Şüpheli paket paniğe neden oldu
Çorum’da Yunus Emre Parkı yanındaki otobüs durağında
unutulan poşet, çevredekiler arasında korkuya yol açtı.
Sabah sporu yapan vatandaşların koştuğu parkura da
güvenlik şeridi çekildi. Bomba imha uzmanı tarafından
patlatılmadan kontrolü olarak açılan poşetin içinden gazetelere sarılı poğaçalar çıktı. Olay, dün sabah saatlerinde
Çorum’un Bahçelievler Mahallesi, Çamlık Caddesi üzerindeki
bir otobüs durağında meydana geldi. Yolda yürüyen genç bir
kadın, otobüs durağında bir poşet fark edip, polise
ihbarda bulundu. Polis gelene kadar da o bölgeyi
kullananları uyararak geçiş yapmalarına izin vermedi.

‘Yazıcıoğlu, yeri doldurulamaz

bir dava adamıydı’

5
Gündem

3
Gündem

---

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, Büyük Birlik
Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının
yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Bekiroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk siyasi tarihinin en kıymetli, yeri doldurulamaz şahsiyetlerinden biri olduğunu ifade ederek,
“Yazıcıoğlu’nun aramızdan erken ayrılması, genç yaşta göçüp
gitmesi bizler ve ülkemiz adına önemli bir kayıptır” dedi.
Yazıcıoğlu’nun büyük bir dava adamı olduğunun altını çizen
Bekiroğlu, “Sadece Sivas’ın değil Anadolu’nun yiğit evladı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu ölümünün 7. yıldönümünde rahmet ve
özlemle anıyoruz” ifadesini kullandı.

“Çorum’u ücretsiz geziyorum” projesi
Çorum Valiliği’nce
başlatılan tanıtım
atağı devam ediyor
3’TE

Çorum’un beklediği
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 103

müjdeler Yozgat’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğon
Yozgat’a havaalanı ve hızlı trenin müjdesini verdi. Eroğdan’ın açıklamasına göre Yozgat Havaalanı Alaca’ya yarım saatlik mesafeye yapılacak

3’TE

Bu üzücü olayı birlikte
Fırsata Dönüştürelim
Osmancık İlçesinde bir muhtar tarafından ateşli silahla yaralanan köpeğin
yaralı halde çöp aracına atılması büyük
tepki toplarken, ilgililer hakkında soruşturma açıldı. Bilgi Kültür ve Turizmi
Geliştirme ve Destekleme Derneği
(Biktuder) Hayvan Hakları
Komisyonu Başkanı Şeyda
Çimen bir açıklama yaparak,
infial uyandıran bu olayın
sorunun çözümü için fırsata
3’TE
dönüştürülmesini ifade etti.

‘Tiyatro hayatı sergiler’
Vali Ahmet Kara, 1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü
tarafından 1961 yılında alınan bir
kararla 27 Mart gününün Dünya
Tiyatrolar Günü olarak kabul edildiğini belirterek, çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Bir ülkenin uygarlık düzeyine ulaşmasındaki temel ölçütlerden birinin de,
o ülkenin kültür ve sanat alanındaki
birikimi ve bu birikimin ulusal ve uluslar arası boyutta insanlara ulaştırılma
yoğunluğu olduğunu ifade eden Vali
Ahmet Kara, tiyatronun hayatı sergilediğini vurguladı.
4’TE

‘Kötü alışkanlıklar sevgi yoksunluğundan kaynaklanıyor’ 4 ‘İdari ve adli olarak cezalandırılmalılar’ 4
Aykanat, Medyada
Tekelleşmeyi
anlattı
2’DE

TEKNOLOJÝ KÖÞESÝ

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL
GÜVENLİĞİNDE
TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

2’DE

Ýlhami TÜRKSAL

Biliþim Güvenliði Uzmaný
e-posta: bilgi@turksal.com

HAFTANIN PANORAMASI
Çorum’da bir hafta içinde sosyal, kültürel ve siyasi
alanda yaşanan tüm gelişmeleri özetle okuyucuya
sunarak hafıza tazelemek, tarihe not düşmek açısından
oldukça önemlidir. Gazetemiz bir hafta boyunca yer
alan önemli haberleri haftasonunda yeniden hatırlayarak haftanın arşivini okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz

“Külkedisi ile
İbiş”
tiyatrosuna
yoğun ilgi
3’TE

TOBB-OSB MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİNDE 320 FİDAN
TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Sayfa 4’ te

10 ambulans
törenle
teslim
3’TE edilecek

“Leblebi Tozu”
vizyona girdi
Sayfa 4’ te

Sayfa

GÜNDEM

2

‘KPDK’ye kadro

talebiyle gidiyoruz’
Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı,
Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun (KPDK)
toplantı yapacağını belirterek, Sağlık-Sen olarak KPDK’ya öncelikli olarak yıpranma payı
gündemiyle katılacaklarını vurguladı.
Sağlık-Sen’in taleplerine ilişkin açıklamalarda
bulunan Lafcı, “Bunun yanı sıra 4/C, 4/B, vekil
ebe-hemşireler, ASPB'de ek ders karşılığı çalışan öğretmenler ve kamu görevlisi olmayan
aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesini
de talep edeceğimiz KPDK’da, Başbakan
Ahmet Davutoğlu tarafından doktorların emekli maaşlarının yükseltilmesine yönelik verilen
müjdenin bütün sağlık çalışanları için geçerli
olmasını isteyeceğiz.
Sağlık çalışanlarının emekli maaşlarının artırılmasına yönelik atılacak ilk adımın, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması olduğunu belirteceğimiz KPDK’da, sözleşmeli iken kadroya
geçenlere uygulanan 5 yıllık nakil yasağının
sona erdirilmesi, aile hekimlerinin cumartesi
nöbetine son verilmesi, kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, maaşları döner sermayeden ödenen memur kadrosuna atananların,
maaşları genel bütçeden ödenen memur pozisyonuna geçirilmesi, döner sermaye gelirlerinin
gelir vergisinden muaf tutulması, kreş uygulamasının en kısa sürede yaygınlaştırılarak kreş
sorunun giderilmesi gibi konuları da dile getireceğiz” dedi.

Aykanat, Medyada Tekelleşmeyi anlattı
Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi 10'ncu sınıf öğrencilerinden Doğan
Bozkuş ve Oktay Eker gazetemiz İmtiyaz
Sahibi Ayhan Aykanat ile röportaj yaptı. Öğretmenleri tarafından "Medyada Tekelleşme”
konulu verilen ödev için gazetemize gelen
Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi 10'ncu sınıf öğrencilerinden Doğan
Bozkuş ve Oktay Eker, Medya da Tekelleşme,
Tekelleşme ve siyaset ilişkisi, tekelleşmenin
toplum üzerindeki etkileri konularında sorularını sorarak video kayıdı yaptı.

‘Yazıcıoğlu, siyaset tarihinin yeri
doldurulamaz şahsiyetlerden biri’

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı iken 2009 Yerel Seçimlerinde, seçim
çalışmaları sırasında elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Muhsin
Yazıcıoğlu için bir mesaj yayınlayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, Yazıcıoğlu'nun siyaset tarihinin yeri doldurulamaz şahsiyetlerden
biri olduğunu vurguladı.
Şahiner yayınladığı mesajında: “25 Mart 2009 günü yaşanan elim kaza, tüm
ülkeyi yasa boğdu. O gün yapılmak üzere olan yerel seçimler arifesinde,
demokrasi mücadelesi verirken hayata veda eden Sayın Yazıcıoğlu, ülkemiz
siyasi tarihinin en kıymetli, yeri doldurulamaz şahsiyetlerinden biri idi.
Hayatı boyunca verdiği mücadeleye yakışır bir anda, yine bir demokrasi
mücadelesi içerisinde iken hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun aramızdan
erken ayrılması, genç yaşta göçüp gitmesi bizler ve ülkemiz adına önemli bir
kayıptır. Demokrasi için mücadele verdi, demokrasi mücadelesi içerisinde
beka âlemine göçüp gitti. Kendisini rahmetle yâd ediyoruz. Sevenlerine,
ailesine, yol arkadaşlarına tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekânın
cennet, ruhun şad oldun Yazıcıoğlu.” dedi.
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YGS sonuçları açıklandı
ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(2016-YGS) sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden
öğrenilebilecek.
13 Mart Pazar günü Türkiye genelinde
gerçekleştirilen, üniversiteye girmek isteyen adaylar için ilk aşama olan YGS
sonuçları açıklandı. Üniversite adayları
sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
üzerinden, SMS veya ÖSYM Mobil uygulaması ile ulaşabilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir, "13 Mart
2016'da gerçekleştirilen Yükseköğretime
Geçiş Sınavı'na (2016-YGS) ait madde
analizleri incelendi, cevap anahtarlarının
kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel
açıdan değerlendirildi.
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından temel
soru kitapçığında yer alan temel matematik testindeki 15'inci soru ile fen bilimleri
testindeki 9'uncu sorunun iptal edilmesine,
fen bilimleri testindeki 7'nci sorunun 'A'
olarak girilmiş cevabının 'D' olarak değiştirilmesine karar verildi" dedi. İptal edilen
sorular, ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış
kabul edilerek değerlendirme yapılacak.

'YÖK BAŞARI SIRASI
SİHİRBAZI' AÇILDI

Adaylar YGS' de 150 baraj puanını geçtiklerinde ise iki yıllık ön lisans ve açık öğretim fakültelerini tercih edebilecekler.
YGS'ye giren adayların LYS'ye başvuruda
bulunabilmeleri için taban baraj puanı ise
180. YGS puan türlerindeki puanlardan en
az biri 180 ve daha fazla olan
adaylar isterlerse LYS'lere
başvurabilecek. LYS'lere başvurular, 1-14 Nisan 2016
tarihleri arasında yapılacak.

