İslam dünyasının
kurtuluşu Çanakkale’de

Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği
konferansa katılan Saadet Partisi Genel
İdare Kurulu Üyesi Ekrem Şama Çanakkale’ye bu güne ışık tutacak
şekilde bakılması gerektiğini
belirterek, “İslam dünyasının
kurtuluşu için ipuçlarını Çanakkale’de bulmamız lazım” dedi

Aşık Veysel’i anma
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etkinlikleri yapılacak

Görme engelli sanatçı Aşık Veysel
Şatıroğlu ölümünün 43’üncü yılında
unutulmadı. Altınokta Körler Derneği
Aşık Veysel’i anma etkinlikleri
düzenledi

Yaralı köpeği çöp

Neler oluyor

kamyonunda preslediler

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Ankara’da patlayan canlı bomba
eyleminden sonra tüm yurtta
olduğu gibi Çorum’da da güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.
Çorum da sık görmeye alışık
olunmayan sivil polis ekipleri
Gazi Caddesi üzerinde yaya
devriye görevi yapıyor. Emniyet
Genel Müdürlüğü müfettişlerinin
gözetiminde yapılan canlı bomba
tatbikatının ardından vatandaşlar arasında hızla bir söylenti
yayınlandı. Tatbikat adı altında
gerçek bir operasyon yapıldı
ancak vatandaşın paniğe kapılmaması için kamuoyundan saklandı şekilde yorumlar yapıldı.
Çorum’da alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaş arasında
endişeye yol açmaması için
kamuoyuyla bilgi paylaşımının
yapılması bekleniyor.
Çorum da sivil polis ekiplerinin
devriye görevi alınan güvenlik
tedbirleri çerçevesinde uygulanıyor. Güvenlik kaynakları, herhangi bir yakın tehdit olmadığı
sadece tedbir amaçlı uygulama
yapıldığını ifade ederken, Çorum
da yapılan canlı bomba tatbikatının da İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ve Ankara’dan gelen
Emniyet Genel Müdürlüğü
müfettişlerinin gözetiminde
yapıldığının altını çiziyor

3’TE

Sadık Yıldırım’ın acı günü
Çorum’un tanınmış simalarından Yıl Pen
sahibi Sadık Yıldırım kayınpederini kaybetti. CHP Çorum Milletvekili adayı Ulaş
Yıldırım’ın dedesi olan Mustafa Canbolat
(77) hayatını kaybetti.
3’TE

Başkan Şahiner engellileri sevindirdi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçenin Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Meryem
Karaaytu ve kızı Türkan
Dumlupınar’ ı evlerinde ziyaret
ederek akülü araç hediye etti.

7’DE

Kavuştu’dan Çorum ziyaretleri

AK Parti kurucularından Genel
Merkez Parti İçi Demokrasi
Hakem Kurulu Üyesi ve 22.
Dönem Çorum Milletvekili Ali
Yüksel Kavuştu, çeşitli etkinlik
ve ziyaretlere katılmak üzere
Çorum’a geldi.
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Osmancık ilçesinde tabanca ile vurularak
yaralanan sokak köpeğini yol ortasından
kaldırmak için gelen çöpçüler, acı içerisinde havlayan köpeği çöp kamyonuna atarak görürdüler.

Taner İsbir’den öğretmenlere jest

2 bin fidan
dağıtıldı

2’DE

Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi’ne yeni
kan alma
birimi
5’TE

Çorum Orman
İşletme
Müdürlüğü’nden
vatandaşlara
ücretsiz fidan

Çorum’un Ortaköy Belediye Başkanı Taner
İsbir, Ortaköy Çok Programlı Anadolu
Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.
2’DE

Geldi Bahar Ayları Gevşemesin Okul Yolları

Serhat
ÞAHÝN

5’TE

CHP’de
kadınlara
hakları
anlatıldı
5’TE

2’DE

‘İlaç ambalajları
uygun yer ve
zamanda imha
edilmeli’
7’DE
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Taner İsbir’den öğretmenlere jest

Kavuştu’dan Çorum ziyaretleri
KURULUŞUNDA TEK
İMZA SAHİBİ VEKİL

AK Parti kurucularından
Genel Merkez Parti İçi
Demokrasi Hakem Kurulu
Üyesi ve 22. Dönem Çorum
Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu, çeşitli etkinlik ve
ziyaretlere katılmak üzere
Çorum’a geldi.İlk olarak
Çorum’un Kargı İlçesine
gelen Ali Yüksel Kavuştu,
ilçeye bağlı Gökçedoğan
Köyü’nde gerçekleştirilen
cami temel atma törenine
katıldı. Törende Kavuştu’ya
AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, Kargı
Kaymakamı Ali Erdoğan,
Kargı Belediye Başkanı Zeki
Şen, İl Genel Meclisi Başkanı
Halil İbrahim Kaya, AK Parti
Kargı İlçe Başkanı Mustafa
Akpınar ile çok sayıda partili
eşlik etti.

CAMİLER EN
MUKADDES
YERLERDİR

İlim Yayma Cemiyeti Çorum
Şubesi Başkanı Mehmet
Karadağ, Yüksel Un fabrikası
sahiplerinden Ali Osman
Yiğittaşçı ile Ticaret Borsası
eski Başkanlarından Ömer
Güney’i de ziyaret etti.
Üniversiteden teşekkür
Çorum Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, bu sene 10. yılını kutlanan üniversitenin kurulmasındaki gayret ve katkılarından dolayı AK Parti Kurucular
Kurulu Üyesi ve 22. Dönem
Çorum Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu’ya teşekkür etti.
Kavuştu, AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan ve Kargı Belediye
Başkanı Zeki Şen ile birlikte
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı
makamında ziyaret etti. Üniversitenin gerçekleştirmiş
olduğu başarılı çalışmaları
yakından takip ettiğini ifade

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alkan ise bugün itibariyle 16 bine ulaşan öğrencisi, 1000’e yakın personeli ve
180 bölüm/programı ile sadece ilimizin değil bölgemizin
her geçen gün parlayan yıldızı
konumuna gelen üniversitemizin gelmiş olduğu bu noktanın
mimarlarından birisi olan Ali
Yüksel Kavuştu’ya teşekkür
etti. Vali ve Emniyet
Müdürü’ne ziyaret

Kavuştu, Çorum programı
kapsamında Şoförler ve
Nakliyeciler Odası Başkanı
Tahsin Şahin, İl Genel Meclisi
Başkanı Halil İbrahim Kaya,

eden 22. Dönem AK Parti
Çorum Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu, elde edilen başarı
tablosundan dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
Rektör Prof. Dr. Alkan’a
çalışmalarında başarılar diledi.

Çorum’un Ortaköy Belediye
Başkanı Taner İsbir, Ortaköy Çok
Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret
ederek öğretmenlerle sohbet etti.
Göreve geldiği günden bu tarafa
Ortaköy’ün makus talihinin kırılması adına önemli çalışmalara imza
atan Ortaköy Belediye Başkanı
Taner İsbir, eğitimi de ihmal etmiyor.
Belediye imkanları ölçüsünde ilçedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması konusunda da yoğun bir çaba harcayan
Taner İsbir, fırsat buldukça okul
ziyaretlerinde bulunarak, okullardaki sorun ve talepleri yerinde tespit
etmeye çalışıyor.
Taner İsbir, bu kapsamda Ortaköy
Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni
ziyaret ederek, okulda görev yapan
öğretmenlerle bir araya geldi.
Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
İhsan İsbir’in de hazır bulunduğu
ziyarette Okul Müdürü Süleyman
Mol, Müdür Yardımcısı Sevil
Albayrak ve öğretmenlerle bir süre
sohbet eden İsbir, öğretmenlere

Üyesi ve 22. Dönem Çorum
Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu, AK Parti İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu ile birlikte
Çorum Valisi Ahmet Kara'yı
makamında ziyaret ederek bir
süre görüştü. Kargı Belediye
Başkanı Zeki Şen’in de hazır
bulunduğu ziyaret sırasında
Çorum’un sorunları masaya
yatırıldı. Kavuştu, daha sonra
İl Emniyet Müdürü Murat
Kolcu’yu makamında ziyaret
etti. AK Parti Merkez İlçe
Başkanı Yaşar Anaç’ın da
katıldığı ziyaret sırasında
konuşan Ali Yüksel Kavuştu,
yeni emniyet müdürlüğü hizmet binasının Çorum’a yakıştığını belirterek hayırlı olması
temennisinde bulundu.

çeşitli hediyeler takdim etti. Taner
İsbir, ziyarette yaptığı konuşmada
şunları ifade etti:
“Öğretmenlerimizi
hatırlamak
sadece 24 Kasım’a özel olmamalıdır. Onları ihmal etmemeli, her
zaman baş tacı yapmalıyız. Çünkü
ülkemizin geleceği öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir.
Ortaköy Belediyesi olarak eğitime
desteklerimiz sürecektir.”

Atatürk Ortaokulu’nda
Nevruz Şenliği düzenlendi

Çorum’un Osmancık İlçesi Atatürk
Ortaokulu’nda düzenlenen Nevruz
şenlikleri oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Nevruz şenliğine İlçe Kaymakamı
Cemalettin Demircioğlu, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mahmut Tokel, İlçe
Emniyet Müdürü Abdurrahim
Esmek, Belediye Başkan yardımcısı Kadir Eskiadam, Mal müdürü
Hüseyin Zengin, nüfus Müdürü
Adnan Kumtemur, ilçe milli eğitim
şube müdürü Bayram Çıplak,
kurum amirleri, okul müdürleri,
öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşının okunmasından
sonra günün anlam ve önemini
belirten konuşmayı Okul Müdürü
Sakin Karakaş yaptı. Nevruz ile

AK Parti il başkanlığını ziyaret
AK Parti Kurucular Kurulu
Üyesi ve 22. Dönem Çorum
Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu, AK Parti Çorum İl
Teşkilatını ziyaret ederek
çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Partiye gelişi sırasında İl
Başkanı Rumi Bekiroğlu ve
Merkez İlçe Başkanı Yaşar
Anaç tarafından karşılanan
Kavuştu, İl Başkanlığı binasına yapılan mescit ve kütüphaneyi inceledi. Aynı zamanda
Genel Merkez Parti İçi
Demokrasi Hakem Kurulu
Üyesi olan Kavuştu, İl
Başkanı Rumi Bekiroğlu ve
teşkilat mensuplarına yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı
teşekkür etti.

ilgili şiirlerin okunmasını takiben
anasınıfı öğrencilerinin palyaço
isimli gösterisi gerçekleştirildi.
Okulun 5. Sınıf öğrencilerinin
beden eğitimi öğretmeni Mehtap
Köse eşliğindeki halk oyunları ekibinin gösterisi oldukça beğeni topladı. Daha sonra okulun beden eğitimi öğretmeni Fuat Bozdemir
yönetimi iler yumurta tokuşturma
yarışı yapıldı. Nevruz ateşini ilçe
kaymakamı
Cemalettin
Demircioğlu, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Tokel ve Belediye
Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam
birlikte
yaktı.
Türklerin
Ergenekon’dan çıkışını temsilen örs
üzerinde demir dövüldü. Program
Nevruz helvası ikramı ile sona erdi.

