 iken, Mart
ayında 81,43 değerine düştü. İnşaat sektörü
güven endeksindeki bu düşüş; “alınan kayıtlı
siparişlerin mevcut düzeyinin” mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında”
artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir
önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi
endeksleri sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 0,9 azaldı.

fazla söz sahibi olan bir
meslek grubu olabilmek
dileği ile. 22-28 Mart Acil
Tıp
Teknisyenliği
ve
Teknikerliği (Paramedik)
Haftanızı tebrik ediyor; kurtarılacak hayatlar adına
hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

rimizi kuşanıp, geleneklerimizi yaşatıp, kültürümüze
sahip çıkma vaktidir. Şimdi
ayrışmanın değil bütünleşmenin, kutuplaşmanın değil
sevgiyle kucaklaşmanın
vaktidir” dedi.
Saatcı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Vakit, etnik fitneye karşı,
kardeşlik hukukunu zirveye
taşıma vaktidir. Bayramlar,
karşılıklı sevgi ve saygının
ifade edilmesine, birlik ve
beraberliğin pekişmesine
aracılık eden günlerdir. İşte
bunun için Nevruz’u hep
birlikte karşılamalı, kutlamanın mutluluğunu kardeşçe yaşamalıyız. 78 milyonun kardeşliğini hedef alan
taşeron örgütlerin karanlık
planlarını yüreklerimizi bir-

Güneþ:05.32

Öðle :11.54

Ýkindi :15.19

Akþam:18.03

Yatsý :19.23

13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Japon Davul Gösterisi
18:00 Haberler
19:20 Konser: Ceza
20:30 Haberler
21:00 Kültür- Sanat Etkinlikleri

leştirerek
bozmalıyız.
Birbirimize sımsıkı kenetlenmeli, tüm farklılıklarımızın bu toprağın, asli unsuru
olduğunu bilerek birbirimizi
bağrımıza basmalıyız. Hep
birlikte teröre karşı insani ve
vicdani dik duruş sergileyip,
ezeli birlikteliğimizin zedelemesine izin vermemeliyiz.
Birliğin olmadığı yerde
dağılma, kin, nefret ve düşmanlık vardır. Bu vatan
hepimizin. Keder ve üzüntüsüyle, neşe ve sevinciyle
birlik ve beraberlik içerisinde
olmalıyız.
Büyük
Memur-Sen ailesi olarak
yeni ve güzel başlangıçların, sevinç ve neşeyle kutlandığı gün olan Nevruz'un,
aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi-

ni, kalıcı hale getirmesini
diliyoruz. Barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü
olan Nevruz'un, daha güzel
günlerin başlangıcı olmasını
istiyoruz. Nevruz'la birlikte
yeni ve umut dolu günlerin
geleceğine yürekten inanıyoruz.”

Taşerona kadro

kamuya almayı kararlaştırdık. Böylece
dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak. Bu kişiler aynı yerde çalışmaya devam edecekler.
Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacağımız yasa tasarısı ile kamuda asıl
işlerde ya da yardımcı işlerde çalışıp,
emeklilik hakkını elde etmemiş çalışanlarımızı da kamuya alacağız. Bütün
emekçilerimize selam olsun. Söz konusu çalışanlarımız aldıkları ücretlerle
birlikte, çalıştıkları yerde kalmaya
devam edecekler."

Günün merakla beklenen son dakika
taşeron haberi Başbakan'dan geldi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK
Parti’nin TBMM’deki Grup
Toplantısı’nda taşeron işçilerle ilgili
açıklama yaptı. Başbakan Davutoğlu,
kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin
kadroya alınacağını söyledi.
Başbakan Davutoğlu açıklamasında
şunları söyledi.
"Asıl işlerde çalışan personelimizi
kamuya alıyoruz. Ayrıca, yardımcı
işlerde çalışan kardeşlerimizi de kamuya almayı kararlaştırdık. Böylece ister
asıl iş olsun ister yardımcı iş olsun,
dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak inşallah.
Söz konusu çalışanlarımız, özel sözleşmeli olarak aldıkları ücretle beraber
çalıştıkları yerlerde çalışmaya devam
edecekler. Bu süre içerisinde herhangi
bir suistimale izin vermeyeceğiz.”
Taşeron düzenlemesinde asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmayacak.
Sözkonusu düzenlemeden yaklaşık 700
bin çalışanın yararlanacağı belirtildi.
Kadroya alınan tüm işçilerin, diğer
işçilere tanınan tüm özlük haklardan
yararlanacağı ifade edildi.