Elektrik kesintisi yapılacak İsbir, ziyaretlerini sürdürüyor
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:
27.03.2016 Tarihinde Çorum
İli Merkez İlçesinde 08:0012:00 saatleri arasında Bakım
Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum-Ankara yolu ile

Burun Çiftliği KavşağıDerinçay arasına, Olmuksa ,
Yüksel Un İrmik Ve Bakliyat
Unları , Hasan Hodul Ünsan
Kiremit Ve Tuğla , Çagıl
Makina , Yenigün Toprak
Sanayi, Ekmekçioğulları Çinko
Bakır Kurşun Sanayi, Dost
Gıda , Uğur Yem , Em-Dö-San
Emaye Mutfak Eşya , Yetsan
Oto Kalorifer , Eck Ece
Kiremit Yapı ve Yapı , Güven
Yem Fabrikası, Miltek Makine
, Aydın Blok Tuğla Sanayi,
Alapala Yem, Adnan Tevfik
Kaşıkçı-Ve Gıda Sanayi,
Çorum Anadolu Tuğla , Ema
Otom.Kağıtçılık İnşaatMeroğlu Mobilya İmalatı,

Kızılırmak Döküm ,
Selahattin Kaleli Akaryakıt ,
Yenigün Tarım , Hitit Parke,
Ar Elektrik, Güç Gıda ,
Karataş Otomotiv ,
Ekmekçioğulları Çinko Bakır
Kurşun Sanayi, Kuscuoglu
Karöser , Mustafa Samlı
Toyoto Servisi, Evlüce Oto,
Çorum Belediyesi Asvalt Şantiyesi Kum Eleme, Çorum
Bel.Asvalt Santiye, Karayolları
73.Şube.Depo , Erzenler
Kıredili Yurtlar Kurumu, Hatap
Un, Benli Yem, Seval Yem,
Tezmaksan Makine , Karadayı
Makine, Gülşen Gıda,
Emdosan'a programlı olarak
elektrik verilemeyecek.

Çorum’un Ortaköy Belediye Başkanı Taner
İsbir’in ziyaret ve girişimleri hız kesmeden
devam ediyor.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, son olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek
bir süre görüştü.
Geçtiğimiz yıl Ortaköy ilçesine çocuk oyun
parkı için destek olan Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ortaköy’e
bu yıl sürpriz bir destekte daha bulunacağının
müjdesini verdi.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy
İlçesinin bu destek ve görüşmelerle hayat bulduğunu ifade ederek, verdiği desteklerden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Özcan’a bir kez daha teşekkür ederek,
“Ortaköy için hız kesmeden görüşme ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

TEKNOLOJÝ KÖÞESÝ
Ýlhami TÜRKSAL

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL GÜVENLİĞİNDE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Televizyon ve gazetelerde sıklıkla çocuk
sayesinde
kaçırılma haberleri ile karşılaşıyoruz.
bunu kolayGüvenliði Uzmaný
Kaçırılan bu çocuklardanBiliþim
büyük bir
lıkla harita
e-posta:
bilgi@turksal.com
çoğunluğu maalesef bir daha bulunamıüzerinden
yor. Kendi canımızdan bile çok düşündü- anlık olarak
ğünüz çocuklarımız bizim yanımızda
görebilirsiniz. Çocuğunuz dün bugün
güvendeler. Peki ya dışarda? Çocuk
veya geçen hafta nerelerde bulundu, eve
güvenlik saati ile günümüzdeki problemdönüşte hangi yolları kullandı? Yine
lerden en büyüğü olarak sayabileceğimiz
bunları da harita üzerinde görüntüleme
çocuklarımızın güvenliği ile ilgili sıkıntıimkânınız bulunuyor.
larımız ortadan kalkıyor.
Çocuk güvenlik saatinin en önemli özelBirinci amacı çocuğunuzun yerini belirle- liklerinden bir diğeri de şu; Çocuğunuz
mek ve takip etmek olan bu akıllı saat,
sizin belirleyeceğiniz alanın dışına çıktıçocuğunuzun yerini belirlemeyi GPS ve
ğında çocuk güvenlik saatinin size kısa
LBS teknolojilerini kullanarak gerçekleşmesaj olarak bildirim yollaması. Bu sayetiriyor. GPS (Global Positioning System;
de çocuğunuzu istemediğiniz alanlardan
Küresel Konumlama Sistemi), Dünya
uzak tutabilirsiniz.
üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hatYine bir başka güzel raporlama ise çocutında, dört veya daha fazla uydusu ile her
ğunuzun sağlığı ile ilgili. Çocuğunuz gün
türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgiiçinde kaç adım attı, ne kadar yol aldı ve
leri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasne kadar kalori harcadı gibi sağlık verileyon sistemidir. LBS (Location Based
rine de yine çocuk güvenlik saati yoluyla
Services; Konum Bazlı Servisler), mobil
ulaşabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzu
kullanıcıya o an bulunduğu bölgeye
daha fazla spor yapması için teşvik edebiuygun hazırlanmış bilgiler ve hizmetler
lir ve çağımızın en büyük sorunlarından
sunar. Çocuk Güvenlik Saatinde bu iki
biri olan hareketsiz yaşam ve obezite ye
teknolojininde yer almasının sebebi ise
karşı çocuğunuzu koruyabilirsiniz.
hem kapalı ortamlarda hem de açık alanÇocuk güvenlik saatinin üzerinde çocularda yüksek hassasiyette yer tespiti yapa- ğunuzu motive etmek için tasarlanmış
bilmek. Kapalı ortamlarda genellikle LBS ''kalp'' uygulaması bulunuyor. Sosyal
teknolojisini, açık alanlarda ise GPS tekmedyada çokça kullanılan ve beğenme
nolojisini tercih eden saat böylece işini
anlamına gelen ''kalp atma'' seçeneği ile
şansa bırakmıyor.
çocuğunuzu ödüllendirebiliyorsunuz.
Çocuğunuz şu anda nerede? Uygulama
Çocuğunuz, güvenlik saatine attığınız

kalpler yoluyla doğru yaptığı görev ya da
sorumlulukları için motive edilmiş olur.
Bu sayede çocuğunuz sizden daha fazla
ödül kazanmak için daha fazla sorumluluk ve insiyatif alabilir.
Çocuk güvenlik saatinin belki de en
önemli özelliklerinden bir diğeri de saatin
cep telefonu olarak da kullanılması ve bu
saat içinde dahili bulunan telefon özelliği
sayesinde çocuğunuzla iletişime geçmesini istediğiniz kişiler dışında kimse çocuğunuzla iletişime geçemiyor. Sizin belirleyeceğiniz rehber ile çocuğunuz bilmediğiniz kişiler tarafından aranamıyor.
Çocuk güvenlik saatinde çocuğunuz acil
bir durumda SOS ( acil yardım ) tuşunu,
kendisini tehlikede hissettiğinde sadece
bir tuşa basarak saate tanımlı aile bireyine
yardım çağrısı yolluyor. Bu yardım çağrısı size öncelikle saatin konumunu belirten
bir SOS mesajı yollar, ardından rehberdeki kayıtlı bireyden birine ulaşıncaya kadar
sırayla arama yapar. Aramayı ilk açan
kişiye tek yönlü bir sesli mesaj yollanır,
böylece aile bireyleri acil durum hakkında anında bilgilendirilir. Çocuk güvenlik
saati çocuğun kolundan herhangi bir
şekilde çıktıysa ve belli bir süre içerisinde
tekrar koluna takılmazsa size anında
uyarı mesajı geliyor.

Çocuk güvenlik saatinin içinde bulunan
G Sensörü (algılayıcı) kullanarak çocuğunuz düştüğünde ya da bir yere çarptığında
saatin sizi bilgilendirmesini isteyebilir, bu
çarpma ve düşme olaylarının hassasiyetini de çocuğunuzun hareketlilik durumuna
göre belirleyebilirsiniz.
Çocuk güvenlik saatinin üzerinde bulunan mikrofon sayesinde istediğiniz zaman
çocuğunuzun bulunduğu ortamı “ortam
dinleme” özelliği ile dinleyebilirsiniz.
Kötü bir şey hissettiğinizde ya da uzun

zamandır saatten haber alamadığınızda
ortam dinleme özelliğini kullanarak çocuğunuz güvende mi değil mi anlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun bulunduğu ortamın dinlenmesini istemiyorsanız bu fonksiyonu kapatmanız da mümkün.
Çocuk güvenlik saati ebeveynlerin içinin
rahat etmesini sağlamakla kalmayacak,
çocuklarımızı yani geleceğimizi güvende
tutacak. Sonuç olarak çocuğum nerde
derdine son verecek teknolojik bir çözüm
olarak iyi bir alternatif diyebiliriz.

Sayfa
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müjdeler Yozgat’a gitti

“Çorum’u ücretsiz
geziyorum” projesi
Çorum Valiliği’nce başlatılan tanıtım atağı devam ediyor. Köklü
tarihi ve doğal güzellikleri ile
Anadolu coğrafyasının vazgeçilmezi olan Çorum’un başta il halkı
ve çeşitli sebeplerden Çorum’da
bulunan vatandaşların kenti daha
iyi tanıması amacıyla Vali Ahmet
Kara’nın talimatı ile hafta sonları
ücretsiz geziler başlatıldığı bildirildi.
Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu uygulamanın bu yılda
devam edeceğini belirilerek, “Vali
Ahmet Kara’nın talimatı ile İl
Özel İdaresince planlanan araçların, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü organizesinde 16
Nisan 2016 tarihinden itibaren
İnönü Caddesi üzerinde bulunan
Turizm Tanıtma Ofisi önünden her
hafta sonu Cumartesi günleri
Ortaköy-Şapinova-İncesu
Kanyonu’na, Pazar günleri de
Alacahöyük – Boğazkale müze ve
ören yerlerini gezmek isteyenleri
ücretsiz götürüp getirecektir”
denildi. Ayrıca talep olması durumunda İskilip ve Kargı İlçesinde
bulunan yürüyüş yolları içinde de
gezilerin düzenleneceği açıklandı.
Çorum Valiliği üniversite öğrencileri için de tanım etkinliklerinin

düzenleneceğini bildirdi. Konuyla
ilgili açıklamada, “İl Özel İdaresi,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve
İlimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu
organizesinde İlimizde Kredi ve
Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin hafta sonları Alacahöyük
–Boğazkale müze ve ören yerlerini
gezmeleri, İlimizle ilgili tarihi ve
kültürel bir birikim sahibi olmaları
amaçlanmakta. Böylece hem
öğrencilerimizin keyifli vakit
geçirmeleri hem de İlimizi tanımaları ve tanıtmaları sağlanarak tanıtım çalışmaları daha
etkin bir şekilde
devam edecektir”
ifadelerine yer verildi.

Ç

Parkı yanındaki otobüs
durağında unutulan poşet,
çevredekiler arasında korkuya yol
açtı. Sabah sporu yapan vatandaşların koştuğu parkura da güvenlik
şeridi çekildi. Bomba imha uzmanı
tarafından patlatılmadan kontrolü
olarak açılan poşetin içinden gazetelere sarılı poğaçalar çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde
Çorum’un Bahçelievler Mahallesi,
Çamlık Caddesi üzerindeki bir
otobüs durağında meydana geldi.
Yolda yürüyen genç bir kadın, otobüs durağında bir poşet fark edip,
polise ihbarda bulundu. Polis gelene kadar da o bölgeyi kullananları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Yozgat'a 2 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı
ile hızlı tren projesinin müjdelerini verdi.
Yozgat, Sorgun Meydanı'nda gerçekleştirilen
toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları söyledi:

rındaki Fakıbeyli Köyü’ne yapılacağını bildirdi.
Erdoğan’ın açıkladığı bölge Alaca ilçesine 40
kilometre yani yaklaşık 30 dakikalık bir mesafede yer alıyor.