Özgür-Der’den ‘Müslümanların geleceği ve gençlik’ söyleşisi
Özgür-Der Çorum Şubesi tarafından
‘Müslümanların Geleceği ve Gençlik’ konulu
söyleşi gerçekleştirilecek.
Liseli gençlerin hazırlayıp sunacağı Grup
Yürüyüş Solisti Mehmet Ali Arslan’ın da
katılacağı program 26 Mart Cumartesi günü
saat 20.00’de Turgut Özal İş Merkezi
Konferans Salonu’nda yapılacak.
Programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Açılış ve
Selamlama Konuşmaları, Sinevizyon, Şiirler,
Söyleşi ve Grup Tuva yer alacak.
Özgür-Der Çorum Şubesi, “Müslümanların en

önemli sorunlarından bir tanesinin gençleri
kuşatma, yani gençleri İslami bir ahlak ve
kimlik bilinciyle buluşturamama olduğunu
söyleyebiliriz.
Bu doğrultuda, Müslümanların Geleceği ve
Gençlik konusu ile ilgili hazırladığımız bu
söyleşi vesilesi ile bu sorunları gündeme getirip, bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik! Liseli Geçlerin hazırlayıp sunacağı Grup
Yürüyüş Solisti Mehmet Ali Arslan'ında katılacağı programımıza tüm halkımız davetlidir”
dedi.

Geldi Bahar Ayları Gevşemesin Okul
Yolları

Serhat
ÞAHÝN

AK Parti Kurucular
Kurulu

Törende konuşan AK Parti
Kurucular Kurulu Üyesi ve
22. Dönem Çorum
Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu, “Camiler mukaddes
yerlerdir. Biz insanların ruhlarının huzur bulduğu bu
mukaddes yerlerin açılışına
vesile olmamız bizleri mutlu
ediyor. Yüce Allah’ım bizleri
ibadetten, huzurdan ve refah
ortamından mahrum etmesin.
Camimizin yapılmasında
emeği geçen tüm herkesten
Allah razı olsun” dedi.

ŞOFÖRLER ODASI VE
MECLİS TURU
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Bahar geldi sevgili gençler! Doğa bütün
güzelliklerini, nimetlerini bizlere vermeye
hazırlanıyor . Bahar ayları bende bütün
duyguları aynı gün içinde gösterir. Sabah
güneşle uyanırız, canlılık verir; öğle vakti
güneş tepeden içimizi iyice ısıtır; akşama
doğru bir yağmur yağar, bazen sakinlik
bazen de hüzün verir ; akşamları soğuktur
kışı da unutturmaz. Bu durum öğrencilerimize de yansıyor doğal olarak .
Mevsim değişiklikleri, doğal olaylar ,
ülkenin sorunları hatta küreselleşen dünya
insanlar üzerinde çağımızda fazlasıyla
etkilidir . Her mevsim ayrı bir güzeldir
ülkemde keyfini çıkarmaya bakın gençler.
Küreselleşen dünyada yaşamak farkında
olmadan ruh durumumuzu , kişiliğimizi,
tepkilerimizi o kadar çok etkiliyor ki birçoğumuz durumun farkında değiliz aslında. İnternet var artık kim , nerde , ne
zaman , ne yapıyor haberimiz var , ülkeleri, bölgeleri tanıyoruz. Paris ‘ te patlayan
bombadan anında haberimiz oluyor .
Anlayacağınız uzaktaki iyiye de kötüye de
maruz kalıyoruz bir şekilde. Küçücük
oldu dünya .
Dünya küçük , ülkemiz daha küçük.
Haliyle İstanbul'da yaşanan bir sorun ,
Çorumdaki genci de etkiler , Mardindeki
genci de etkiler . Tepkisiz kalmak imkansız bu durumda .
Biz bu duruma öğrencilerimizin gözünden
bakmaya çalışalım. Sınav vakti yaklaşırken tam da ders çalışacağınız zamanlarda
komşumuz Suriye de savaş var , Ankara
‘da , İstanbul ‘da , Paris ‘te bombalar patlıyor ... İster istemez öğrencilerde etkileniyor , kuşkulanıyor ve psikolojik problemler bile yaşıyor.
Zor günlerden sonra güneşli günler de olacak gençler unutmayın bunu sakın .
Okuyun , öğrenin , araştırın, haklarınızı
bilin ... Bunların hiçbiri oturduğumuz yerden olmayacak . Öncelikli olarak üniversiteye gitmelisiniz, ufkunuzu genişletmelisiniz . Dünyaya açılan pencereden bakarken bütün yönleriyle bakmalısınız, siz
nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. İlk ayet
bile “ OKU “dur .
Okuyun ve dünyadan korkmayın, siz okuyun ki bilinçli, sevgi dolu , barışsever
insanlar yetiştirin. Umudunuzu kaybetmeyin ve çalışmaya devam edin gençler.
Ne zaman hayatinizda olumsuz bisey olursa cevrenizde gordugunuz ilk çocuga dikkatle bakin ve hayati O Masum Çocuğun
gözůnden degerlendirmeye calisin. Ne
kadar mutlu oldugunu ve gelecege dair ne
kadar istekli oldugunu kolaylikla anlayacaksiniz. Unutmayin Siz de zamaninda
kucuk bir cocuktunuz ve Dűnya o zamanlarda da sorunlar yasiyordu... Hayatinizin
her gununu baharin ilk gunu gibi yasamaniz dileğiyle...

Türkiye toplanan süt
miktarında 7. sırada

Ticari süt işletmelerince 2015 yılında toplanan süt miktarında Türkiye, Avrupa Birliği
ülkeleri ile kıyaslandığında yedinci sırada
yer aldı
Avrupa Birliği’nde süt üretiminde 31 milyon
878 bin ton ile birinci sırada yer alan
Almanya'yı sırasıyla İngiltere, Hollanda,
Polonya ve İtalya takip etti. Türkiye’de 2015
yılında ticari süt işletmelerince 8 milyon 937
bin ton inek sütü toplandı. Avrupa Birliği
ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye bu üretim miktarı ile yedinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE PEYNİR
ÜRETİMİNDE 6. SIRADA

Türkiye 2015 yılında Avrupa Birliği ülkeleri
ile kıyaslandığında inek peyniri üretiminde
ilk on ülke arasında yer aldı. Avrupa
Birliği'nde 2015 yılında inek peyniri üretiminde ilk sırada yer alan Almanya’yı sırasıyla Fransa, İtalya, Hollanda ve Polonya izledi.
Türkiye, 637 bin 643 ton inek peyniri üretimi ile Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında altıncı sırada yer aldı.
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Sayfa

Osmancık ilçesinde tabanca ile vurularak yaralanan sokak köpeğini yol ortasından kaldırmak için gelen çöpçüler, acı içerisinde havlayan köpeği çöp kamyonuna
atarak görürdüler. Yaralı köpek çöp kamyonuna atılırken, skandal olay bir kişi
tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay Osmancık ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre bir mahalle muhtarı Osmancık
İlkokulu yakınındaki çöp konteynırı yanında
bulunan sokak köpeğini tabancayla ateş ederek
yaraladı.
Yaralı köpek yol ortasında kalırken çevredeki
vatandaşlar olayı polise bildirdi. Polis şehir
içerisinde silah kullanılması nedeniyle soruşturma başlattı. Bu sırada yaralı köpeğin öldüğü
zannedilerek Osmancık Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bir
süre sonra köpeğin ölmediği anlaşıldı. Çöp
kamyonu ile olay yerine gelen temizlik işleri
müdürlüğü ekipleri köpeğin acı içerisinde havlamasına aldırış etmeden, köpeği yol ortasından
kaldırarak çöp kamyonunun pres bölümüne
attı. Bu sırada bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Köpeği çöp kamyonuna atan temizlik işçileri daha sonra çöp kamyonu ile olay yerinden ayrıldı. Öte yandan İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeğe ateş eden
şahsın mahalle muhtarı Y.T. olduğunu belirledi. Polis tarafından ifadesi alınan muhtar ser-

best bırakıldı.
Öte yandan olayla ilgili Osmancık Belediye
Başkanı Hamza Karataş’ın soruşturma başlattığı öğrenildi. Bilgi Kültür ve Turizmi Geliştirme
Destekleme Derneği (BİKTUDER) Hayvan
Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Osmancık ilçesinde bir şahsın bir hayvanı silahla öldürmesi kabul edilemez insanlık
dışı bir suçtur. Çocukların gözlerinin önünde
silahla çaresiz bir köpeği öldüren kişinin bir
mahalle muhtarı olması durumu daha da vahim
bir hale getirmektedir. Gerçekle bağdaşmayacak şekilde köpek çocuklara saldırıyordu gibi
gerekçeler öne süreceklerinden de eminim.
Fotoğraflarda yerde yatan köpeğe iyi bakın, bu
hayvana silahla ateş açan birinin çocukların
olduğu bir ortamda silahını ateşlemesini bir
hayvanın canına kast etmesini hangi vicdanla
açıklayabilirsiniz. Öte yandan olayın devamı
daha da büyük bir trajedi. Belediye işçilerinin
canlı olduğu belli olan bir hayvanı presli çöp
aracına atarak hiçbir şey olmamış gibi davran-

malarını neyle açıklayacağız. Görüntüleri izlediğimizde dehşete kapıldık. Bu hayvanlara
karşı hiçbir duyarlılığı olmayanların insanlara
karşı nasıl duyarlı olmasını bekliyorsunuz.
Osmancık Belediye Başkanı’nın bir soruşturma
açtığını öğrendik, umarız gereken yapılır ve bir
çok hayvana karşı işlenen suçlarda olduğu gibi
üstü kapatılmaz. Hem köpeğe ateş
eden şahısla ilgili hem de belediye
işçileriyle ilgili hangi işlemlerin
yapıldığının takipçisi olacağız,
Çorum Valiliği nezdinde girişimlerimizi başlatacağız”

Memurların otopark
sorunu son buluyor

Vali Ahmet Kara, Valilik ana bina
ve diğer il müdürlüklerinin yer
aldığı ek binada görev yapan
memurların otopark sorununun
son bulacağını bildirdi.
Vali Ahmet Kara, Valilik ana bina
ve diğer İl müdürlüklerinin yer
aldığı ek binada görev yapan
memurların otopark sorununun
uzun yılardır devam etmekte oluğunu çeşitli tarihlerde ortaya
konulduğunu söyledi.
Vali Ahmet Kara, tarafından bu
sorunun kendisine intikali sonrasında konunun değerlendirilmesi
akabinde, derhal mağduriyetin
giderilmesi talimatı verilerek,
konunun takibi ve çözümü noktasında ilgili Vali Yardımcısını
görevlendirmek suretiyle işlem
başlatıldı.

acı günü
Sadık Yıldırım’ın

Çorum’un tanınmış simalarından Yıl Pen sahibi Sadık
Yıldırım kayınpederini kaybetti.
CHP Çorum Milletvekili adayı
Ulaş Yıldırım’ın dedesi olan
Mustafa Canbolat (77) hayatını
kaybetti.
Ulaş ve Sait Yıldırım’ın dedesi,
Kazım Canbolat, Döne
Yıldırım, Kumaş Aksu ve İpek
Çimen’in babası Mustafa
Canbolat, Almanya’da tedavi
gördüğü hastanede hayatını
kaybetti.