Ýmsak :04.05

ÇRT’ de Bugün

‘Vakit, etnik fitneye karşı, kardeşlik
hukukunu zirveye taşıma vaktidir’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve
Sağlık-Sen Çortum Şube
Başkanı Ahmet Saatcı,
Nevruz’un
birleştirici
yönüyle Türk kültüründe
özel bir yerinin bulunduğunu belirterek, farklılıkları ve
çeşitlilikleriyle, tüm kültürel
değerleriyle bir bütün olunduğunu
hatırlatan
Nevruz’un, tarihin süzgecinden geçerek günümüze
ulaşan geleneklerine uygun
şekilde yaşatması gerektiğini söyledi.
Vaktin, etnik fitneye karşı,
kardeşlik hukukunu zirveye
taşıma vakti olduğunu belirten Saatcı, “Vakit, binlerce
canımızı, gencecik fidanlarımızı bizden koparan terör
belasına karşı kararlı bir
duruş sergileyerek, değerle-

NAMAZ VAKÝTLERÝ

13:00 Haberler

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ
GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 4,1
ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında 110,51
değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü
güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık
dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmisatışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi
sayısının artmasından kaynaklandı. Mevcut mal
stok seviyesinin mevsim normallerinin altında
olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı
ise azaldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar
beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,6 ve
yüzde 4,1 artarken, mevcut mal stok seviyesi
endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

700 BİN İŞÇİYİ İ
LGİLENDİREN KARAR

İLK AŞAMADA 200 BİN KİŞİ

Bu durumda ilk aşamada kamuda asıl
işi yapan 150-200 bin çalışanın kadroya alınması öngörülüyor. Sonrasında
ise aşamalı olarak diğer çalışanların
kadroya alınması planlanıyor.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti
Grup toplantısındaki toplantısında öne
çıkan detaylar şöyle:
"-Vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen, adalet gereği bir karar daha aldık.
Ayrıca yardımcı işlerde çalışanları da

Sosyal Güvenlik uzmanları "Aslında
beklenen 150 -200 bin işçiyi ilgilendiren bir açıklama bekliyorduk ama
Başbakan daha geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Bundan sonra nasıl kadroya
alınacaklar, nasıl bordrolama işlemi
yapılacak, bunların hepsi bir süreç,
hepsini takip edeceğiz. Bütün bunlar
yasal düzenlemelerle
belirlenecek. 700 bin kişiyi yakından ilgilendiriyor
yaklaşık" yorumunu yaptı.

23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

23 Mart 625 Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler
arasında Uhud Savaşı başladı.
23 Mart 1791 Hollandalı kadın hakları savunucusu

Etta Palm, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak
bilinen kadın kulüplerini kurdu.
I. Aleksandr Rusya İmparatorluğu'nun
çarı oldu.
OK sözcüğü ("oll korrect") Boston
Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.
Macaristan, Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti.
Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.
Wright Kardeşler ilk sabit kanatlı uçakları için patent başvurusunda bulundular.
Benito Mussolini, İtalya'da Fasci italiani
di combattimento (sonraki Nasyonal Faşist Parti)'yu
kurdu.
II. İnönü Muharebesi başladı. Yunan
birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve
Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.
Sessiz sinema döneminin en pahalı
filmi, (3.9 milyon dolar) "Ben Hur" gösterime girdi.
Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini
Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun
kabul edildi.
Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf
Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.
Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel, Cami
Baykut ve Halil Lütfi Dördüncü, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra dava Yargıtayca bozuldu
ve gazeteciler serbest bırakıldılar.
Büyük Doğu dergisi sahibi Necip Fazıl
Kısakürek, kumar oynarken polis tarafından yakalandı.

23 Mart 1801
23 Mart 1839
23 Mart 1848
23 Mart 1855
23 Mart 1903
23 Mart 1919
23 Mart 1921
23 Mart 1925
23 Mart 1931
23 Mart 1933
23 Mart 1946

23 Mart 1949

VEFAT EDENLER
SAFFET DEMİR

Kutluca Köyü' nden gelme, Dispanser' den
emekli Hüseyin DEMİR' in oğlu, Ömer
DEMİR' in torunu, Abdullah DEMİR ve Nazife
AKBAŞ' ın yeğeni, Astsubay; Saffet DEMİR
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

İHSAN ATICIÖZ

Endüstri Meslek Lisesi' nde Öğretmen Ahmet
Duran ATICIÖZ ve Mustafa ATICIÖZ' ün
babası; İhsan ATICIÖZ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