Yozgat'a giderken eli boş gitmek olmaz. Hem
toplu açılış yapalım, hem de yeni müjdeleri
duyuralım istedik. Toplam yatırım tutarı 321
trilyon lira olan 74 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eskiden yatırım da devletten
beklenirdi. Devlet temel hizmetleri getirmekle
mükelleftir. Yozgatlı kardeşlerimin havalimanı
taleplerine kayıtsız kalmadık. Nihayi aşamaya
getirdik. Yozgat Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşa edilecek. Bir diğer müjdemiz de hızlı
tren. Çalışmalar hızla sürüyor 2018 yılında
buradaki istasyondan hızlı trene binecek. Bu
hizmetler göçün önüne geçmek için yeterli
değil. Vatandaşlarımıza doğdukları yerlerde
hayatlarını sürdürebilecekleri iş ve aş imkanlarını yaratmak zorundayız. Altyapı ile mağduriyetleri büyük ölçüde giderdik. Şimdi
istihdam bakımından Yozgat'ı cazip
bir şehir haline getirme derdindeyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel
başkan adaylarından 24. Dönem Iğdır
Milletvekili Dr. Sinan Oğan’ın çeşitli
etkinliklere katılmak üzere 3 Nisan’da
Çorum’a geleceği bildirildi.

uyararak geçiş yapmalarına izin
vermedi. Olay yerine polislerin
gelmesiyle birlikte çevrede geniş
güvenlik önlemi alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı
ekipler, caddenin iki yönlü olarak
araç ve yaya trafiğine kapatılmasını sağladı. Otobüs durağının arka
kısmında bulunan Yunus Emre
Parkı’nda sabah sporu yapan
kadınların koştuğu parkura da
güvenlik şeridi çekildi. Bomba
imha uzmanı polis, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli poşete yaklaştı
ve kontrollü şekilde
açtı. Açılan poşetin
içerisinden gazetelere
sarılı poğaçalar çıktı.

HAVALANI ALACA’YA DAKİKA
30 DAKİKA UZAKLIKTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat Havaalanının
Yozgat-Sorgun arası Alaca yol ayrımı yakınla-

YOZGAT'A HAVAALANI VE HIZLI
TREN MÜJDESİ

Sinan Oğan da geliyor

Şüpheli paket paniğe neden oldu
orum’da Yunus Emre

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğon Yozgat’a havaalanı ve hızlı trenin
müjdesini verdi. Eroğdan’ın açıklamasına göre Yozgat Havaalanı Alaca’ya yarım saatlik mesafeye yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkan
adaylarından Sinan Oğan,
3 Nisan Pazar günü
Çorum’u ziyaret edecek.
Çorum’da teşkilat mensupları tarafından karşılanacak olan Sinan Oğan,
düzenlenek çeşitli etkinliklere katılacak. Kurultay
süreci, projeleri ve ülke
gündemi ile ilgili partililere seslenecek olan
Oğan’ın, daha sonra üst kurul delegeleri ile
yemeğe katılması ve MHP’li bazı belediyeleri
ziyaret etmesi bekleniyor.
2011 yılında MHP Iğdır Milletvekili olarak
Çorum’a gelen Sinan Oğan, katıldığı bir ziyarette, Çorum’un MHP’den milletvekilinin
bulunmadığını, ancak kendilerinin Çorum’u
ilgilendiren her konuda gereken desteği vereceklerini ve mecliste Çorumluların sesi olacaklarını belirtmişti. Sinan Oğan, “Ben Çorum’un
da milletvekiliyim. Bundan şüpheniz olmasın. Çorum’un sorunları,
istekleri söz konusu olduğunda
mecliste her zaman gündeme getirmeye hazırız” demişti.

“Külkedisi ile İbiş”

tiyatrosuna yoğun ilgi
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından,
Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle İlkokul
Öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.
21, 23, 24, 25 Mart 2016 tarihlerinde, Çorum İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ortaköy, Uğurludağ
ve Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin
belirlemiş olduğu İlköğretim Okulları’nda
“Külkedisi ile İbiş” isimli Tiyatro gösterisi yapılarak, ilçelerdeki öğrencilerin sosyal aktivitelerde bulunulması sağlandı.

Bilgi Kültür ve Turizmi Geliştirme ve Destekleme Derneği
(Biktuder) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen;

Bu üzücü olayı birlikte

Fırsata Dönüştürelim
Osmancık İlçesinde bir muhtar tarafından ateşli silahla
yaralanan köpeğin yaralı
halde çöp aracına atılması
büyük tepki toplarken, ilgililer hakkında soruşturma açıldı. Bilgi Kültür ve Turizmi
Geliştirme ve Destekleme
Derneği (Biktuder) Hayvan
Hakları Komisyonu Başkanı
Şeyda Çimen bir açıklama
yaparak, infial uyandıran bu
olayın sorunun çözümü için
fırsata dönüştürülmesini ifade
etti ve Çorum Modeli çözüm
önerisini açıkladı.
Biktuder Hayvan Hakları
Komisyonu Başkanı Çimen
açıklamasında şu ifadelere
yer verdi.
“Osmancık ilçesinde meskun
mahalde ateşli silahla vurulan
köpeğin daha sonra yaralı
halde presli çöp aracına atılması haklı bir infiale yol
açmıştır. Köpeği vuran şahıs
ve çöp aracına atanlarla ilgili
sürdürülen soruşturmayı
yakından takip ediyoruz.
Bu olayla birlikte konu ülke
gündemine taşınmışken,
sokakta yaşayan hayvanların
vicdanları sızlatan dramlarına
son verecek kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üretmek
zorundayız.
Kamu kurumları üzerlerine
düşen sorumluluklarını yerine getirirken, olabildiğince
hızlı bir şekilde üremeyi durduracak tedbirleri almalıdır.
Hayvan rehabilitasyon ve
bakım merkezi bulunmayan
ilçelerde rehabilitasyon ve
bakım merkezi ivedilikle
kurulması gerekmektedir.
Ancak rehabilitasyon ve

bakım merkezi kurmak tek
başına yeterli değildir, gerekli donanımın da sağlanması
gerekmektedir.
Yaşadığımız vahim olan,
sorunu çözmek için tüm
ülkeye örnek olacak bir
Çorum modeli ortaya koymamız için büyük bir fırsattır.
Unutulmamalıdır ki bu alanda yapılacak örnek çalışma
şehrimizin marka değerine
büyük katkı sağlayacaktır.
Belediyeler kendi sınırları
içindeki sokak hayvanlarını
kısırlaştırmalı ve küpe ile
kimliklendirmelidir. Her
küpe hangi ilçenin olduğunu
belirleyen işareti taşımalıdır.
Böylece ilçeler arasında
yaşanan kimi suçlamalarında
önüne geçilmiş olacaktır.
Çorum merkez de çöplük
alanı gibi yerlerde bulunan
hayvanların daha uygun arazi
alanlarına taşınması gerekmektedir. Bu taşınma işleminin doğal yollarla yapılması
hayvanların çöplük alanlarına
geri dönmemesi için önemlidir. Özellikle besleme ve su
ihtiyacının karşılanabileceğiz
basit araç gerecin uygun
alanda bulundurulması hayvanların doğal olarak o alana
göçünü sağlayacaktır.
Kamu kurumları ve özel
kurumların yemekhanelerinde artan yemeklerinde çöpe
atılmadan aç hayvanların
bulunduğu yerlere sevk edilmesi hayvanların beslenmesi
için büyük önem taşımaktadır.
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda İl Özel
İdare koordinatör olmalı ve

böylece ilçeler arasında, belediyeler arasında ihtilafların
da önüne geçilmesi mümkün
olacaktır.
Acil olarak kısırlaştırmanın
tüm şehir genelinde yapılması büyük önem taşıyor. Bu
çalışmayla birlikte var olan
hayvanların beslenme ve su
gibi acil ihtiyaçları için başlatılacak kampanyaya okullarımız dahil edilerek çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamamız geleceğimiz açısından önemlidir.
İnancımızın temelini oluşturan sevgi ve hoşgörüyü tüm
canlılara göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız.
Proje ve uygulama safhasında yerel idarelerimizin yanında ve destekçisi olmaya
devam edeceğimizi bir kere
daha ifade ediyor, Çorum’un
marka değerine en büyük
katkıyı verecek olan Çorum
modeli çözümü için herkesi
birlikte çalışmaya düşünmeye
üretmeye davet
ediyoruz.”

10 ambulans törenle teslim edilecek
Çorum Valisi Ahmet Kara,
Çorum’da tahsis edilen 10
ambulansın gerçekleştirilecek olan tören ile tesliminin
yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından
Çorum’a gönderilen 10
ambulansın teslim töreni
28 Mart Pazartesi günü saat
15.00’de
Göğüs
Hastalıkları Hastanesi’nde
yapılacak.
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TOBB-OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE ‘Tiyatro hayatı sergiler’

320 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Orman Haftası Etkinlikleri kapsamında Okul
bahçesinde yapılan programa Çorum Orman
Fidanlık Şefliği yetkilileri, okul idarecileri,
öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Çorum Orman Fidanlık Şefi Orman Mühendisi
Bülent KAYADİBİ tarafından öğrencilere ağaç
ve orman sevgisiyle ilgili bilgi verildi. Okul
Müdürü Ramazan Yiğitoğlu okulun bu sene
eğitim öğretime başladığını, dikilecek fidanlarla okula bahçesinin daha güzel ve yeşil olacağını, öğrencilere de ağacı sevme, çevreyi koruma bilinci kazandıracağını ifade etti.
Çorum Orman Fidanlık Şefliği tarafından
temin edilen mavi çam, sedir, kızılçam olmak
üzere 320 fidan okul bahçesine ve çevresine
dikildi.