Almanya’da tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden
Mustafa Canbolat’ın cenazesi
Cuma günü Hacıbektaşi Veli
Vakfı’nda saat 11.00 de düzenlenecek olan cenaze töreninin
ardından doğum yeri olan
Sungurlu İlçesi’ne bağlı
Karakaya Köyü’nde toprağa
verilecek.
Kesin Karar Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet,
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

İslam dünyasının
kurtuluşu Çanakkale’de

Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği konferansa katılan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu
Üyesi Ekrem Şama Çanakkale’ye bu güne ışık tutacak şekilde bakılması gerektiğini belirterek,
“İslam dünyasının kurtuluşu için ipuçlarını Çanakkale’de bulmamız lazım” dedi
mensupları ve öğrenciler katıldı. Çanakkale
destanın ele alındığı program, Çanakkale şehitlerine gıyaben salâ okunması ve Kuran’ı Kerim
tilaveti ile başladı.
Programda daha sonra Çanakkale savaşını konu
alan sinevizyon izletildi. Ardından konferansın
açılış konuşmasını Anadolu Gençlik Derneği
Çorum Şube Başkanı Bekir Uyanık yaptı.
“Çanakkale zaferi askeri bir zaferin ötesinde
millet ve ümmet olmanın zaferiydi” diyen
Uyanık, Çanakkale şehitlerinin hakkın batıla

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi “101’inci yılında inancın zaferi Çanakkale
destanı” konulu konferans düzenledi.
Konferansa konuşmacı olarak Saadet Partisi
Genel İdare Kurulu Üyesi, Eğitimci-Tarihçi
Yazar Ekrem Şama katıldı.
Turgut Özal Konferans salonunda gerçekleşen
programı Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık,
Saadet Partililer, Anadolu Gençlik Derneği

dur. Şimdi bu ruha her zamankinden daha çok
ihtiyacımız var. Çanakkale ruhu kuşanmak
Kuran ile barışık olmaktır, rabbimiz ile barışık
olmaktır” dedi. Anadolu Gençlik Derneği
Çorum Şube Başkanı Bekir Uyanık’ın açılış
konuşmasının ardından konferansa geçildi.
“101’inci yılında inancın zaferi Çanakkale destanı” konulu konferansa konuşmacı olarak
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi,
Eğitimci-Tarihçi Yazar Ekrem Şama katıldı.
Ekrem Şama konuşmasında Çanakkale zaferinden 101 yıl sonra dünya coğrafyasında yaşanan
gelişmeleri ve İslam ülkelerinin içinde bulunduğu sıkıntılara işaret ederek, Çanakkale’den
ibret alınması gerektiğini ifade etti.

“ÇANAKKALE BU GÜNÜMÜZE
IŞIK TUTMALI”

galip gelmesi için, İslam birliği için şehit düştüklerini söyledi.

“ÇANAKKALE RUHU, MİLLİ
GÖRÜŞ RUHUDUR”

Uyanık “Düşman Çanakkale sınırına dayandığında bizim topumuz, tüfeğimiz yoktu ancak
imanımız, sarsılmaz kardeşliğimiz vardı. Bu
zafer, iman kardeşliğinin, İslam birliğinin zaferiydi. Yahya çavuşların seyit onbaşıların ruhu
bugün de devam etmektedir. Bu ruh milli görüş
ruhudur, Anadolu gençlik ruhudur, İslam ruhu-

Ekrem Şama konuşmasında şu ifadelere yer
verdi; “Nerede bir İslam topluluğu varsa orada
bugün kan ve gözyaşı var. 10 binlerce
Müslüman yurtlarından yuvalarından kovularak
dağlara, çöllere ve çadır kentlere sürüklendiler.
Cehennemde kaçar gibi köylerinden kaçanlar
kendilerini suya atıp boğuluyorlar. Savaş nedeniyle her gün Müslümanlar ölüyor. Canını kurtarıp Avrupa’ya gidenler ise tekme ve tokatla
karşılaşıyorlar. 10 tane Müslüman ülke yıkıldı.
101 sene sonra biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi geçmişe bakıp, Çanakkale’nin insanı
ağlatan menkıbelerine takılma hakkımız yok.
Duygusal sahneleri anlatılım, ağlayıp gidelim
bu mu bizim Çanakkale derdimiz?. Hayır.
Çanakkale’ye bu günümüze ışık tutacak şekilde, örnek alacağımız şekilde bakmamız lazım.
İbret almamız lazım. İslam dünyasının kurtuluşu için ipuçları bulmamız lazım”

Sayfa
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İşsizlik oranı yüzde 10,3
seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde
işsiz sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre 204
bin kişi artarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,2
puanlık artışla yüzde 9,2 kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 12,6 oldu. Aynı yılda; tarım dışı
işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık
artışla yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık
artış ile yüzde 18,5 olurken,15-64 yaş grubunda
bu oran 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,5 olarak
gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılında, geçen
yıla göre 688 bin kişi artarak 26 milyon 621 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde
46 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,2 puanlık
artışla yüzde 65 kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla
yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 13 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 675 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 20,6’sı tarım, yüzde
27,2’si sanayi, yüzde 52,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki
payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5
puan, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azaldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI
YÜZDE 51,3 OLARAK
GERÇEKLEŞTİ
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Nene Hatun’da

Nevruz Ateşi

Çorum’un Osmancık İlçesi Nene
Hatun Ortaokulu’nda düzenlenen
Nevruz Şenliklerinde öğrenci ve
öğretmenler baharı gelişini doyasıya kutladı.
Okul Müdürü Adem Şahin’in
konuklarla yakından ilgilendiği
programda okul bahçesi bu yeni
günde adeta bir çiçek bahçesine
dönüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mahmut Tokel, İlçe Jandarma
Komutanı İrfan Kıymaz’ın nevruz
ateşini birlikte yakması sonrasında

temsili demir dövme işlemi yapıldı.
Ok atışları, halat çekme yarışı,
yumurta yarışmalarının yapıldığı
günde, daire amirleri, okul müdürleri veliler ve öğrencilerin yoğun
katılımı ile gerçekleşen program
sonunda davetlilere Nevruz pilavı
ikram edildi. Okul Müdürü Adem
Şahin katılımcılara ve katkılarından dolayı okul aile birliği yöneticilerine teşekkür etti.

‘Bu günler Çanakkale’de gösterilen
birlik ve kardeşlik ruhu ile aşılabilir’
Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Vatanseverlik’ konulu konferans

Çorum Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde “Değerler
Eğitimi” kapsamında yapılan
konferanslara bir yenisi daha
eklendi.
Mart ayındaki değer olarak
“Vatanseverlik ve Çanakkale

Ruhu”nun işlendiği ve Hitit
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Âdem Korukcu’nun konuşmacı
olarak katıldığı konferans, okul
konferans salonunda gerçekleş-

İşgücü 2015 yılında bir önceki yıla göre 892 bin
kişi artarak 29 milyon 678 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 51,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma
oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 71,6, kadınlarda
ise 1,2 puanlık artışla yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.
İşgücü anketinin örnek hacmi, 2004 yılından itibaren İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 2.
Düzey’e göre tahmin verebilecek şekilde artırılmış olup, yıllık sonuçlar İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflaması 1. Düzey ve 2. Düzey’e
göre verilmektedir.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI TRC3
(MARDİN,
BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT)
BÖLGESİ’NDE OLDU

Taşerona özel sözleşmeli statüsü

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde
24,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
olurken, bunu yüzde 17,5 ile TRC2 (Şanlıurfa,
Diyarbakır) takip etti. İşsizlik oranının en düşük
olduğu bölge ise yüzde 3,9 ile TRA2 (Ağrı, Kars,
Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI
TR21 (TEKİRDAĞ,
EDİRNE, KIRKLARELİ)
BÖLGESİ’NDE OLDU

En yüksek istihdam oranı yüzde 53,2 ile TR21
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. Bunu yüzde 52 ile TRA2 (Ağrı, Kars,
Iğdır, Ardahan) Bölgesi izledi. En düşük istihdam
oranı ise yüzde 28,7 ile TRC3 (Mardin, Batman,
Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 57,4 ile TR21
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti. Bunu yüzde 55,5 ile TR61 (Antalya,
Isparta, Burdur) Bölgesi izledi. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,2 ile TRC3
(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve yüzde 42,8 ile
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgelerinde oldu.

İSTİHDAMIN SEKTÖREL
DAĞILIMI BÖLGELERE
GÖRE ÖNEMLİ FARKLILIKLAR
GÖSTERDİ

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 59,5 ile TRA2
(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu. Tarım
sektörünün payının en düşük olduğu bölge ise
yüzde 0,7 ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu.
Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki
payının en yüksek olduğu bölge yüzde 39,4 ile
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Bölgesi oldu.
Bunu yüzde 39,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne,
Kırklareli) ve yüzde 36,2 ile TR10 (İstanbul) bölgeleri izledi. Sanayi sektörünün payının en düşük
olduğu bölge ise yüzde 11 ile TRA1 (Erzurum,
Erzincan, Bayburt) Bölgesi oldu.
İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 71,9 ile TR51
(Ankara) Bölgesi iken, hizmet sektörünün payının en düşük olduğu bölge yüzde 28,3 ile TRA2
(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi oldu.

tirildi.
Açılış konuşması Okul Müdürü
İbrahim Ayaz tarafından yapıldı. İbrahim Ayaz, Türkiye’nin
çok zor bir süreçten geçtiğini,
bu günlerin ancak Çanakkale’de gösterilen birlik ve kardeşlik ruhu ile aşılabileceğini
belirtti.
Doç. Dr Adem Korukcu ise
yaptığı konuşmada “Çanakkale
Geçilmez” dedirten sağlam bir
ruhun mirasçısı olunduğunu,
imkansızlıklar içinde kazanılan
bu zaferin her şartta mücadele
etmenin önemini bir kez daha
gösterdiğini belirtti. Meslek
lisesi öğrencilerine de seslenen
Korukcu, artık gelişen ve hızla
sanayileşen dünyada giderek
kalifiye yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığının altını çizerek,
öğrencilere atölyelerde işlerini
severek yapmalarının gerekliliğini vurguladı. Konferansa
öğretmen ve öğrencilerin ilgi
gösterdi.