ZEYNEL GEVŞEK

Gökgözler Köyü' nden gelme, Çorum
Belediyesi' nden emekli Nurcan, Gülcan ve
Cüneyt GEVŞEK' in babası; Zeynel GEVŞEK
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HAMZA ASLIHAK

Evciortakışla Köyü' nden gelme, Hamza, Cemil
ve Muzaffer ASLIHAK' ın babası; Hamza
ASLIHAK vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Gün birlik günü

Çorum Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı
Mustafa Özbayram, 24 Erzincanspor ile oynayacakları maçta tüm şehrin desteğine ihtiyaçları
olduğunu söyledi. Ligde oynayacakları tüm
maçların final niteliği taşıdığının altını çizen
Özbayram, 24 Erzincanspor maçının da bunlardan biri olduğunu ifade ederek, “Ligde artık
son haftalara girdik ve hepsi final niteliğinde
maçlar oynayacağız. Bunlardan biri de kendi
sahamızda oynayacağımız 24 Erzincanspor
maçı. Bu maçtan alacağımız sonuç önümüzdeki
haftalar için çok daha belirleyici olacak. Bu
nedenle kendi sahamızda oynayacağımız bu
maçı kazanarak sıkıntı yaşamak istemiyoruz.
Ülkemizin zor günlerden geçtiği şu günlerde
futbolla elde edeceğimiz başarı sayesinde ilimiz
halkının yüzünü güldürmek arzusundayız.
Bunun için de takımımızı seven herkesi hafta
sonu kendi sahamızda oynayacağımız bu maça
bekliyoruz. Gün artık birlik ve beraberlik günüdür. Bizim önceliğimiz Play-Off’a kalabilmek
ve sonrasında da 2. Lig’e çıkabilmektir. Bunun
içinde şehir olarak kenetlenmemiz gerektiğine
inanıyoruz. Bu sayede başarılı olabileceğimizin
unutulmaması gerekmektedir. Play-Off’a yolda
engellerden biri olan 24 Erzincanspor maçında
bu birlik ve beraberliğimizi kesinlikle göstermemiz lazım. Taraftarımızın tribünleri doldurması ve takımımızın da etkili futboluyla zorlu
bir engeli daha aşmak istiyoruz. Hem şehir,

En Düşük

Tarih

23 Mart Çarşamba
24 Mart Perşembe
25 Mart Cuma
26 Mart Cumartesi
27 Mart Pazar
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Cemilbey Cd.74/E

Rakiplere ‘Disiplin’ Yolu

hem de takım olarak bunu başaracak güce sahibiz” diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZE
RAHMET DİLİYORUZ

Çorum Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı
Mustafa Özbayram, geçtiğimiz günlerde teröristlerle girdiği çatışma sırasında haince şehit
edilen Özel Harekat Polisi Emre Beker başta
olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı dilediklerini söyledi. Özbayram, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin güçlü bir devlet olduğunu ve bu
güzel ülkeyi bölmeye hiçbir gücün yetmeyeceğini dile getirdi.

Şahiner başarılı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk
Müşavirliği'nce 22.03.2016 tarihinde
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na
yapılan sevk raporları açıklandı.
Çorum Belediyespor’un mücadele
ettiği 3. Lig 3. Grupta 3 takımla ilgili
konularda PFDK'ya sevk kararı verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk
Müşavirliği kararları şu şekilde;
Kastamonuspor 1966 Kulübü antrenörü Serkan Erbay'ın 19.03.2016 tarihinde oynanan 24ErzincansporKastamonuspor 1966 Spor Toto 3.
Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca
20.03.2016 tarihinden itibaren tedbirli
olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Sandıklıspor Kulübü'nün 19.03.2016
tarihinde oynanan Körfez

İskenderunspor-Sandıklıspor Spor
Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki
"6 futbolcusunun sarı kart görmesi
nedeniyle takım halinde sportmenliğe
aykırı hareketi" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi
uyarınca PFDK'ya sevkine karar
verilmiştir.
Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü fut-

sporcuları ödüllendirdi
Sunguru Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner Türkiye güreş
şampiyonasında dereceye giren sporculara verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz günlerde Bartın’da
yapılan Türkiye birinciliği güreş
müsabakalarında derece giren
güreşçiler, Sungurlu Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner’i
ziyaret ederek, mayo ve spor
ayakkabı istemişlerdi. Başkan
Şahiner, genç sporcunun ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması
yönünde Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğüne talimat vermişti. Konuyla ilgili çalışma
yapan Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü personeli kısa
süre içerisinde malzemeleri temin
etti. Türkiye beşincisi olan
Sungurlu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuz
Kayar, Ağustos ayında Trabzon’da
yapılacak Dünya Şampiyonası