‘Kötü alışkanlıklar sevgi
yoksunluğundan kaynaklanıyor’

Çorum Eti Anadolu Lisesi’nde “düşünce kulüpleri” etkinliği kapsamında öğrencilere “zararlı
alışkanlıklar” konulu konferans düzenlendi.
Okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen
programa Çorum İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Aygün Akyol konuşmacı olarak
katıldı.
Konferansta zararlı alışkanlıklar konusunu psikolojik temelde açıklayan Akyol, esasen bu türden alışkanlıkların kaynağında sevgi ve güven
yoksunluğundan kaynaklandığını, bu gibi eksiklerin özellikle genç kuşaklar da farklı arayışlara
yönlendirdiğini ifade etti.
Akyol, gençlere bu gibi durumlarda birbirlerine
yakınlaşırken doğru seçimler yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Konuyu ahlaki açıdan değerlendiren Akyol,
değişik filozofların ahlak öğretilerine değinirken, özellikle İbni Sina'nın "nedenleri bilmeden

sonuçları değiştiremeyiz" tezi ile bizlerinde bu
türden alışkanlıkları yenmek için özellikle
nedenleri doğru tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Konuşması süresince özellikle bir arada yaşama
ve başkalarını anlama kültüründen söz eden
Akyol, gençlere, ne olursa olsun düşüncelerini
ve ancak düşünen beyinlerin farklılıkları üretebileceğine vurgu yaptı. “Öfkemizi değil sevgi-

mizi beslemeliyiz” diyen Akyol, parmak sallayan, tehdit eden anlayışın birlikte yaşam kültürüne zarar verdiğini belirtti.
Çıkar ilişkisinin değil saygının insanı değiştirdiğini kaydeden Akyol, “Gençler özellikle sağlığımıza, bütçemize zarar veren bedenimizi ve çevremizi zehirleyen alışkanlıklardan uzak durun"
dedi. Program daha sonra öğrencilerle karşılıklı
soru cevap şeklinde devam etti.

Çekimleri Çorum’da yapılan
Leblebi Tozu filmi vizyona girdi.
Aylardır merakla beklenen film
dün seyirci ile buluştu

Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Proje Ekibi, İl
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ü makamında ziyaret etti.

lamalı eğitim alarak, okul öncesi
eğitimde kullanılan materyaller,
yöntem ve teknikleri yerinde gördü.
Ayrıca kendileri geliştirme, farklı
kültürleri tanıma ve tarihi dokuyu
görme fırsatı buldu” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, özellikle yurt dışı projelerinin gerek Türkiye’nin tanıtımı,
gerekse tecrübe kazanımı açısından
önemli olduğunu söyleyerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin izlenimlerini ve düşüncelerini
de alan İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği
geçen yönetici ve öğretmenlere
teşekkür etti.

‘Sorunların zamana yayılmaması için çalışmalar hızlandırılmalıdır’
sosyal haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan
bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen
bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin
lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır” dedi. Saatcı, açıklamasında şunları söyledi:“Bugüne kadar KPDK
gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme
yapılan konularla beraber gelişen yeni durumların
olması, ekonomik parametrelerdeki değişimler,
görünür hale gelen sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte
kurum idari kurulları ya da ikili görüşmeler aracığıyla Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya
da sözlü olarak iletilen taleplerimiz de bulunmaktadır. Karşılanması halinde kamu personel siste-

Çorum’un tarihi mekanlarında ve
kent merkezinde yapıldı. Filmin
Çorum’un tanıtımına önemli bir katkı
sağlaması bekleniyor.

‘İdari ve adli olarak
cezalandırılmalılar’

Milli Eğitim’e ziyaret

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Kamu Personeli
Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı’nın Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldığını
belirterek, toplantıya, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kamu
Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'e bağlı
11 hizmet kolunda yetkili sendikaların genel başkanları ve diğer konfederasyon temsilcilerinin
katıldığını söyledi.
KPDK Toplantısında Memur-Sen’in teklifleri
hakkında açıklamalarda bulunan Saatcı, “3.
Dönem Toplu Sözleşmelerinin kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı ikinci kısmı ile hizmet kollarına yönelik mali ve

sanat alanındaki birikimi ve bu
birikimin ulusal ve uluslar arası
boyutta insanlara ulaştırılma
yoğunluğu olduğunu ifade eden
Vali Ahmet Kara, tiyatronun hayatı sergilediğini vurguladı.
Vali Kara’nın Dünya Tiyatro
Günü ile ilgili mesajı şöyle:
“Geçmişi, günümüzü ve de geleceği anlamamıza yardımcı olur.
Toplumlara insanca duygular aşılayan tiyatro, aynı zamanda toplumların tavır ve davranışlarına da
yön veren ve ışık tutan bir sanattır.
Sahneden yükselen seslerin hiçbir
zaman susmaması dileği ile,
Kültürel ve sosyal gelişimin
mihenk taşlarından olan tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine
katkıda bulunan değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun geniş kitlelere sunulmasında çaba sarf eden
tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve sanatseverlerin
Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor,
selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

“Leblebi Tozu” vizyona girdi
Bir ülkenin uygarlık düzeyine
ulaşmasındaki temel ölçütlerden
birinin de, o ülkenin kültür ve

Bir Çorum filmi olan ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı
Leblebi Tozu, 25 Mart’ta vizyona
giriyor. Sinemaseverlerin yanı sıra
Çorumluların da merakla beklediği
filmde sevilen oyuncu Metin
Yıldız, Fulden Akyürek, Erdal
Cindoruk, Ali Uyandıran, Ümit
Acar, İzzet Çivril, Cengiz
Okuyucu, Yavuz Çetin, Deniz
Türkcan ve Ferdi Kurtuldu gibi
isimler yer alıyor. Yapımcılığını
Fix Film, yönetmenliğini ise
Hakan Eser’in üstlendiği Leblebi
Tozu’nun senaryosunu Nimet
Erdem ve Kudret Ayşe Yılmaz
kaleme aldı.
Yerli komedi filminin çekimleri

Proje Ekibi’nden

“Erasmus Plus Programı Mesleki
Hareketlilik Projesi” kapsamında
Sevilla’ya giden Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü
Büyük, ile bir süre görüştü.
Okul Müdürü Halise Akay, proje
ekibinde yer alan öğretmenler ile 12
öğrenci, Sevilla’da aldıkları eğitimi
ve yaşadıkları tecrübelerini İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’le
paylaştı.
Ziyarette Refakatçi Öğretmen
Nurhan Türkmen, “Erken Çocukluk
Eğitiminde kullanılan Montessori
eğitimini, Avrupa’da uygulamalı
olarak görmeyi amaçlayan proje ile
öğrencilerimiz, 15 gün süren uygu-

Vali Ahmet Kara, 1948 yılında
kurulan Uluslararası Tiyatro
Enstitüsü tarafından 1961 yılında
alınan bir kararla 27 Mart gününün Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul edildiğini belirterek,
çeşitli etkinliklerle kutlandığını
söyledi.

minin işleyişline katkı sağlayacak taleplerimiz ile
kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini
ve kamu görevlilerinin motivasyonunu artıracak
tekliflerimize aşağıda yer verilmiş olup bu masada sorumluluk alınması halinde sonuç çizgisine
daha kısa sürede ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz. Bu hafta başında Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanın taşeron işçileri asıl iş yardımcı iş ayrımı olmaksızın kamuya alınacağına
ilişkin verdiği müjdeyi önemsiyoruz. Türkiye'de
çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan
taşeron işçiliğine son veriliyor olması çok önemli
bir gelişme. Seçim beyannamesinde bir sözün
yerine getirilmesi olan bu doğru tavrın, Toplu
Sözleşmedeki imza boyutuyla da hayata geçmesi
gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

Çorum Barosu Çevre ve Hayvan
Hakları Komisyonu Başkanı Av.
Filiz Özdemir Erdoğan, Çorum’un
Osmancık ilçesinde geçtiğimiz gün
meydana gelen, bir köpeğin silahla
vurulmasının akabinde belediye aracına yaralı olarak adeta atıldığı ve
bilerek isteyerek tüm acı çığlıklarına
rağmen öldürüldüğünü belirterek,
komisyon olarak bu vahşetin tüm
ortakları hakkında idari ve adli olarak cezalandırılmaları yönünde tüm
aşamaların müdahili ve takipçisi
olacaklarını söyledi.
“Bu vahşete sessiz kalmayıp ilgili
tüm kurum ve kuruluşları adeta
dilekçe yağmuruna tutan tüm insanlara minnetlerimizi sunar; suça
maruz kalan hayvanlara sahiplisahipsiz ayrımı yapılmaksızın; tüm
eylemlerin ‘kabahat’ tanımından
çıkarılıp TCK kapsamında ‘suç’ olarak düzenlenmesi; belediyelerin
görev ve sorumluluklarının hatırlatılması ve daha birçok sorunun
çözümünde bu yolda emek veren
herkese güç verdiklerinin bilinmesini isteriz” diyen Erdoğan’ın açıklaması şöyle:
“İlimizin Osmancık İlçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen; bir köpeğin silahla vurulmasının akabinde
belediye aracına yaralı olarak adeta
atıldığı ve bilerek isteyerek tüm acı
çığlıklarına rağmen öldürüldüğü
görüntüler kamuoyunda infial uyandırmıştır.
Bizler de başta insan ve daha sonra

hukukçu olarak bu görüntülere kahrederek vakıf olduk. Türklerin Orta
Asya’da atları can yoldaşı bildikleri;
Osmanlı’da mimari yapılarda kuşların su içebilmeleri için yalakların
dahi hesaba katıldığı; dünyada ilk
kedi hastanesinin bu coğrafyada
kurulduğu hepimizin malumudur.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün hayvan sevgisi; köpeği
Foks’a olan düşkünlüğü ve kaybında derin üzüntü duyduğu yine hepimizin tarih bilgileri arasındadır.
Şüphesiz doğa ile hayvanlar ile barışık böyle bir kültürden, bırakın sevgiyi adeta sahipsiz hayvanlara
tahammül bile edilemeyen; sanki
biz onların değil de onlar bizim
yaşam alanımızı tehdit etmiş gibi
katletmeyi yok etmeyi reva gören
bir topluma nasıl dönüştüğümüz
hepimiz için üzerinde mesai harcanması gereken bir husustur. Hiç kimsenin bir diğer canlıyı sevmesi hususunda telkinde bulunacak değiliz.
Ve fakat Hayvan Hakları Evrensel
Beyannamesinde belirtildiği üzere
‘Bütün hayvanlar saygı gösterilme
hakkına sahiptir.’ Hayvanların
yaşam hakkına saygı göstermek
temel insanlık ve medeniyet göstergelerinden biridir.
Bu vahşete sessiz kalmayıp ilgili
tüm kurum ve kuruluşları adeta
dilekçe yağmuruna tutan tüm insanlara minnetlerimizi sunar; suça
maruz kalan hayvanlara sahiplisahipsiz ayrımı yapılmaksızın; tüm
eylemlerin ‘kabahat’ tanımından
çıkarılıp TCK kapsamında ‘suç’ olarak düzenlenmesi; belediyelerin
görev ve sorumluluklarının hatırlatılması ve daha birçok sorunun
çözümünde bu yolda emek veren
herkese güç verdiklerinin bilinmesini isteriz.
Çorum Barosu Çevre ve Hayvan
Hakları Komisyonu olarak bu vahşetin tüm ortakları hakkında idari ve
adli olarak cezalandırılmaları
yönünde tüm aşamaların müdahili
ve takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilginize sunarız.”
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‘Kütüphaneler, geçmişi geleceğe