Gençler şehitleri andı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Çorum Mahmut
Atalay Gençlik Merkezi tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma
Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 101. yılı etkinlikleri
kapsamındaki program düzenlendi.
Turgut Özal İş Merkezi
Konferans Salonu’nda yapılan
Çanakkale Şehitlerini Anma
Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 101. yılı etkinlikleri
kapsamındaki programa, Çorum
Özel Pınar Temel Lisesi Okul
Müdürü Hamit Gökgöz öncülüğünde, Özel Pınar Temel Lisesi
öğrencileri ve Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi gençleri yoğun
katılım sağladı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından
Araştırmacı yazar Tarih öğretmeni İsmail Çal’ın konuşmasıyla
program devam etti.
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi
Müdürü Mehmet Tığlı, Çanakkale Zaferi’nin öneminden bahsederken, zaferin herkesçe bilinmesi gereken önemli hadiselerden
biri olduğunu belirtti. Tığlı,
“Bizim askerimiz, kültürümüz,
tarihimiz fert olarak savaşmaz,
fert olarak bu mücadele verilmez,
bir inanç ve ideal uğruna savaş
verilir. Bu ideal de Allah'ın askeri olmak, dinini yaymak ve Allah
uğrunda savaşmaktır. Onun için
bu tür anmalar ve programlar
Çanakkale'yi anmak ve aynı
zamanda anlamaktır. Anlamak
için çalışmalı, Çanakkale'de neler
olduğunu bilmeliyiz. Bu ruhun
bugün ki hayatımıza ne kadar
yansıdığını düşünmeliyiz. Bu
nedenle bu tür programlara gençlerimizi ve çocuklarımızı da getirerek onların yüreklerinde kıpır-

dayan duyguları canlandırmalıyız. Onlara bir zihniyet aşılamalıyız. O zihniyeti bu tür programlar güçlendirecektir.” şeklinde
konuştu.
Programda konuşan İsmail Çal,
“101. yıldönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi bir ruhun,
bir istikbalin eşsiz ve benzersiz
iradesi olmuştur. Çanakkale
Zaferimizi eşsiz ve benzersiz bir
destan haline getiren değerlerin
başında, hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen kahraman
Mehmetçiğimizin vatanı ve milleti uğruna canını feda etme duygusu gelmektedir. Bu şuur ve
idrak ile her yıl gurur duyarak
andığımız destanımızı, gelecek
nesillere aktarmak ve aynı ruhu
yüz yıllarca yaşatmak bizlerin en
öncelikli vazifesidir. Çanakkale’deki iman; aziz milletimize
birliği, beraberliği, inanmışlığı ve
adanmışlığı miras bırakmıştır.
Aynı zamanda da dünya milletlerine karşı bağımsızlığın sembolü
olmuştur. 1915'teki Çanakkale
Ruhu bugün de, geleceğimiz olan
gençliğimizin yüreğine vatan ve
millet sevdasını işlemiştir.
İstiklal ve İstikbali için Çanakkale’de tek ses ve tek yürek olan
şühedamızın bizlere emanet ettiği
bu vatan topraklarını, kendi kültür ve medeniyetinin meşalesiyle
geleceğini gören ve tasavvur
eden bir gençliğe bırakacağız. Bu
duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 101. yıldönümü
vesilesiyle, başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere tüm
aziz şehitlerimizi ve kahraman
gazilerimizi rahmet ve şükranla
anıyoruz. Çanakkale
Destanımızın 101. Yılı, aziz milletimize kutlu olsun.” diye
konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal,
Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun dün açıkladığı
kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili
konuştu. Ağbal, taşeron işçilerin yeni bir statü ile kadroya
alınacaklarını söyledi ve
bunun "özel sözleşmeli personel" statüsü olacağını belirtti.

"BU KİŞİLER ÖZEL
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL OLACAK"

Maliye Bakanı Ağbal, açıklamasında "Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3
yılda bir sözleşme yenilecek.
3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan
sonra üç yıl sonra sözleşmeler
yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var,
işçi statüsü var. Yani bu yeni
bir statü. Bu kişileri memur
kadrosundan almıyoruz. Bu
kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız.
Ama kamuda çalışan, kamu
bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar" dedi.

BELEDİYE
ŞİRKETLERİNDE
ÇALIŞANLAR
KAPSAMA DAHİL
DEĞİL

Ağbal, belediye şirketlerinde
çalışanların bu kapsama alınmadığını da belirtti.

EMEKLİ OLANA
KADAR
HAKLARINDAN
FAYDALANACAKLAR

Maliye Bakanı, yeni statü ile
kadroya alınacak işçilerin,
emekli olana kadar haklarından faydalanacaklarını söyledi. Ağbal, emekliliğe hak
kazananların bu durumdan
yararlanamayacağı ifade etti.

KİMLER
YARARLANAMAYACAK?

Ağbal, "Yaptığımız yasal
düzenleme hazırlığında 12 ay
boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanları öngörüyoruz. 6
aylık bir çalışma dönemi için
3 aylık geçici bir çalışma süreci olabilir, o kişiler yararlanamayacaklar" dedi.

GEÇİCİ İŞÇİLERLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanı, geçici işçilerin
taşeron işçilere göre statü
sahibi, hakları belli olan kamu
çalışanları olduğunu söyledi
ve bu işçilerle ilgili bir çalışmaların olmadığını ifade etti.

KADROYA ALIMLAR
NE ZAMAN?

Bakan, "Yasal düzenlemenin
bir iki haftalık süreç içinde
tamamlanacağını düşünüyorum. Kamu kurumlarından
aldığımız taleplere bağlı olarak bir süreç işleyecek." dedi.
"MALİYETİ YOK"
Bakan, taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasının
kamuya bir maliyet getirmeyeceğini de ifade etti.

‘Başımız sağ olsun’

Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, son günlerde ülke genelinde meydana gelen hain terör saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan
rahmet yakınlarına ve Türk
milletine başsağlığı diledi.
Başkan Şahiner, “Terörle
mücadele hiçbir şekilde taviz
vermeden sonuna kadar
devam etmek zorundadır”
dedi.
Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, Hakkâri
Yüksekova’da bölücü terör
örgütü PKK ile
yaşanan çatışma
sonrası
şehit
düşen
Özel
Harekât Polis
memuru Murat
Ya t a r k a l k m a z
için taziye mesa-

jı yayımladı.
Başkan Şahiner mesajında;
“Hakkâri’de bölücü terör
örgütü PKK ile kahramanca
çarpışan asker ve polislerimizden hemşehrimiz Murat
Yatarkalkmaz’ın
saldırı
sonucunda şehit düştüğünü
üzüntü içerisinde öğrenmiş
bulunmaktayız. Özel Harekât
Polisimiz
Murat
Yatarkalkmaz’a Allah'tan
Rahmet, Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.
Ulusumuzun başı sağ olsun.
Nur içinde yat şehidim” dedi.

Sayfa

GÜNDEM

5

Aşık Veysel’i anma
etkinlikleri
yapılacak
Görme engelli sanatçı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün

43’üncü yılında unutulmadı. Altınokta Körler Derneği Aşık
Veysel’i anma etkinlikleri düzenledi

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 43’üncü Yılında
Çorum’da düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Altınokta Körler
Derneği’nin düzenleyeceği anma
etkinliği Cumartesi günü saat
14.00’te Turgut Özal Konferans
salonunda g erçekleştirilecek.
Aşık Veysel’i anma etkinliği hakkında bilgi veren Altınokta Körler
Derneği Çorum Şube Başkanı
Kürşad Abid Ahıskalı her yıl geleneksel hale getirdiklerini anma
etkinliğinin bu yıl 12.’incisini

yapacaklarını söyledi. Endüstri
Meslek Lisesi ile birlikte gerçekleştirecekleri anma etkinliğinde
Aşık Veysel’i şiirleri ve şarkıları
ile anacaklarını belirten Ahıskalı,
programa görme engellilerin de
şiir ve sazlarıyla katılacağını bildirdi. Ahıskalı Cumartesi günü
saat 14.00’te Turgut Özal İş
Merkezinde gerçekleştirecekleri programa
tüm vatandaşları davet
etti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne

yeni kan alma birimi

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, fiziki alt yapısını her
geçen gün güçlendirmeye devam ediyor

Sağlık hizmetlerinin kapsamını
genişletmeyi sürdüren Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi bünyesinde yeni kan
alma birimi oluşturuldu.
Poliklinikler bölümünde oluşturulan yeni birimle birlikte çocuklar
için olan merkezle birlikte kan
alma birimlerinin sayısı üçe yükseldi.
Yıllık ortalama 1.5 milyon kişiye
sağlık hizmeti verilen hastanede
yapılan yeni düzenleme ile kan
alma işlemlerinde oluşacak yığılmalar ve sıra bekleme sorunu da
çözüme kavuşturuldu.
Hitit Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastanenin Çorum’da tek olmasının
yanı sıra bölge illere de hitap
etmesi nedeniyle zaman zaman
yoğunluk yaşandığının söyledi.
Yoğunluk nedeniyle kan alma
işlemleri sırasında sıralar oluştuğunu anlatan Yrd. Doç. Zehir,
“Hem hastalarımızın daha az sıra
beklemesi, iş ve işlemlerini daha
hızlı şekilde yapmaları amacıyla
polikliniklerimizin bulunduğu kata
yeni bir kan alma birimi oluşturarak hizmete açtık. Birimin hizmete
girmesiyle kan alma verirken hastalarımızı daha az beklerken,
işlemler daha hızlı hale geldi.
İhtiyaç olduğu halinde kan alma

biriminin sayısını artırmayı düşünüyoruz” dedi.