SERKAN

224 13 51
NÖBaBET
ÇÝ EC ZA NE LER
habey Cd.No:120/C

katılmaya hak kazanan Hamdi
Eroğlu ve 85 kilogramda İl ikincisi olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan Yunus Emre
Akel ve Beden Eğitimi Öğretmeni
Mesut Aydınlı Başkan Şahiner’ i
tekrar makamında ziyaret eden
sporculara istemiş olduğu malzemeleri teslim ederek sporculara
başarılar diledi. Başarılı sporcuların kendisini ziyaret etmesinden
duyduğu memnuniyeti dile getiren
başkan Şahiner ise, “Biz Sungurlu
Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer almaya büyük
önem arz ediyoruz. Sizler topluma
örnek olacak kişilersiniz.
Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Basketbol ihtisas ilk

maçında mağlup

Çorum Basketbol İhtisas
Samsun’daki ilk maçında
Eskişehir Gelişimspor’a 71-29
farklı yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı

2015-2016 sezonu kulüpler arası
küçük erkekler basketbol bölge
şampiyonası 22-26 Mart 2016
tarihleri arasında Samsun’da başladı. Çorum birincisi olan basketbol
ihtisasın rakipleri 22 Mart 2016
Salı günü Mustafa Dağıstanlı spor
salonunda oynanan ilk maçında

Eskişehir Gelişimspor’a 71-29
farklı yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.
Çorum Basketbol ihtisas kulübünde kadro şu şekilde; Mehmet Ali,
Arda, Hüseyin, Mansur, Burak,
Erol, Umut, Eren, Selman,
Emirhan, Kemalettin
Çorum Basketbol İhtisas bugün
saat 16.00 Kastamonu ile yarın
saat 11.00’de Kırıkkale temsilcisi
ile karşılaşacak. Turnuvaya 7
takım katılıyor.

bolcusu Halil Aşut'un 19.03.2016 tarihinde oynanan Niğde BelediyesporBatman Petrolspor A.Ş. Spor Toto 3.
Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural
dışı hareketi" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi
uyarınca 20.03.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine
karar verilmiştir.

TFF’den Belediyespor’a

doping teşekkürü

Türkiye Futbol Federasyonu
Dopingle Mücadele Kurulu tarafından Çorum Belediyespor’a
teşekkür yazısı gönderildi. Türkiye
Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu
ve Dopingle Mücadele Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer
imzalı teşekkür yazısında şu
görüşlere yer verildi:
“Futbolcu sağlığını korumak, adil
bir rekabet ortamı sağlamak ve
futbolumuzu temiz tutmak adına
yürüttüğümüz dopingle mücadele
programımız kulüplerimizin işbirliği sayesinde başarıyla devam ediyor. Kulüp yöneticileriniz ve sağlık ekibinize katkıları için teşekkür
ediyoruz. Rusya menşeli bir
madde olan
“Moldinium/Mildronata” 2016
yılında WADA yasaklılar listesine
eklenmiştir. Madde daha önce kullanımı serbest olduğu dönemde
pek çok Rus ve Rus spor kültürüne
yakın ülkelerden gelen sporcular
tarafından kullanılmaktaydı. Son

zamanlarda uluslararası platformda dikkat çeken üzücü bir gelişme
bu madde ile ilgili dopingle mücadele kural ihlallerinin artmasıdır.
Henüz ülkemizde bir vakaya rastlanmamakla birlikte istenmeyen
bir durumla karşı karşıya kalmamak adına tüm kulüplerimizi daha
dikkatli olmaya davet ediyoruz.
Konuyla ilgili olarak kulüp yönetiminize desteklerinden dolayı
teşekkür eder, tüm sporcularınıza
başarılar dileriz”

Murat Çalışkan’a doğum günü kutlaması

Çorum Basketbol İhtisas kulübü sporcuları Samsun’da oynadıkları maçın ardından konakladıkları otelde hocaları Murat Çalışkan’a doğum günü sürprizi yaptı. Sporcular doğum günü pastası keserek hocalarının 41’inci yaş gününü kutladı. Çalışkan da sporcularının bu nazik davranışlarından dolayı
teşekkür ederek hep beraber sağlıklı ve başarılı olarak nice yıllara erişme dileklerinde bulundu.