Sayfa

taşıyan en önemli yapılardır’

Vali Ahmet Kara, bilgi ve kültürel
mirasın devamlılığı ve toplumlar
arası paylaşım için kütüphanelerin
varlığının son derece önemli olduğunu dile getirerek, kütüphanelerin bilgiyi bünyesinde barındıran,
bilgiye erişimi ve topluma yayılmasını sağlayan en önemli
kurumlar olduğunu vurguladı.
Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve
tarih gibi alanlarda, bir milletin
hafızasını oluşturan kütüphanelerin, geçmişi geleceğe taşıyan en
önemli yapılar olduğunun altını
çizen Vali Kara, Kütüphane
Haftası’nı kutladı. Vali Ahmet
Kara’nın Kütüphane Haftası ile
ilgili kutlama mesajı şöyle:
“Uygarlık tarihi incelendiğinde
bilgiye önem veren, bilgiyi üreten
ve kullanan toplumların her
dönem ilerleme içinde oldukları,
ekonomik, siyasal ve toplumsal
yönden güçlendikleri görülecektir. Bilgi, geçmişten günümüze
tüm toplumlar için yaşamsal
önem taşımış, bilgiye duyulan
ihtiyaç sürekli artmıştır. Bu
sebeple; dünü bugüne, bugünü
yarınlara taşıyan kütüphanelerimizi korumalı, geliştirmeli ve
modern imkânlarla donatmalıyız.
Kitap okuyarak insanlar, bilgi
sahibi olurlar, edindiği bilgileri

insanların yararına, barış, kardeşlik ve doğanın güzelliğine kullanırlar.
Ağaç dikme seferberliği gibi,
kütüphane ve kitap okuma seferberliğine ihtiyacımız var, bunu
asla ihmal edemeyiz. Kaldı ki, ilk
emri “Oku” olan, ilme ve ilmî
gelişmeye büyük önem veren bir
yüce dinin mensuplarıyız. Bu
düşüncelerle
Kütüphane
Haftası’nı kutluyor, bu anlamlı
haftanın kitap okuma alışkanlığını, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi artırmasını diliyorum.”

GÜNDEM
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‘Yazıcıoğlu, yeri
doldurulamaz bir
dava adamıydı’
AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Büyük Birlik
Partisi merhum Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının
yıldönümü nedeniyle bir mesaj
yayınladı.
Bekiroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun
Türk siyasi tarihinin en kıymetli,
yeri doldurulamaz şahsiyetlerinden
biri olduğunu ifade ederek,
“Yazıcıoğlu’nun aramızdan erken
ayrılması, genç yaşta göçüp gitmesi
bizler ve ülkemiz adına önemli bir
kayıptır” dedi.
Yazıcıoğlu’nun büyük bir dava
adamı olduğunun altını çizen
Bekiroğlu, “Sadece Sivas’ın değil
Anadolu’nun yiğit evladı merhum
Muhsin Yazıcıoğlu’nu ölümünün 7.
yıldönümünde rahmet ve özlemle
anıyoruz” ifadesini kullandı.
Bekiroğlu, mesajında şöyle dedi:
“25 Mart 2009 günü yaşanan elim
kaza, tüm ülkeyi yasa boğdu. O gün
yapılmak üzere olan yerel seçimler
arifesinde, demokrasi mücadelesi
verirken hayata veda eden Sayın
Yazıcıoğlu, ülkemiz siyasi tarihinin
en kıymetli, yeri doldurulamaz şahsiyetlerinden biri idi. Hayatı boyunca verdiği mücadeleye yakışır bir
anda, yine bir demokrasi mücadelesi içerisinde iken hayatını kaybeden
Yazıcıoğlu’nun aramızdan erken
ayrılması, genç yaşta göçüp gitmesi

bizler ve ülkemiz adına önemli bir
kayıptır.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun davası
sadece Türk Milletinin değil, Türk
İslam Coğrafyası ile birlikte mazlum milletlerin davasıydı. Takva
tevazu ve sabır sahibiydi.
İnandığı dava uğruna hiçbir şeyden
korkmadan “tek başıma da kalsam
inandığım yolda yürürüm” diyen bir
dava adamıydı. Sadece Sivas’ın
değil Anadolu’nun yiğit evladı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu ölümünün 7. yıldönümünde rahmet ve
özlemle anıyoruz. Kendisinin başta
28 Şubat olmak üzere demokrasiye
karşı her süreçte onurlu ve mert
duruşunu daima minnetle hatırlayacağız. Sevenlerine, ailesine, yol
arkadaşlarına tekrar başsağlığı ve
sabırlar diliyoruz. Mekânın cennet,
ruhun şad oldun Yazıcıoğlu.”

Kütüphanelerden en çok faydalanan
ve üye olan okullara kitap hediye
edilecek, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.
29 Mart 2016 Salı günü saat
14.00’de İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü’nde TEGV etkinlikleri
kapsamında kütüphanelerde en çok
kitap okuyan üyelere hediye takdim
edilecek.
30 Mart 2016 Çarşamba günü saat
12.30-13.00 arasında Çorum Kültür
Park’ta tüm şehirlerde aynı zamanda 15 dakika kitap okuma etkinliği,
saat 14.00’de İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü’nde ebru etkinliği gerçekleştirilecek.
31 Mart 2016 Perşembe günü saat

14.00’de Eşref Ertekin Halk
Kütüphanesi’nde Dr. Namık Top’un
konuşmacı olarak katılacağı ‘Güzel
Davranış ve Başarılı Olma
Konusunda Karakter Eğitimi Etkisi
ve İhtiyacı’ konulu konferans yapılacak.
1 Nisan 2016 Cuma günü ise saat
13.30’da Mehmet Şadisoğlu Çocuk
Kütüphanesi’nde Çocuk kitabı
Yazarı Osman Koca söyleşi ve imza
günü düzenleyecek, 15.30’da
Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde
müzik dinletisi yer alacak, 19.00’da
ise Hanoğlu Konağı’nda kütüphane
dostları yemeği düzenlenecek.
Ayrıca hafta boyunca randevulu
kütüphane ziyaretleri de yapılacak.

52. Kütüphaneler Haftası kutlanacak
Çorum valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
etkinliklerle 52. Kütüphaneler
Haftası 28 Mart-1 Nisan tarihleri
arasında kutlanacak.
Kütüphaneler Haftası, etkinlikleri
kapsamında 28 Mart 2016 Pazartesi
günü saat 14.00’de Çorum Devlet
Tiyatro Salonu’nda açılış töreni ile
başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan törende
açılış konuşmalarının ardından Prof.
Dr. Mevlüt Uyanık’ın konuşmacı
olarak katılacağı “Kütüphanelerin
Okumayı Geliştirmesine katkıları ve
okuma sevgisi” konulu konferans
gerçekleştirilecek.

Çorum İş-Kur'a yeni müdür
Çorum Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdür Yardımcısı
Ali Şahan, Çorum Çalışma
ve İş Kur İl Müdürü olarak
atandı. Ali Şahan, İş-Kur İl
Müdürü olarak atanması
nedeniyle 36 yıldır çalışmış
olduğu Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü'ndeki görevinden
ayrıldı. İş-Kur'da Müdür Vekili
olarak bir süredir görev yapan
Zeki Kahraman'ın ise görevine

"şube müdürü" olarak devam edeceği
öğrenildi.

Çorumlu patronun

işçisine vefası
36 yıl önce çalıştığı inşaat işinden 4 yevmiye alacağı
kalan Mehmet Vergili, Çorumlu patronu Kemal
Serinci’nin yıllar sonra kalan ücreti göndermesiyle
şaşkına döndü.

Aydın’da 36 yıl önce çalıştığı
inşaat işinden 4 günlük alacağı
kalan Mehmet Vergili, yıllar sonra
kendisini televizyonda gören
Çorumlu eski patronunun kalan
ücreti göndermesine oldukça şaşırdı.
Aydın Çevre Kültür Derneği
(AYÇEP) Başkanı olan, emekli
Mehmet Vergili, kalan alacağına
kavuşmasının ardından "İnsanlık
ölmemiş" dedi.
Aydın’da yaşayan AYÇEP Başkanı
Mehmet Vergili, gençlik yıllarında
Ankara’da çalıştığı inşaat işinden
hak ettiği parayı 36 yıl sonra
kazandı. Gençlik yıllarında taşeron
bir inşaat firmasında çalıştığını
belirten Mehmet Vergili, hiç beklenmedik bir anda eksik kalan
yevmiyesine kavuştuğunu söyleyerek, "1980 yılında inşaatlarda
haftada dört gün çalışarak harçlığımı çıkarıyordum. O zamanlar sağsol çatışmaları had safhadaydı. 12
Eylül darbesiyle Mamak
Cezaevi’ne atıldım. Yanında çalıştığım Çorumlu Kemal Serinci’den
4 yevmiye alacağım kalmıştı. O da
beni aramış ama bizi hapiste kimseyle görüştürmedikleri için bana
parayı getirememiş. Ardından da
Danimarka’ya taşınmış. Ben 8 yıl
hapis hayatı yaşadıktan sonra serbest kaldım. Alacağım olan 4 yevmiyeyi de çoktan unuttum. Kemal
Serinci ağabeyimizin de parayı
veremediği için içinde ukde kalmış. Çocuklarından, kendisinin
ölmesi halinde beni bulup parayı
vermelerini istemiş" dedi.

‘400 LİRAYI
ÇOCUKLARIMA
VERECEĞİM'’

Çevre olaylarıyla birçok televizyon kanalına çıktığını ifade eden
Vergili, en son Aydın’da zeytin
ağaçlarının kesilmesini protesto
etmek için düzenlenen eyleme
katıldığını ve eski patronunun kendisini bu eylem sırasında televizyonda gördüğünü belirtti.