SIRA ALMA İŞLEMİNE
YENİ DÜZENLEME

Ayrıca sabah hastanede sıra alma
noktasında aşırı bir yoğunluk
oluştuğunu dile getiren Zehir,
“Hastalarımız sıra verilmesi için
uzun süre bekliyordu.
Hastalarımıza sıra verme işlemini
bankolardan poliklinik içlerine
kaydırdık. Sabah sıra almaya
gelen hastalarımız
böylece çok daha
kısa sürede sıralarını
alırken, hastaların
bekleme sürelerini de
kısalttı. Daha kaliteli
bir hizmet sunumu sağladı.
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CHP’de kadınlara hakları anlatıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın
Kolları Dayanışma Toplantısı çerçevesinde kadınların hukuki hakları ile
ilgili söyleşi düzenlendi.
Dün parti binasında gerçekleştirilen
söyleşiye çok sayıda kadın katıldı.
CHP Kadın Kolları Başkanı Firdevs
Yalçın’ın açılış konuşmasının ardından söyleşiye konuşmacı olarak
katılan Avukat Sevinç Demirtaş
Şahin, “Kadınların Hukuki Hakları”
hakkında bilgiler verdi.
Avukat Sevinç Demirtaş Şahin,
Türkiye’de yaşanılan durumun rehavetinin ortada olduğunu belirterek,
Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde kanunlarda çeşitli değişiklikler yapıldığını vurguladı.
Bu değişikte kadın ve erkeğin eşit
olmasının temel hedef olduğunu dile
getiren Şahin, “Türk medeni kanununda yapılan değişik ile eşler arasında eşitlik oluşturulmaya çalışıldı.
Kanundaki değişiklik 2001 yılında
gerçekleştirildi. 2001’den sonra edinilmiş malların paylaşımı söz konusudur. Eşlerin birlikte aldığı mallar
paylaşılabiliyor” diye konuştu.

İKTADARA ANCAK
ÖRGÜTLENEREK
YÜRÜYEBİLİRİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın
Kolları Başkanı Firdevs Yalçın,
CHP Kadın kolları olarak danışma
toplantısı yapıp eksiklerini gidermeyi amaçladıklarını belirterek, ilçelerde kadın kolları oluşturacaklarını
söyledi.
Kadın sayısının az olması nedeni ile
ilçelerde kadın kollarının olmadığını
ifade eden Yalçın, üye sayısını artı-

racaklarını vurguladı. Yalçın, “14
mahallemiz var bu 14 mahallemizin
3’ünde aktifiz, 11’inde zayıfız. Bu
mahallelerde çalışmalar başlattık.
Merkez ilçe ve il kadın kolları yönetimi ile mahalle ve ilçelerimizde
çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ne
kadar örgütlenirsek o kadar iyidir.
Bu şekilde iktidara yürüyebiliriz.
Mayısın ikinci haftasında anneler
günü kutlanacak. Bununla ilgili de
ne gibi çalışmalar yapacağımızı
planlamalıyız. Her gün anneler ağlıyor. Şehit haberleri duymaktan artık

televizyonu açamaz hale geldik.
Ortak bir karar alarak anneler gününü kutlayacağız” diye konuştu.
Öte yandan Rektör Yardımcısı
Bülent Arı’nın ‘Türkiye’nin en tehlikeli kesimi okumuş kesim” demesini eleştiren Firdevs Yalçın, “Biz
okumaktan yanayız. Cahil kesim
meyvesiz ağaca benzer. Kadınlar
olarak kendi hak ve
hukuklarımızı
da
öğrenmeliyiz” dedi.
(Ebru ÇALIK)

2 bin fidan dağıtıldı
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından 21-26 Mart Dünya
Ormancılık Haftası dolayısıyla
vatandaşlara 2 bin adet ücretsiz
fidan dağıtıldı.
Dün Orman İşletme Müdürlüğü
binası önünde yapılan fidan dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruklar
oluşturdu. Vatandaşlara sedir, karaçam ve selvi fidanları ücretsiz verildi.
Çorum Orman İşletme Müdürü
Orhan Çatalçam, 2015 yılında
Çorum’da 41 bin 422 dekar alanda 3
milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, 2016 yılında da
30 bin dekar alana fidan dikileceğini söyledi.
Çatalçam, “Orman köylülerin kendi
köylerinde gelir getirici olarak ceviz
badem şeklinde talepleri olması
halinde bize başvurmaları yeterlidir.
Biz Orman İşletme Müdürlüğü olarak köylerimizdeki sahalarda proje
yaptıktan sonra uygun olan yerlerde
arazi hazırlığını, dikim işlemini ve
sonrasındaki bakım işlemlerini
ücretsiz yapmaktayız. Elde edilecek
gelirlerden orman köylüsü yararlanmaktadır” dedi. Orhan Çatalçam,
konuşmasında şunları söyledi:
“21-26 Mart tarihleri arasında
Dünya Ormancılık Haftası olarak
kutlanmaktadır. Hafta kapsamında
vatandaşlarımıza sedir, karaçam ve

selvi fidanlarından 2 bin adet ücretsiz
olarak
dağıtıyoruz.
Vatandaşlarımızdan yine ücretsiz
fidan talep edenlere muhtarlıklar
kanalı ile bize başvurması durumunda taleplerini karşılamada sıkıntımız
yok. Yine orman köylülerin kendi
köylerinde gelir getirici olarak ceviz
badem şeklinde talepleri olması
halinde bize başvurmaları yeterlidir.
Biz Orman İşletme Müdürlüğü olarak köylerimizdeki sahalarda proje
yaptıktan sonra uygun olan yerlerde
arazi hazırlığını, dikim işlemini ve
sonrasındaki bakım işlemlerini
ücretsiz yapmaktayız. Elde edilecek
gelirlerden orman köylüsü yararlanmaktadır. Valimizin talimatları üzerine Çorum il merkezde ve ilçelerde
sosyal yardımlaşma vakıf ormanları
kuruldu. Bu kapsamda soğuksu
köyünde 200 dönümlük alanda
fidan dikimi yapılacak. Cumartesi
günü de Sıklık Tabiat Parkı’nda
doğa yürüyüşü olacak.
2015 yılında Çorum’da 41 bin 422
dekar alanda 3 milyon adet fidanı
toprakla buluşturduk, 2016 yılı içerisinde de 30 bin dekar alanda fidanı
toprakla
buluşturacağız.
Ormancık Haftası’nın hayırlı olmasını diliyorum. Ücretsiz fidan isteyenler olursa bunları
karşılıyoruz.” (Ebru
ÇALIK)
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SIFIR'DAN
OTUZBEÞE
BAŞARMA DEVRESİ (15-20 YAŞ)

ARAŞTIRMA - İNCELEME
1) 15 - 20 yaşlarındaki bazı
gençlerin okul hayatında bu
dönemde niçin eski başarılarını gösteremediklerini ve haylazlaştıklarını araştırınız.
2) Okuldaki çocukların derslerini ailelerinden bazı kimselerin yaparak yardım etmeleri
doğru mudur? Niçin?
Onbeş yaşından yirmi yaşına
kadar delikanlılıkla beraber,
başarma devri başlar. Artık
özenme devrinden başarma
devresine gelmiştir. Bu devrenin eğitimi de çok önemlidir.
Başarma devresine giren
çocuklara önce, ciddi bir şekilde inanç, moral ve güven verilmelidir. İnanıp-güvenmeyi
başarması İçin büyüklerinin
yardımcı olması başta gelir.
Eğitilecek gencin muhakkak
güven duyduğu bir kişi tarafından gönlünün kazanılması.
Eğitimin ön gelen şartıdır.
Küçük yaştan beri eğitilmeyen
delikanlı, gönlünü fethedene
uygulanır, böylece işe başlanır.
Bilindiği gibi bir insan onbeşinden sonra, yirmi yaşına geldiği zaman, kız veya erek
neyse, kazanç ve yuva gibi iki
büyük sorumluluğun kucağına
atılıyor demektir. Daha önceden bunları öğrenip fiilen
uygulamaz ise, o çağa geldiğinde dünyasını ters görmeğe
başlar. Bütün ailesini de meşgul eder.
Kız çocuklarıyla erkek çocuktan aynı çağlarında aynı devreleri yaşarlar. Kızlar kendi yapılarına göre erkekler de kendi
yapılarına göre çağ ve devrelerinin eğilimlerinde olurlar.
Bunun İçin ayrı ayrı eğitim
tarzı açıklamıyoruz. Ne var ki,
kızların eğitimine özel bir itina
göstermek şarttır. Çünkü onlar
"İnsan anası" olacaklardır.
Toplumdaki asıl yerlerini almaları toplum düzenini temin
edeceği gibi, asıl yerlerinde
bulunmadıkları takdirde toplumun da düzeninin bozulacağı
itiraz götürmez bir gerçektir.
Kızlar ailenin ve milletin temel
taşı, asıl eğitim ve öğretimci
oldukları (olacakları) gerekçesiyle, inanç, kültür, ekonomi,
siyaset... konularında köklü
bilgi sahibi olmaları zorunludur. Asıl güç kaynağını bilerek
ona dayanmalı ve ondan kaynaklandığıma güç ile yeni

nesiller yetiştirmelidirler.
İnsan anası olacak kızlar, her
konuda en bilgili, en maharetli
olarak eğitilmelidirler ki, onların yetiştirdikleri çocukları da
yeterli ve gerekli insan olsunlar.
Genç kızların bilinçli ve bilgili
eğitilmeleri, başarı devrelerinin doyumlu geçmesini temin
edeceği gibi, gelecek nesil de
garanti altına alınmış olacaktır.
Aynı şekilde erkek çocukların
da başarmak gayretinde olan,
asıl güç kaynağından güç kaynaklanabilen gençler olmak
üzere eğitilmeleri şarttır.
Hazırcı değil, üretici olmaları
ve kazandıklarını yeril yerince
kullanmayı becerebilmeleri
için mutlaka belli bir iş başarmalarını temin etmelidir.
Sözgelimi, lisede okuyan bir
gence yaz tatilinde bir şeyler
satarak ya da herhangi bir iş
yerinde çalışarak kazandığıyla
akşama, eve gerekli olanları
getirmesini (ekmek, meyve...
vs.) isteyebiliriz. Eline parayı
verip al oğlum bu parayı da,
akşam eve şunları al, getir"
demek, nasıl hazırcılığı öğretirse, yukarıda anlatıldığı şekilde kazancıyla eve gerekenleri
almasını istemek de hem
kazanmayı, hem başarmanın
zevkini, hem de ticaret, ekonomi, halkla ilişkiler
gibi
konularda bizzat bilgi sahibi
olmalarını temin eder.
Bu gibi ana esasların üstünde
durulmadığı takdirde gençler,
bütün başarısını cinsel eğilime
bağlamak durumunda kalırlar.
15-20 yaşlarındaki gençlerin,
okulda bile daha önceki başarılarından eser görülemeyişinin nedeni budur. Gençlere bu
devrenin baskın istekleri doğrultusunda gerekli eğitimi
verilmemiş olursa, her an kafası seks yollarından beri gelmez. Eğitimsiz kalanların en
kabadayısının ilk düşüncesi
seks, ikinci düşüncesi de para
kazanmak olur. Onu da kolay
kolay başaramazlar.
Bu çağın eğitimine önem verilmediği takdirde, genç sekse
düşer. Para kazanmayı başarsa
bile, yine hayata ümitsiz bakar.
Çünkü hayatın her şartına ait
bilim ve eğitimlerden nasibini
alamadığının ezikliği içindedir.
Umursamaz gibi göründüklerine aldanmamalıdır.

Tüm Hastalıklara Karşı
Panzehir ‘Tarçın’

Tarçın dünya çapından bilinen
eski baharatlardan biridir.
Tarçın baharatı, ağacının dal
ve gövde kabuklarının sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğunun kurutulmasıyla elde edilir. Tarçın diğer baharatların
yanında, kendine özgü sağlık
açısından önemli maddeler
içermektedir. Pek çok medeniyet tarafından doğal ilaç
olarak kullanılan tarçın genelde çay olarak içilerek ve toz
haline getirildikten sonra
yiyeceklerin üzerinde serpilerek tüketilir. İnsan sağlığına
katkıları açısında oldukça

etkili bir gıda olan Tarçının
faydalarına göz atalım; İşte
Tarçının Faydaları; o
Kolesterolü düşürücü etkisi
vardır. Sadece yarım çay kaşığı tüketildiği taktirde kandaki
kötü kolesterol oluşmasını
engeller o Kan şekerini düşürür ve diyabetik tedavide kullanılan bir ilaç özelliği taşır.

DUYMAKTIR İNSANIN ÖZ DEĞERİ!
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İsteklerinle yücesin, kendinle birsin ey İnsan!..
Yarışmak istemediğin zaman oldu mu?

Her durumda yarışmak, ön isteğin olduğunu
duydun. Yarış öyleyse yarış. Kazanmaya bak
yarışı, iddialısın her yerde.
Böyle isteklerin olmasa; ben varım, Üstün geleyim diyemezsin. Evet, yazarken, yaparken,
yürürken sürüp giden, durmadan isteyen senin
içinden bir yücelmek isteğindir, yücelmek.
Duysan da, duymazlıktan gelsen de, en yücelmişle boy ölçüşmek isteğin dürter, dürtülür içinden.

Herkeste bu böyledir. Kimi duyan değerlendirir
bu isteklerini, yücelir. Kimi duymazlıktan gelir
yarışmaz, iddialanamaz.
İşte onu kullanmaya kalkar, aldattnr. Duymaktır
insanın öz değeri bilirsin. Duyarsın, duyarsın,
duyarsın. İş o ki, duyduğunu anlayasın.
Dıştan çok kendi içinden duyarsın. Duyarlığınla
yücelip aşacaksın. Duyduğun belki de taşıracak
seni.
Evet, yüce insan. Duyar, yaşarsın. Duyar, taşar-

sın. Ama duygunu değerlendirirsen, engelleri
aşarsın. Uyma, yeter ki duy. İnsanlık duymakla
değerlenir, duymakla ayarlanır, duydukça içlenir, duydukça şahlanır.Kim? Nasıl, o benden
önce yücelir? Ben de insanım, önce ben. Çünkü
ben, Yaşatan'ıma dayalı, onun gücüyle güçlüyüm. Kim?.. Ben onlardan daha güçlüyüm.
Çünkü uymuyor, duyuyorum. İçimi, izzetinefsimi, vicdanımı duyuyorum. Önce ben. Ben önce
yüceleceğim!

ÖRGÜNÖZ’DE
İŞ İÇİNDE EĞİTİM

VURUKLARIZ!

Biz vuruk kişileriz, 400'lerden beri de vurula geliyoruz. Hedefe bakan
gözlerimizden, siyaset ve iş düşünen zihniyetimizden, tefekkürümüzden, birbirlerimize kaynaştıracak muhabbetimizden, iddia sürecek
milliyetçiliğimizden vurulduk. Hala da vuruluyoruz.
Her yerimizden kanlar akıyor, yaramızı saran bulamıyoruz. İşte böyle
vurulduk ki, vurukuz. Şimdi de, dinimizden vuruluyoruz. Vuruluyoruz,
artık vuruk yerlerimizin yarasıyla bekleme durumunda malzeme olup
çıktık.
Vurulan yerlerimiz sarılmadı, çürüdü. Ağrılarını duyamaz olduk, halimizi soranlara: "İyiyiz, hamdolsun, ağrı-sızı yok" diyoruz. Vurulan yerlerimiz hedef tahtası gibi, doğanlar aynı yerlerinden vuruluyor.
Dedelerden torunlara, torunlardan torunlara, hepimiz aynı yerlerimizden vuruklarız. İşte böyle vuruklarız.
Kalkıp yaramıza merhem istesek, yine merhem diye darbe veriliyor.
Alimler bizden vuruk. Bizde tutacak yer de yok. Din, Diyanet İşleri
var. Yaramıza oradan mı merhem gelecek? Yaramızı onlar mı saracak? İşte burdan yanılıyoruz.
Dedik ya, onlar bizden vuruk. Bizde tutacak yer yok!.. İşte halimiz bu.
Bir kurtarıcı umuğunun uzak diyarlarında, her birimiz biner esaret
zincirine bağlıyız, ondan da haberimiz yok.
Nasıl olduğunu, neden bu hale geldiğimizi bilsek ne çıkar? Bize lâzım
olan, nasıl kurtulacağımızdır. Oysa her gün yine yeniden vuruluyoruz.
Hedef olmuşuz bir defa! Böyle mi gidecek? Yoo, hayır!.. Yaramızı
tedaviye başlamadan önce, hedef olmaktan beri geleceğiz. Sonra
tedavi.
Hedefimizden kaydık ki, düşmana hedef olduk. Hedefimize gelirsek,
hedefimiz yolunda sipere girdik demektir, ömür boyu her gün vurulmaktan kurtulur, kendi hedefimiz yolunda kendimize has hayat çizgimiz olacaktır. Orada vurulmak yok, hâkimiyet var olacaktır. Bir İslâm
var dünyada gerçek. Adem (A.S.)'dan beri gelmiş, Muhammed
(A.S.)'da tamlaşmış. Her peygamber, bunu düzene koyup geliştirmiş,

her Peygamber'in ardından yıkılmaya yüz tutmuş. Güç biraz zayıflayıp hedef unutulunca, ümmetleri vurulmuş. İşte biz de hedefimizden
kaymış, vurulmak için hedef olmuşuz evvelkiler gibi.
Yeni bir peygamber mi gelecek?.. Hayır! Son Peygamberin eseri
meydanda!.. Tamamlanmış din'e peygamber gelmez. Ama o davanın
adamları gelir. Onlar hedefi gösterir. Düşmana hedef olmaktan kurtulacak yola çeker insanları!..
Bugün dindarlar çoktur. Fakat vuruktur. Çünkü dindar, hedefinden
kaymış dindardır. Gayesi için yaşayan dindar, pek azdır. Ne dünya
tutabilirler müsterih kalp ile, ne ahiret yolunun müspetini ararlar
hulusi kalp ile.
Cennet bile hedef değil, bir arzu, bir temenni gibidir. Cehennemden
sakınmak ise yine temenni gibidir, hayal kadardır kafalarda. İşte bunlar birer birer vurulan yerlerimizdir. Ameliyatla belki düzelir.
Şimdi hemen, hedefimize, iş anlayışıyla başlarız. Halisanelik, iş ile
görünür. Bizim şu dumura uğratılmış iş anlayışımız varya, hemen bu
yaramızı sarmak zorundayız. Elimizin emeğiyle, zekâmızın gücüyle
işten başlıyoruz hedefimizi tutmaya. Daha anlatılacak yok. Şimdilik
hele bir iş anlayışına gelelim hedefimiz için, ötesi kolaydır ondan
sonra.

UNUTMAYALIM
Evet, neye dayandığımızı bilmemiz, bizi bunca dertlerden kurtaracak. "Dayanak nedir?" diye sorulmaz her halde.
Çünkü tarifi güç olduğu kadar, anlaması kolaydır dayanağın.
Herkes neye dayandığını çok iyi anlar. Bazı kimseler vardır ki;
günde bin varlığa dayanır. Meselâ; yalanına, parasına, tabancasına, dayısına, sopasına, dükkânına!.. Her ne icap etse, o icaplara
göre bir şeye dayanır. İnsanoğlu bu!.. Bazı insan da ömrü boyunca bir tek şeye dayalı yaşar. İşte öyle ömür boyu bir tek dayanağı
olanın, anlayışı açıktır. Müspet olmayan varlığa dayananın vay
haline!..

Günün Tarifi: EV YAPIMI YOĞURT
1 su bardağı günlük süt
1 tatlı kaşığı maya için yoğurt
Ev Yapımı Yoğurt Tarifi ve
Yapılışı:
Sütü büyükçe bir cezvede 1
taşım kaynayana kadar ısıtıyoruz. Sıcak haldeyken yoğurdu
mayalayacağımız kapaklı cam
kaseye boşaltıyoruz. Süt ılınınca
( küçük parmak testi : serçe
parmağımızı süte batırıyoruz
elimiz yanmıyorsa mayalanma
kıvamına gelmiş demektir. Çok
da ılık olmamasına dikkat edilmeli ) maya için ayırdığımız
yoğurdu karıştırıp ılınan sütü-

müze kenardan ekliyoruz ve
çok hafifçe karıştırıyoruz. Üzerini sıkıca örtüp evin sıcak bir
yerinde mayalanmaya bırakıyoruz. Yemeden 3 – 4 saat önce
buzdolabına koyuyoruz. Eğer
daha koyu kıvamlı bi yoğurt
istiyorsanız sütü kaynatma işlemini uzun tutarsanız sütün içindeki su uçacaktır ve yoğurt
daha kıvamlı olacaktır. Ben
yoğurdu yatmadan önce mayalayıp sabah kalkınca buzdolabına alıyorum. Mis gibi ev yoğurdum hazır oluyor. Sizde evinizde yapabilirsiniz. Afiyet olsun

Sayfa
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Sungurlu Barajı 18,3
milyon liraya ihale edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılacak
olan Sungurlu Barajı, 18 milyon 372 bin liraya
ihale edildi. Geçtiğimiz ay 2015/180719 kayıt
numarası ile ihale ilanı yayınlanan Sungurlu
Barajı’nın dün ihalesi yapıldı
DSİ 5. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan
Sungurlu Barajı yapım işini 18 milyon 372 bin
liraya Adil Gülseren İnşaat üstlendi. Sungurlu
Barajı ile yaklaşık 31.720 da arazinin sulanması
ve 6,3 milyon metre küp /yıl içme ve kullanma
suyu sağlayacak. Sungurlu Barajı (Kırankışla)
İnşaat süreci baraj rezervuarında çıkan höyük
nedeniyle uzamıştı.