‘Yazıcıoğlu, bu ülke için
hayalleri olan bir liderdi’

Kompozisyon ve hikaye

yarışmasında ödüller verildi
Sorumluluk” Konulu Kompozisyon Yarışması ve Hikaye
Yarışması ödül töreni Buhara Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Çorum Belediyesi’nin işbirliğiyle yürütülen “Sorumluluk”
Konulu ortaokullar arası kompozisyon yarışması ve liselerarası hikâye yarışması ödül
töreni
Buhara
Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ödül törenine İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük,
Belediye Başkan Yarımcısı
Zeki Gül, Tesisler Müdürü
Mahmut Yabacıoğlu, okul
müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Ödül töreninde bir konuşma
yapan İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük: “Dünden
bugüne güzel şeyler oluyor. Bu
ortamda çok sayıda faaliyet için
sık sık bir araya geliyoruz.
Hepimizin sorumlulukları var.
Büyüklerimize karşı, ülkemize
karşı, Allah’a karşı sorumluyuz.
Yaptıklarımızdan da yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Sorumluluklarımızı bilerek
yapmamız gerekenlerin en iyi-

Vergili, "Eski patronum beni
ekranda görünce ’İşte yıllardır aradığım insan’ demiş. Kanalı arayıp
benim telefon numaramı istemiş.
Bana ulaştı ’Mehmet beni hatırlıyor musun? 36 yıl önce yanımda
çalışıyordun ve benden dört yevmiye alacağın kalmıştı seni her
yerde aradım’ dedi. Bir süre sohbet ettik. Bana 36 yıl önce vermek
isteyipte veremediği yevmiyelerimi ödemek istediğini söyledi. Ben
de beni bugüne kadar aramasının
ve düşünmesinin yeterli olduğunu
ifade ettim. Üzerinde hakkımın
kalmamasını isteyerek bugün şartlarında 4 yevmiye parası göndereceğini ve kabul etmemi istedi.
Danimarka’dan 400 lira göndermiş
ben de bu parayı çocuklarıma
vereceğim" diye konuştu.
İnsan hayatında dürüstlük kavramının ne kadar önemli olduğunu
hatırlatan Mehmet Vergili, helal
kazanılan paranın kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, "Bu
dört yevmiyenin manevi değeri
paha biçilemez. Çevresel etkilerle
insanların birbirlerine güveni azaldığı bugünlerde ’İnsanlık ölmemiş’ diyorum. 36 yıl sonra da olsa
unutmayıp bana bu parayı gönderen ustam Kemal Serinci’ye çok
teşekkür ediyorum" dedi.

sini yapmaya çalışacağız.
Eğitim faaliyetlerimize katkılarından
dolayı
Çorum
Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Yine böyle güzel faaliyetlerde buluşmak üzere saygılar sunuyorum” dedi.
Belediye Başkan Yarımcısı
Zeki Gül de konuşmasında:
“Hemen her hafta buraya bir
etkinlik
için
geliyoruz.
Halkımızın ihtiyaçlarına göre
programlar
düzenliyoruz.
Bizim çocukluğumuz imkânsızlıklar içerisinde geçti. Çok
şükür bugün iyi durumdayız.
Çocuklarımızın faaliyetlerine
maddi manevi katkı sağlıyoruz.
Onların en güzel ödüllere layık
olduğunu düşünüyoruz. Eğitim
alanındaki gayretlerinden dolayı başta İl Milli Eğitim
Müdürümüz Seyit Ali Büyük’e
ve siz değerli misafirlerimize
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Birinci olan eserlerin okunmasından sonra öğrencilere ödül-

leri verildi.
Ortaokullar
kompozisyon
dalında; 1.''Farkında Olalım''
Adlı eseri ile Alperen Yasin
Keskin-Laptop
(Mustafa
Kemal
Ortaokulu),
2.''Sorumluluğun Önemi” Adlı
eseri ile Özlem Yapıcı-Tablet
(Kargı Yunus Emre Ortaokulu),
3.''Sorumluluk'' Adlı eseri ile
Ahmet Faruk Günaltay-Bisiklet
(Mustafa Kemal Ortaokulu)
Liseler
hikâye
dalında;
1.''Sorumluluğum İki Ölümü
Üzerime Almaktı'' Adlı eseri ile
Muhammed Yusuf BilenLaptop(Öğr.
Mukadder
Akaydın Anadolu Lisesi
11.Sınıf),
2.”Küçük
Bir
Bedende Büyük Bir Yürek”
Adlı eseri ile Amine AvcuNotebook (Çorum Anadolu
İmam Hatip Lisesi), 3.''Geç
Kalan Sorumluluk” ‘Adlı eseri
İle Şeyma Çöplü-Bisiklet
(Bahçelievler Anadolu Lisesi).”

Ak Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Yaşar
Anaç, çok değerli, büyük bir devlet ve siyaset
adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nun, hakkın rahmetine
kavuştuğu günün 6. yıl dönümü olduğunu belirterek, Yazıcıoğlu’nu ebediyete intikalinin 6.
yılında rahmetle yad ettiklerini söyledi.
AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Anaç;
“Yazıcıoğlu bu ülke için hayalleri olan biri olan
bir liderdi. Büyük Birlik Partisi Eski Genel
Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu,
Milletimizin gönlünde “Muhsin Başkan” olarak
taht kuran değerli bir vatan evladı ve saygıdeğer
bir siyasetçiydi” dedi.
Anaç, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Merhum Yazıcıoğlu, inandığı değerler uğruna
mücadele eden, dürüst ve ilkeli bir siyasetçi ve
lider olmasının yanında vakur duruşu ile de her
zaman Türk Milleti’nin sevgisini, saygınlığını ve
muhabbetini kazanan, bilgi birikimi ve siyasi
kişiliğiyle de Türk siyasi hayatında önemli bir
konuma sahip, çok değerli devlet adamı, mümtaz
bir şahsiyetti.
Yazıcıoğlu’nun bu ülke için hayalleri olan biri
olan bir liderdi, Muhsin başkan sadece bir lider,
bir dava adamı, bir siyasetçi değil, gönül adamıydı. Hayatının her döneminde bu necip millete hizmet etmenin gayret ve çabası içerisinde
olan Merhum Yazıcıoğlu’nun vefatı da milletimizde büyük bir kadirşinaslık örneği oluşturmuş,
her düşünceden yüz binlerce insanın katıldığı bir
cenaze töreniyle uğurlanmış, kendisine dua
etmiş, hayırla anmış ve anmaya da devam
etmektedir
Değerli bir lideri kaybetmenin acısı ile BBP Eski
Genel Başkanı merhum
Muhsin Yazıcıoğlu'na
Allah’tan rahmet, kederli aileleri başta olmak
üzere BBP camiasına
başsağlığı diliyorum.
Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun.
Mekanı Cennet Olsun.”

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M
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SIFIR'DAN KENDİMİZİ NASIL
BİLECEĞİZ
OTUZBEÞE TANIYIP
Kendimizi derken bizim aklımıza: Gövdemizi, yani şu

Sayfa

BAŞARMA DEVRESİ

(15-20 YAŞ)
ŞİKÂYET EDENLER
SUÇLU SAYILIR

(Dünden devam)
Eğitilerek 15-20 yaşlarına
gelenler, başarılarını olumlu ve
gerekli sürdürürler. Eğitimsiz
olarak bu çağa gelenler ise
olumsuz ve gereksiz başarılarının tersliği içinde şaşkınlığa
düşerler.
Eğitimsiz gençler yüksek öğrenimde olsalar bile, kendi boşluklarının farkına varır, hayata
büsbütün hiç gözüyle bakar,
"günlerini gün etmek" benzerliğinde, sorumsuz ya da gelecek
endişesi ile yaşamaktan kendilerini alamazlar...
Bu yüzden kötü alışkanlıklara,
cinsiyet batağına saplananlar,
hatta intihar edenlere bile rastlanır. Bunların arasında
yabancı ideolojilere, ters akımlara karışanlar, ailesine sırt
çevirenler, dinine, milletine
düşman kesilenler, dünyaya
geldiğine pişman olanlar göz-

ler önündedir. Görülen anormal durumlara düşenlerin,
küçüklüklerinden beri eğitimsiz olarak bu çağa geldikleri
birer gerçektir.
Eğitimsiz gençlerin başardıkları, yalan-dolan, şaka, hile gibi
olumsuz ve lüzumsuz şeyler
iken, eğitimde olanların başarıları hayati konularda olur.
Daha önce belirttiğimiz gibi,
insanın başarma isteği durmaz. Çünkü insan öz yapısının
güdümlü isteğidir. Güdümlü
isteğin itişi ile insan, insanlığının gereklerini bilemez ve
başaramazsa, insanlık dışı
olumları başarmak ister.
Bu haldeki insana, başarma
devresi eğitimi olan ‘başarmak“ kapısından girilmelidir.
Bir genç için önce kutsallığını
doyurması büyük başarıdır.
Çünkü bundan direnç-güç
bulacaktır.

Tüm Hastalıklara Karşı
Panzehir ‘Tarçın’

İşte Tarçının Faydaları;
Kadın sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle
adet kramplarını hafifletir.
Yeni doğum yapmış
anneler için önemli bir
süt kaynağıdır. Tarçın,
anne sütünde artış sağlar.
Pek çok yiyeceğe baharat olarak kullanıldığında, hazmı kolaylaştırıcı
etkisi görülür. Sindirimi
kolaylaştırıcı etkisi vardır. Karın ağrılarının ve
mide yanmalarının olmasını engeller.
İdrar yolları enfeksiyonlarına iyi gelir, idrar
sökücüdür. Zararlı toksinleri vücuttan atılmasını sağlar.
Yiyeceklere eklediği
zaman, gıdalarda bakteri
oluşumunu engeller.
Baş ağrısı ve migrene
karşı etkilidir. Migren
ataklarını
azaltır.
Tarçın kanı
temizlediği
içi, yüzde
oluşan siyah
noktalara ve
sivilcelere

karşı etkilidir. Limonla
tarçın tozu karıştırılıp
macun hale getirildikten
sonra yüze maske yapılır.
Kasları gevşetir, vücudu
rahatlatır.
Romatizma gibi eklem
ağrılarına karşı etkilidir.
Yaşanan sancıları dindirir.
Tarçın bağışıklığı sağlamak ve vücut dengesini
sağlamak için önemli bir
baharattır. Tarçını günlük
yaşantınızda çayınıza,
kahvenize, meyvelerinize ve tatlılarınız üzerine
ekleyip tüketebilirsiniz.
Yalnız her şeyin fazlası
zarar olduğu gibi
Tarçın‘da fazla kullanılması tehlikeli olabilir.
Ayrıca hamilelik sürecisinde fazla kullanılmaması şeklinde anne adayları uyarılır.

etten-kemikten olan yapımızı çalıştıran kuvvet geliyor.