Marketler et fiyatından şikayetçi
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)
Başkanı Mustafa Altunbilek et fiyatlarına ilişkin, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımızın sözünü yerde bırakmadık, 32
liraya kıymayı, 34 liraya da kuşbaşını satıyoruz ama zarar ediyoruz. Bakanlığımız bizimle
bir araya gelsin isteriz. Etin yüzde 90'ı bizde
satılıyor. Bakanlıklar bizim fikirlerimizi almalı, karlılığımızdan da fedakarlık yapmaya hazırız" dedi.
Altunbilek terör saldırılarının ardından perakende ciroları ve et, sebze meyve fiyatlarını
basınla sohbet toplantısında değerlendirdi.
Sebze-meyvede ürünlerin tarladan tüketiciye
ulaşana kadar önemli gider maliyetleriyle
pahalılaştığını aktaran Altunbilek, yüksek
fiyatlardan market zincirlerinin sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi. Sebze-meyve
fiyatlarındaki üretim maliyeti ve raf fiyatı arasındaki farkı komisyonculara bağlayan
Altunbilek şu ifadeleri kullandı:
"Ürünler bizlere komisyoncular aracılığıyla
geldiği için orada bir yanılsama var. Marketin
yüzde 18-20 gibi kendi işletme gideri çok
hesaba katılmıyor. Burada insan gücü, ambalajlama, boylama ve nakliyeyi de koyduğumuzda söylendiği gibi değil. Burada gerçekten
sektöre haksızlık yapılıyor. Aradaki maliyetler
hesaplandığında tarlada 1 lira, markette 5 lira
olmadığı ortaya çıkar. Bizlerin, tüm yerel perakendecilerin manav reyonlarında en son dipte
kazandığı net karımız yüzde 5'i geçmemektedir.
Bizler sebze-meyvede ürünleri bir bölgenin
üretim halinden, bir de kendi bulunduğumuz
şehrin halinden alıyoruz. Burada da komisyoncuların aldığı bir fark var. Haksızlık da perakendeci meslektaşlarımıza yapılıyor."

"ETİN YÜZDE 90'I
BİZDE SATILIYOR"

Et fiyatlarında tavan fiyat uygulamasının kendilerine zarar ettirdiğini belirten Altunbilek,
Türkiye'deki et satışlarının yüzde 90'ını yerel
marketlerin yaptığını söyledi. Dana etinin marketlere maliyetinin 24 lira olduğunu ifade eden
Altunbilek, KDV ve kemiksiz hale getirme
sonrası maliyetlerin 36 liraya çıktığını anlattı.
Altunbilek Gıda,Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının belirlediği tavan fiyatların kıyma
için 32, kuşbaşı ette 34 lira olduğunu anımsatarak, maliyetleri karşılayamadıklarını bildirdi.

Vizesiz seyahate pasaport

Mevcut biyometrik pasaportlarda, parmak izleri çiplerde saklanamıyor. Bu nedenle AB standartlarına uygun, parmak izinin çipinde saklanabileceği yeni nesil endüstriyel pasaportlara
geçilmesi gerekiyor.
AB standartlarına uygun yeni pasaportlar için
altyapı çalışmalarına başlandı. Yeni pasaportların bu yıl verilmesi öngörülüyor.

AVRUPA İÇİN
YENİLEMEK GEREKECEK

Yeni pasaportlar kullanılmaya başlandığında,
eskilerinin geçersiz sayılması söz konusu
olmayacak. Pasaport değişimi isteğe bağlı
yapılacak. Ancak vize muafiyetinden yararlanabilmek için vatandaşların, parmak izinin
pasaport çipinde saklanabileceği, yeni nesil
çipli, endüstriyel pasaportu bulunması zorunlu
olacak.
Türkiye'nin vize serbestisi için yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin, 4
Mayıs'ta AB Komisyonu tarafından vize raporu
sunulacak.
AB Komisyonu ve AB Konseyi, Geri Kabul
Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili sürecin
nasıl işlediğine de sahada bakacak. 1
Temmuz'da sürecin sorunsuz işlediğinin tespit
edilmesi durumunda, Türk vatandaşları için
Schengen alanına vize serbestisi başlayacak.
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Başkan Şahiner engellileri sevindirdi
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner engelli vatandaşları akülü araçla sevindirdi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, ilçenin Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Meryem Karaaytu
ve kızı Türkan Dumlupınar’ ı evlerinde
ziyaret ederek akülü araç hediye etti.
Doğuştan kas hastalığı bulunan ve 23
yıldır yatağa mahkum yaşayan Türkan
Dumlupınar’ ı evinde ziyaret eden
Başkan Şahiner, aileyle bir süre sohbet
ederek sıkıntılarını dinledi. Türkan
Dumlupınar’ın sosyal medyadan arkadaşı olduğunu belirten Başkan Şahiner,
kardeşim her gün sosyal medya hesabı
üzerinden gülücükler gönderiyor.
Bende güne başlarken kesinlikle
Türkan kardeşimin göndermiş olduğu
mesajlara bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde Meryem hanım bizleri ziyaret
ederek kızımızın durumundan bahsetti.
Bu konu karşısında elbette suskun
kalamazdım, siparişimizi vererek akülü
arabamızı getirttik. Bugünde kardeşimi
ziyaret ederek kendisine bir sürpriz
yapmak istedim. Bundan on sene öncesine bakıldığında nüfusun yüzde 10’nu
oluşturan engelli kardeşlerimizi toplum

olarak bu kadar tanımıyorduk.
Toplumumuzun engellilere göstermiş
olduğu bu gün ki ilgisine baktığımızda
şartların gözle görecek kadar değiştiğini ve engelli arkadaşlarımıza olan
duyarlılığın ortaya çıktığını görmekteyiz. Engellilerimiz, görmemiz gereken
yok sayılamayacak bir gerçeğimizdir.
Onların her zaman yanında olmaya
devam edeceğiz. Sonuç olarak engelli
arkadaşlarımız bizim insanımız, dolayısı ile Sungurlu Belediyesi ve şahsım

adına engelli kardeşlerimizin yanında
olduk ve olmaya da devam edeceğiz.
Onların sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız olarak sayıyor ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapamaya devam ediyoruz. Engelli
arkadaşlarımızın her türlü sorunu bizim
sorunumuzdur her zaman
yanlarında olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu

Ýmsak :04.04

Güneþ:05.30

Öðle :11.54

Ýkindi :15.19

Akþam:18.04

Yatsý :19.24

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Sağlık
18:00 Haberler
18:30 Konser: Mustafa Ceceli
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Kültür-Sanat Etkinlikleri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

24 Mart 1394 Timurlenk Şam'ı işgal etti.[kaynak belirtilmeli]
24 Mart 1882 Robert Koch, verem hastalığına neden

olan bakteriyi (mycobacterium tuberculosis) keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla 1905 yılında Tıp alanında
Nobel ödülünü alacaktır.
Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine
kapak oldu.
Yunanistan'da cumhuriyet ilan edildi.
Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de
kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya, İngiltere'nin Southampton
Limanı'nda törenle Türk bayrağı çekildi. 1 Haziran'da
İstanbul'a getirilen Savarona, Dolmabahçe önüne
demir attı. Atatürk, yatı gezerek incelemede bulundu.
Arjantin Devlet Başkanı Isabel Peron,
kansız darbeyle devrildi. Jorge Rafael Videla, Emilio
Eduardo Massera ve Orlando Ramon Agosti’den oluşan cunta iktidara el koydu, yedi yıllık diktatörlük
döneminde 30 bine yakın kişi kaybedildi.
Savcı Doğan Öz öldürüldü.
Hindistan'da çıkan fırtınada 250 kişi öldü
3000 kişi yaralandı.
NATO, Kosova'daki çatışmalar üzerine,
Yugoslavya'ya karşı hava harekâtı başlattı. II. Dünya
Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en yoğun bombardıman
olan Müttefik Gücü Harekatı, Kosova'nın Sırbistan'dan
ayrılmasına neden oldu.
Varan Turizm'e ait otobüs, yolcularıyla
kaçırıldı. Olaydan sonra yakalanan üç kişi, 36'şar yıl
ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Talat
Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını
37 yıl sonra iade etti.
Apple şirketi Mac OS X 10.0 (Cheetah)'ı
piyasaya sürdü.
İspanya'daki ETA örgütü süresiz ve kalıcı ateşkes ilan etti.

24 Mart 1923
24 Mart 1923
24 Mart 1926
24 Mart 1938
23 Mart 1976
24 Mart 1978
24 Mart 1998
24 Mart 1999

‘İlaç ambalajları uygun yer ve zamanda imha edilmeli’

Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, zirai ilaçların ambalajlarının tarım alanları ve
su kaynaklarının etrafına gelişi güzel atılarak doğanın deşarj edildiğini söyledi

Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl
Temsilcisi Necati Gül, Çorum Ziraat
Mühendisleri Odası olarak tarım alanları
ve su kaynaklarında yapmış oldukları
saha incelemesinde zirai ilaçların ambalajlarının tarım alanları ve su kaynaklarının etrafına gelişi güzel atıldığını gördüklerini belirterek, “Doğal kaynakların
korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla
ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu
durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Ancak gördüğümüz manzarada her türlü zirai ilaç kullanılmış ve
kullanılan ilaçların ambalajları tarım
alanları ve su kaynaklarının etrafına gelişi güzel atılarak doğaya deşarj edilmiş
durumdadır” dedi.
İlaç ambalajlarının uygun yer ve zamanda imha edilmesi gerektiğinin altını
çizen Gül, zirai ilaçların hastalık ve
zararlılara karşı tavsiye edildikleri şekilde kullanıldıkları ve depolandıkları takdirde insan ve çevre sağlığı yönünden
problem olmadığını lakin bilinçli bir

şekilde kullanılmadıklarında tehlike saçtıklarını vurguladı. Gül, konuya ilişkin
şunları söyledi:
“Bu tehlikenin bir an önce farkına varılmalı, doğal kaynakların korunması için
mutlaka paydaşlar elini taşın altına koymalıdır. Zirai ilaçlar orijinal ambalajlarında mutlaka kilit altında, gıda maddelerinden uzakta, serin ve kuru yerlerde
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
saklanmalıdır. Boş ilaç ambalajları ise
usulüne uygun olarak imha edilmesi
gerekmektedir. Yani boş ilaç ambalajları
rastgele biçimde yakılmamalı, cam ve
plastik şişler tarla bahçe veya su kaynaklarının etrafında bırakılmaması gerekmektedir. Bu ilaç ambalajlarının uygun
yer ve zamanda imha edilmesi gerekmektedir. Bu konuda da yetkilendirilmiş
firmalar bulunmaktadır.
Özellikle bu problemin çözümü için
zirai ilaç üreten ve ithal eden firmalar
zorlanmalı bu konuda yetkin olan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tez elden duru-

mun vahametini fark etmeli vakit kaybetmeden çözüm üretmelidir. Çünkü
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliğinin
5/f
maddesinde;
"Piyasaya sürenler, ambalajlı olarak
piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı
sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler."
denilmektedir. Bu konuda mevzuat açısından bir sıkıntımız bulunmamaktadır.
Fakat yerelde de gerekli kaynak sağlanarak geri toplanması için özendirici
çözümler üretilmelidir. Örneğin büyüklüğü dikkate alınmadan her geri getirilen
ambalaja bir destek ödemesi yapılması
gibi. Doğaya korumak ve çözüm üretmek istiyor isek konunun paydaşları bir
araya gelmeli ve zaman kaybetmemelidir. Çağrımız Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınadır. Çünkü Bu yönetmeliğin
yürütücüsü kendileridir.”