Bize göre kendimiz: Canımız ve canımıza bağlı
güdümlerimizdir. Kendimizi tanımak için: Etkemik kısmımızdan daha çok, derinliklerimizle
ilgilenmemiz gerekir ki; güdümlü isteklerimizi
tanıyalım da kendimizin ne olduğunu güdümlü
isteklerimizden tanıyalım. Tanımak: Ne istediklerimizi bilmekle olur. Sürekli isteklerle tanımak olur, öyle ya!.. Ne istiyorsa onu almak,
onu almak istiyor kendimiz. Kendimiz kendimizi tanımakla biçimlenir düşüncelerimiz.
Biçimlenmiş düşünceler de; edimlerimizi

biçimlendirir. Ve nihayet bir türlü, tek yüzlü
kişi olur, kendimizle barışırız. Bir de şöyle tanımak var kendimizi: Evet, kendimizi tanıyıp bilmek böyle olacak. Her yaptığımıza bakacağız.
Niçin yapıyoruz? Yaptığımızın altında hangi
isteğimiz, hangi maksadımız yatıyor?
Şunu istiyorsak niçin? Bunu yapıyorsak niçin?
Niçin diye, altındaki maksadın daha altındakine
bakarız.
Baktığımızın daha altındakine bakarız. İne, ine,
taaa, temel isteğimizi buluruz. Buluruz ki; bir

ömür yapmak istediklerimiz, o çeşitli şeyler tek
bir isteğin dalları-kollarıymış.
Taşıdığımız şu geçici gövdemiz de, o tek isteğimizi yerine getirmek içinmiş, işte o tek isteğimiz neyse, kendimizi tanıyıp bilmenin de o
olduğunu görürüz.
Görürüz ki: Kendi hesabımıza yaşamak değilmiş esas dava. Bizi yaşatan, kendi maksadı üzerine bizi yaratmış. Kendi maksadına kullanmak
için ömür vermiş ve o tek isteği gerçekleştirmekten başka bir dava yokmuş.

ÖRGÜNÖZ’DE
İŞ İÇİNDE EĞİTİM

DEVAMLI YAPAMAM KORKUSU, TEMBELLİKTEN GELİR
İ
ş anlayışının ilk şartı, başladığını sonuçlandırmaktır. iş anlayışında temel, neyi
yapacağını kararlaştırdıktan sonra, ne
olursa olsun o işi tamamlayıp, ortaya çıkarmaktır. İşte özdencilerin temel prensiplerinden birisi budur. Özdenciler başladıktan işi
mutlak sonuçlandırırlar. Ama ne türlü olursa
olsun diye değil, en üstün şekliyle sonuçlandırırlar.
İnsanlar kendilerini daha ziyade işleriyle
kabul ettirirler demiştik. Evet, işleriyle kabul
ettirirler. Ne var ki burada aldatıcı bir
düşünce, marifetlileri kaydırır.
"Yaptım, en iyisini yaptım.", "Vaktiyle çok
yapmıştım." gibi düşünceler ve sözler, kabul
edilmeyi olumsuz kılar. Vaktiyle çok yaptınsa şimdi niye yapmıyorsun? Bitkisel bir
hayat mı sürüyorsun ki, yaptığın yapamadığın devreler olur.
Eğer yaptığın ve yapamadığın devreler oluyorsa, şahsî iraden yok, ağacın meyve vermesi gibi, meyveli yılların, meyvesiz yılların
var. Öyleyse hayatını ve faaliyetini, İrade-i
cüziyye'nin dışına atmışsın derlerse, "yapmıştım, şimdi yapamıyorum" diyenlerden
nasıl bir cevap çıkar, onu bilemiyoruz.
Bizim bildiğimiz bir şey varsa, Allah insanlara İrade-i cüziyye vermiştir ki, insanlar hareket ve faaliyetlerini icaplara göre yapmak
gücü kullansınlar. "Sürekli yapamazsam ne
olur?" diyenler, "yapamazsam" düşüncesini
izlerlerse, tembelliğe kaydıklarını ya da tembelliği hedef aldıklarını anlayıp dönüş yapmaları lazımdır.
Dönüş yapmak yine düşünceden, inanıştan
başlar, hareketlere yansır. Erkekler olsun,
kadınlar, kızlar olsun, evvela şahsiyetlerini
kendileri kabul etmek, kim ve ne olduklarını
idrak etmek zorundadırlar.
Demelidirler ki: Beni insan olarak yaratan
Allah, şahsiyetimi ispat edip, şerefimi gerçekleştirmem için var etti. Bir de eşi bulunmaz fikirle beni yüceliğe erdirmek murat

UNUTMAYALIM
HIZLI KALKINMA

İş hayatındaki hastalıkları teşhis
edip, sağlam reçete ve itinalı tedaviler yapmalıyız ki, kalkınmayı hızlandıralım

etti.
Bugün için hiç kimsenin bilmediklerini bilmek, kendi öz Yaratılışımın sırlarını anlamak,
dört milyar insanın içinde bizlere nasip oldu,
öyleyse sırrımda bulunan İrade-i Cüziyye'mi
kullanıp, gereklileri yeterince yapmam,
benim elimdedir.
Bu halde, "yapamam" diye, “yapamazsam"
diye bir şey yoktur, icap edeni yapmak,
benim irademin içindedir. O halde gereklidir,
yapacağım. Yapamazsam diye bir şey yok.
Evet, yapamazsam yok, yapacağım. Çünkü
günümüzün savaşı budur. Başarmayanlar ve
yapamayanlar, başarıp yapanlardan tokat
yemiş olurlar.
Biz tokat yemekten usanmış vuruk insanlar
iken, şimdi artık tokat atmak yerindeyiz.
Başarıp yapmakla, yediğimiz tokatlara
mukabil, tokatlamak zorundayız. Yapacağız.
Müslüman-Türk hanımlarının dünyaya damgasını vuracağına inanıyoruz. Görsünler,
batılı hayvan tipler, görsün hayvan tiplerin
uşakları, görsünler de biraz da onlar ve
onların çocukları bizlere heveslensinler.
Evet, insanları hem çevresine hem de kendisine tanıtacak kesinlik, başarılarıdır. İş
başarmak, marifet ortaya koymak inkâr
edilmez, hiçe sayılmaz. Mutlaka başarının
karşılığı, takdir edilmektir.
Takdir kavramı da karıştırılmış ise de, başarılan bir işin, gösterilen bir marifetin sahibi,
mutlaka o başarısıyla anılır, tanınır. İşte o
anılmak ve tanınmak, kişinin tanınmasıdır.
Mimar Sinan, inşaata gökten düşme usta
olarak başlamamıştı. Amele olarak başladı.
Yaptığı işleri başardıkça, onu ustaya yaklaştırdılar, usta yamağı oldu. Onu da iyi başardı, her yaptığını yakıştırdı, usta işleri de vermeye başladılar. Usta işlerini de ötekilerden
iyi başardı, her işi yakıştırdı, verilen her işi
canı gönülden yaptı, yakış-tırdıysa, daha
öteki inşaatlarda kendisine ustabaşı'lığı
verildi!..

Ustabaşı'lığı da çok iyi başardıysa, sonsuz
yetki verildi. Sonsuz yetki kullanmasını da
iyi başarıp yakıştırdı, o başarılarına her ilgili
ve yetkili "pes" dedi.
Nihayet yaptığı inşaatlar birer abide niteliği
taşıdı. Bugün Mimar Sinan'ı tanımayan
kimse tahmin edilemez. 1489'da doğan,
1588'de dünyadan göçen Kayserili Sinan,
Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki
Sinan Ustayı, aradan 410-415 yıl geçmiş,
hâlâ herkes tanıyor. Takdir budur işte.
Müstakil olarak ilk meydana getirdiği başarı, orduda istihkamcı iken İrakeyn Seferi
sırasında bir bataklık üzerine kurduğu köprü
ve Halep'te yaptığı Hüsrev Paşa Külliyesi'dir
(1537). Daha Mimar Başı olmadan önceki
başarısıdır.
Mesele Mimar Sinan (Hz.)'nin hayatı değil,
bize başarılı ömür sürmemiz için bir örnek
konusu olmasıdır.
Bazı kafaların yanlış düşünceleri, başarılarına engel olur. O da birden bire, ilk etapta
başarı göstermek hırsıdır.
Oysa başarı, en küçükten başlar. Yeter ki
tuttuğumuz işi, kafamızla ellerimizi birleştirip, ciddiyetle yapalım, sona erdirelim. Bir
su ikram ederken bile, su vermekte başarı
ve yakıştırma vardır, yıllarca unutulmaz.
Evet, bir su vermektir ama kafa ile elleri birleştirerek candan ve en makul biçimde o
suyu vermek, mutlaka herkesten farklı olur,
işte o farklılığın cazibesi, başarıdır.
Buna benzer hanım kardeşlerin el hünerleri,
erkek kardeşlerin mesleklerini işlemeleri ya
da sanatlarını işlemeleri, düpedüz, sıradan
birer işler zannedilir. Hâlbuki öyle değildir.
Dünyada meşhur olan ve kendini kabul ettirenler, işlerini yaparken önem vererek
başarmışlardır da, cazibeli işler meydana
getirmeleriyle, işleriyle kendilerini kabul
ettirmişlerdir.
Duyduğumuzu duyurmaya, anladığımızı
anlatmaya çalıştık, gerçek başarılar dileriz.

Günün Tarifi: EKMEK KÖFTESİ

1 bayat ekmek veya pide ( taze ekmekte olabilir)
yarim demet maydanoz
200 gr. yağsız sert beyaz peynir
3 tane yumurta
kara biber
Ekmek Köftesi Tarifi ve Yapılışı:
Ekmeği rondondan geciriyoruz. İnce kiyilmis maydanozu ve diğer malzemeleri ekleyip yoğuruyoruz. Köfte
şekli verip kızgın yağda kızartıyoruz. Afiyet olsun

Sayfa
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7
HAFTANIN
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HAFTANIN
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PANORAMASI

Müdürlüğü personeli katıldı.

Türk Ocakları ve
Kamu Sen şehitleri andı

Türk Ocakları Çorum Şubesi ve Türkiye
Kamu Sen Çorum İl Temsilciliği Çanakkale şehitlerini andı. “Çanakkale Şehitlerini Anma Programı” Devlet Tiyatro
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma
programında açılış konuşmasını Türkiye
Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın
yaptı.
Çanakkale zaferinin tarihte eşine rastlanmayan bu büyük destan olduğunu belirten Aydın, Çanakkale savaşının
Anadolu’yu savunma ve vatan ilan etme
savaşı olduğunu kaydetti.
Anma töreni, Dünya
Kur’an-ı Kerim Okuma
Yarışması Birincisi Alpcan
Çelik ve Türkiye Kur’an-ı
Kerim Okuma Yarışması
Birincisi Hasip İspirli’nin Kur’an-ı
Kerim Tilavetleri ile devam etti.

Yüksekova'dan Çorum’a acı haber

Çorum’a bir şehit daha verdi.
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
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 defnedildi.

Orman Haftası şiirlerle kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği 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.
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.
Şama “Çanakkale bu
günümüze ışık tutmalı” dedi.

Çimen ise Çorum Valiliği’ne suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Çorumlu Astsubay toprağa verildi

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’nın yaptığı yazılı açıklamaya
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.