24 Mart 2000

24 Mart 2000
24 Mart 2001
24 Mart 2006

VEFAT EDENLER
HASAN ASLAN

Karadona Köyü' nden gelme, Mehmet, Şakir ve
Satılmış ASLAN' ın babası; Hasan ASLAN
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

ŞÜKRÜYE ÇATAR

Kırkdilim Köyü' nden gelme Berber
Esnafından Merhum Yaşar ÇATAR' ın eşi,
İhsan ve Kenan ÇATAR' ın annesi; Şükrüye
ÇATAR vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

MEHMET İŞLER

Dodurga, Dikenli Köyü' nden gelme, Mehmet,
Ünal, Fatih, Suna ve Songül İŞLER' in babası;
Mehmet İŞLER vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
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buluşturacak şampiyona

Üniversiteler arası dünya güreş şampiyonası Ekim ayında Çorum’da yapılacak. 40’a yakın
ülkeden sporunun katılması beklenen şampiyonaya, Hitit Üniversitesi ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın yapılacağı spor salonunun ise Haziran ayından bitirilmesi hedefleniyor
SPOR SALONU
YETİŞMEZSE B PLANI
VAR

Hitit Üniversitesi dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Üniversiteler
arası dünya güreş şampiyonası
Ekim ayında Çorum’da yapılacak.
40’a yakın ülkeden sporunun katılması beklenen şampiyonaya, Hitit
Üniversitesi ev sahipliği yapacak.
Dev şampiyonanın yapılacağı spor
salonunda inşaat çalışmaları sürüyor. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen spor salonunu şampiyonanın yapılacağı tarihe kadar

tamamlanması hedefleniyor.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Reha Metin Alkan ve Beden
Eğitimi Spor Yüksek Okulu
Müdürü Doç.Doç. Faruk Yamaner,
BESYO öğretim üyeleri Çorum
Evre Yolu üzerinde, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü binasında yapımı
devam eden spor salonu inşaatında
incelemelerde bulunarak, şantiye
yetkililerinden bilgi aldılar.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Reha Metin
Alkan, iki dönümlük alana yapılan
spor salonunun Haziran ayından
bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Alkan “Şampiyonaya kadar
önümüzde 6-7 aylık zaman var.
Yetişeceğini düşünüyoruz. Ancak
bir aksilik olursa b ve c planlarımız da var. Farklı alternatiflerimizle berber değerlendirdiğimiz için
şampiyonanın aksamadan gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi. Üniversiteler arası dünya güreş şampiyonasının Çorum’u tanıtımı için
çok önemli bir organizasyon olduğuna işaret eden Alkan, bu etkiliği
en güzel şekilde tamamlamak için
çalışmalara yoğun bir şekilde
devam ettiklerini ifade etti.
Güreş şampiyonasının ardından da
2017 yılında Avrupa futsal şampi-

yonasının Çorum’da gerçekleştirileceğini açıklayan Rektör Alkan,
“Bundan sonra her türlü spor faaliyetlerinin ilimizde yapılmasını sağlayacağız” dedi.
Yapımına devam edilen spor salonunun, fitnes salonu, antrenman
salonları, kafeterya, antrenör ve
misafir dinlenme odalarının bulunduğu bir spor kompleksi olacağını
belirten Alkan, kuzey kampus
inşatlarıyla birlikte bölgenin eğitim
ve spor merkezi haline geleceğini
ifade etti.

40’A YAKIN ÜLKE
BEKLENİYOR

GÖKHAN VE YILMAZ DA
TOPLU ÇALIŞMALARA
BAŞLADI

Çorum Belediyespor’un kanat oyuncusu Yılmaz ile golcü futbolcu Gökhan,
dün yapılan antrenmanın son bölümlerinde toplu çalışmaya katıldılar. Sabah
yardımcı antrenörlerden Serkan Sevinç
nezaretinde antrenman yapan iki futbolcu öğleden sonra yapılan antrenmanda bir süre takımdan ayrı kuvvet
ve çabukluk çalışması yapmalarının
ardından antrenmanın son bölümünde
de taktik çalışmaya dahil oldular.

ülkeler şunlar; İspanya, Belarus,
Almaty, Kazakistan, Ankara,
Moldova, Avustralya, Moğolistan,
ABD, Polonya.
Üniversiteler arası spor federasyonu FİSU'va üye olmayan ülkelere
de davetiye gönderildiğini bildiren
Yamaner, bunlardan Bangladeş,
Güney Afrika ve Madagascar’dan
olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.
Yamaner Toplamda 170 ülkeye 3
kez davetiye gönderildiğini belirterek 40’a yakın ülkenin bu şampiyonaya katılmasını beklediklerini
sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Beden Eğitim ve
Spor Yüksekokulu (BESYO)
Müdürü Doç. Dr. Faruk
Yamaner’de spor salonu basın
mensuplarına tanıttı. Yamaner üniversiteler arası dünya güreş şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada
şampiyonaya katılmak için müracaatların şimdiden başladığını

Çalışmalar 3 puan üzerine
Spor Toto 3. Lig. 3.Grup’ta mücadele
eden Çorum Belediyespor, hafta sonu
kendi sahasında oynayacağı Erzincan
maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda yapılan antrenmanda Akın dışındaki tüm
futbolcularımız hazır bulundu. Teknik
Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde
saat 13.30’da başlayan antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2’nin ardından
taktik çalışmayla sona erdi. Çorum
Belediyespor bu maçın hazırlıklarına
bugün de aynı yer ve saatte yapacağı
antrenmanla devam edecek.

belirterek, 40’a yakın ülkenin bu
şampiyonaya katılmak üzere
Çorum’a gelmesini beklediklerini
söyledi.
12. Dünya Üniversiteler Güreş
Şampiyonası'nın 24 - 29 Ekim
2016 tarihleri arasında Çorum’da
yapılacağını hatırlatan Yamaner,
şampiyona için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Yamaner, üniversite
olarak böylesi büyük bir organizasyonu kazanmaktan büyük onur
duyduklarını ifade etti.
Faruk Yamaner’in yaptığı açıklamaya göre, Akreditasvon sisteminde şu ana kadar kayıt yaptıran

Voleybol’da şampiyon
İlim Yayma Cemiyeti

Alaca Belediyesi Belediyespor
Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen
“Voleybol Turnuvası” sonuçlandı.
17 takımın katıldığı turnuvada
ilk olarak grup maçları oynandı. Grup maçlarının ardından
çeyrek final ve yarı final şeklinde oynanan karşılaşmaların
sonra önceki gün final karşılaşması gerçekleştirildi.
Turnuvanın final karşılaşması
İlim Yayma Cemiyeti ile
Kafkasspor arasında oynandı.
İlim Yayma Cemiyeti, finalde
rakibini 3-2 yenerek 2016 yılının şampiyonu oldu.
Karşılaşmada ilk seti
Kafkasspor kazandı. Oldukça
çekişmeli ve heyecanlı geçen
karşılaşmada ikinci ve üçüncü
setleri alan İlim Yayma
Cemiyeti bir adım öne geçti.
4’üncü sette toparlanan
Kafkasspor, bu seti alarak
maçı tie break setine taşıdı.
Son tie break setinde ise rakibini 15-9 yenen İlim Yayma
Cemiyeti şampiyonluğunu ilan
etti.

Karşılaşmayı Alaca
Kaymakamı Ramazan
Kurtyemez, İlçe Jandarma
Komutanı Kurtuluş Dönük,
Alaca Cumhuriyet Savcısı Arif
Naci Sucuoğlu, Cumhuriyet
Savcısı İbrahim Kenanoğlu,
Gençlik Spor İl Müdürü
Haşim Eğer, İlçe Emniyet
Müdürü Serdar Yakıcı, AK
Parti İlçe Başkanı Ümit
Tokgöz, CHP İlçe Başkanı
İsmail Çimen, Ziraat Odası
Başkanı İlhan Yılmaz, Eski
Spor İl Müdürü Yusuf Çilingir,
çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar takip
etti.
Karşılaşmanın ardından ödüller sahiplerini buldu. Şampiyon olan İlim Yayma
Cemiyeti’ne ödülünü
Kaymakam Ramazan
Kurtyemez verdi. İkinci olan
Kafkasspor’a ödülünü İlçe
Jandarma Komutanı Kurtuluş
Dönük verdi.
Üçüncü olan İmam Hatip
Lisesi’ne ödülünü Cumhuriyet
Savcısı Arif Naci Sucuoğlu ve
diğer üçüncü olan

Serhatspor’a ödülünü Gençlik
ve Spor İl Müdürü Haşim
Eğer verdi.
Turnuvanın en centilmen takımı Altıntaş Köyü oldu.
Altıntaş’a ödülünü İlçe
Emniyet Müdürü Serdar
Yakıcı verdi. Belediye Başkanı
Muhammet Eyvaz ise, ilçe
sporuna katkılarından dolayı
Gençlik ve Spor İl Müdürü
Haşim Eğer’e plaket verdi.
Turnuvaya katılan takımlara
teşekkür belgeleri de verildi.
Belgeleri Alaca Belediyespor
Kulübü Başkanı Yaşar
Demiröz teslim etti.
Turnuvada görev yapan
hakemlere de teşekkür belgesi
verildi. Belgeleri eski Spor İl
Müdürü Yusuf Çilingir verdi.
Son olarak ise Serhatspor’dan
Şerif Arslan, İlim Yayma
Cemiyeti’nden Selahattin
Batur ve Kafkasspor’dan Uğur
Tuncer’e en centilmen oyuncu
ödülleri verildi. Ödülleri,
Cumhuriyet Savcısı İbrahim
Kenanoğlu verdi.