Yaralı köpeği çöp
kamyonuna attılar

Ýmsak :04.00

Güneþ:05.27

Öðle :11.53

Ýkindi :15.20

Akþam:18.06

Yatsý :19.26

ÇRT’ de Bugün
Hastaneye yeni kan alma birimi

Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
fiziki alt yapısını güçlendirmeye devam
ediyor. Hastane 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.

13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:30 Konser: Orhan Ölmez
20:30 Haberler
21:00 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Şiir Dinletisi
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

26 Mart 1636 Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

26 Mart 1812 Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir
depremle tahrip oldu.

26 Mart 1821 Seyyid Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak
yerine Benderli Ali Paşa atandı.

26 Mart 1913 Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.

26 Mart 1915 I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze
Muharebesi

26 Mart 1917 I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın

Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15.
Kolordusu'nun teşkili.

26 Mart 1931 Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle;

2 bin fidan dağıtıldı

Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla
fidan dikim töreni düzenlendi.
Çorum Merkeze bağlı Soğuksu Köyü’nde
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığı Ormanı oluşturuldu. 200
dekar alana 18 bin 200 adet fidan dikimi
yapıldı.
Fidan dikim törenine Vali Ahmet Kara,
Garnizon Komutanı Jandarma Albay
Ahmet Çelik, Vali Yardımcıları Adem
Saçan, Haldun Aksalman, Emniyet
Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, Defterdar Ali
Sormaz, çok sayıda daire müdürü, okul
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve
vatandaşlar katıldı.

CHP’den suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partililer tarafından
Ensar Vakfı’ndaki 45 öğrenciye cinsel
taciz olayı ile ilgili Çorum Adliyesi’ne
suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları,
Gençlik Kolları, Üniversitenin Gençlik
Hareketi ve Halk-Lis tarafından Ensar
Vakfı’ndaki 45 erkek öğrenciye cinsel
taciz olayı ile ilgili Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusu yapıldı.

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.
Olayla ilgili Çorum Valiliği ile Osmancık
Belediyesi tarafından soruşturma başlatıldı
Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum
Bilgi Kültür ve Turizmi
Geliştirme Destekleme
Derneği Hayvan Hakları
Komisyonu Başkanı Şeyda

NAMAZ VAKÝTLERÝ

13:00 Haberler

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Dünya Ormancılık
Haftası dolayısıyla vatandaşlara 2 bin
adet ücretsiz fidan dağıtıldı.
Orman İşletme Müdürlüğü binası önünde
yapılan fidan dağıtımında
vatandaşlar uzun kuyruklar
oluşturdu. Vatandaşlara
sedir, karaçam ve selvi
fidanları ücretsiz verildi.

Vali Kara’dan turizm atağı

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.
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.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, 21-26
Mart Orman Haftasını “Kardeş Şiirler
Gecesi” ile kutladı.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen geceye, Orman İşletme Bölge
Müdürü Yaşar Sarı, Müdür Yardımcıları
Hasan Keskin, Mehmet Demirbaş,
Orman İşletme İl Müdürü Orhan Çatalçam, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Orman İşletme

Anadolu Gençlik Derneği
konferans düzenledi

PANORAMASI

18 bin fidan toprakla buluşturuldu

SP Lideri Kamalak
Çorum’a Geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa
Kamalak Çorum’a geldi. Şırnak'ta terör
örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit
düşen Özel Harekât Polisi 28 yaşındaki
Emre Beker’in cenazesine katılmak üzere
Çorum’a gelen Mustafa Kamalak, cenaze
töreni sonrası Saadet Partisi İl
Başkanlığını ziyaret etti. Kamalak basın
mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki terör
olaylarını değerlendirdi ve
Ak Parti iktidarını eleştirdi.

Çorumlu işvereni sevindiren haber

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 indirim
için daha önceden 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı aranıyordu. Bu şartın
kaldırılmasına yönelik yeni düzenleme
Çorum’u da kapsıyor.
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.

Şehit polisi 10 bin kişi uğurladı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik
operasyonda şehit düşen Özel Harekât
Polisi 28 yaşındaki Emre Beker memleketi Çorum'da toprağa verildi. Şehit polis
yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze
töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Bir
dönem Saadet Partisi Çorum Milletvekili
adayı da olan Çorum’un tanınmış isimlerinden Ahmet Bölükbaşı’nın damadı olan
genç polisin şehit haberi, Çorum’u yasa
boğdu.
Şehidin cenaze namazını ise imam olan
babası Uğur Beker kıldırdı. Güçlükle
ayakta duran Baba Beker, nazın ardından
göz yaşlarına hakim olamadı. Şehit polis
Emre Beker'in naaşı ikindi namazına
müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Boğabağı Köyü
mezarlığında götürüldü.
Şehit polisin naaşı, burada
yapılan saygı atışının ardından dualarla toprağa verildi.
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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. Şampiyonanın
yapılacağı spor salonunun ise Haziran
ayından bitirilmesi hedefleniyor.
Dev şampiyonanın yapılacağı spor salonunda inşaat çalışmaları sürüyor. Kaba
inşaatı tamamlanma aşamasına gelen spor salonunu
şampiyonanın yapılacağı
tarihe kadar tamamlanması
hedefleniyor.

okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre,
litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

26 Mart 1934 Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt

kullanacaklara şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.

26 Mart 1939 Türkiye'de milletvekili seçimleri yapıldı.

VEFAT EDENLER
HATİCE ŞAH

Hamamözü, Karapınar Köyü' nden gelme
Dökümcü Esnafından Mehmet ŞAH' ın eşi,
Çorum Belediyesi çalışanı Murat ŞAH' ın
annesi, Üyük Köyü' nden gelme Merhum
Mehmet ÇAĞDAŞ' ın kızı, Rüştü, Kasım ve
Niyazi ÇAĞDAŞ' ın ablası; Hatice ŞAH vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

MUSTAFA CANBOLAT

Yılpen Plastik Sanayi sahibi Sadık YILDIRIM'
ın kayınpederi, Eski Meclis Üyesi Ulaş YILDIRIM ve Sait YILDIRIM' ın dedesi, Kazım
CANBOLAT, Döne YILDIRIM, İpek ÇİMEN
ve Kumaş AKSU' nun babası, Almanya' da ikamet eden; Mustafa CANBOLAT vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

MEHMET KURNAZ

Çimento Fabrikası' ndan emekli Zeki ve Fazıl
KURNAZ' ın babası, Köy Hizmetleri' nden
emekli Şoför; Çakır Mehmet KURNAZ vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

GÜLSEREN ÖZGÜDEN

Çayhatap Köyü' nden gelme, Çayhatap Köyü
eski Muhtarı Erdoğan ÖRGEL ve CHP İl
Yönetim Üyesi Selamet ÖRGEL' in ablası,
Merhum Ali ÖZGÜDEN' in eşi; Gülseren
ÖZGÜDEN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Rakamlarla Belediyespor

• Belediyespor son 10 karşılaşmanın 6’sını kazanırken 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı
• Belediyespor son 10 karşılaşmanın 7’sında gol atarken, gol bulamadığı 3 maçtan 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı
• Belediyespor son 10 karşılaşmada 16 gol atarken kalesinde 11 gol gördü
• Belediyespor son 10 karşılaşmada 19 puan topladı
• Belediyespor son 10 karşılaşmada 2 kırmızı kart görürken rakiplere 3 kırmızı kart çıktı
• Belediyespor bu sezon içerde oynadığı 14 maçtan 9 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken toplamda 28 puan çıkardı
• Belediyespor’un bu sezon en golcü ismi 27 maçta 9 golle Hakan Yağmurkaya oldu
• Belediyespor bu sezon attığı gollerin %40’nı 31-45 dakikaları arasında toplam 16 golle kaydetti

“Kendi ipimizi kendimiz çekeceğiz”
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, bundan sonra ligde kendi iplerini kendilerinin keseceğini söyledi. Pazar günü 24 Erzincanspor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Bozkurt, maç yapmadan BAY geçtikleri haftayı çok iyi değerlendiklerini dile
getirerek, “Play-Off yarışında hafta sonu kendi sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. BAY
geçtiğimiz haftayı çok iyi değerlendirdik. Bununla birlikte futbolcularımızın şuan için çok iyi
durumda. Ligin ikinci yarısında kaybettiğimiz maçlar dahil genel olarak iyi futbol oynuyoruz.
Ancak bunu son haftalarda neticeye yansıtamıyoruz. Çine ve Batman maçlarında penaltı kaçırdık. Van maçında rakip ceza alanı içerisinde oynamamıza rağmen topu filelerle buluşturamadık. Kastamonu deplasmanında 10 kişi kalmamıza rağmen 2. yarı oyun üstünlüğünü elimize
aldık. Ancak yine golü bulamadık. Bütün bu kayıplardan sonra BAY haftasının da arkasından
gelmesi bizi yarışın gerisinde bıraktı. Pazar günü alacağımız 3 puanla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Kalan maçları rakiplerimizle oynamak bizim için avantaj. Çünkü kendi ipimizi kendimiz çekeceğiz. Ligin en az mağlup olan takımına karşı şehir olarak kenetlenmeliyiz ve
Dardanel maçında olduğu gibi bir bütün halinde kazanmalıyız. Bu nedenle taraftarımızı maça
bekliyor ve maç sonuna kadar takımımızı desteklenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Rakiplerden Haberler
Körfez İskenderun
hocasını buldu!

Haftanın Maçı!
Kastamonuspor bu hafta kendi sahasında 54 puanla 2.sırada yer alan Bayburt Grup
Özel İdareyi konuk edecek.
Kastamonuspor 1966 Başkanı Mahir Altıkulaç yaptığı açıklamada, takımın ve şehrin
şampiyonluk rehavetine girdiği ve bu rehavetin bedelini Erzincan ve Manavgat’ta
kaybedilen 6 puanla ödediğimizi söyledi. “Korktuğum başımıza geldi” diyen Başkan
Altıkulaç, 2. Lig yolunda bu zor günlerin atlatılacağını ve sezon sonu şampiyonluk
ipini göğüsleyeceğimizi ifade etti.

“İpi Göğüsleyeceğiz”

Altı puan farkla halen liderlik koltuğunda oturduklarını hatırlatan Altıkulaç,
“Kalitesini gerek ligde gerekse Ziraat Türkiye Kupası'nda sergilediği başarılı futbolla Türkiye'ye ve rakiplerine kanıtlayan futbolcularımızın pazar günü Bayburt Grup
Özel İdarespor'la oynayacağı kritik karşılaşmadan itibaren kalan tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine olan inancımız tamdır. Yönetim kurulu olarak, her futbol takımında görülebileceği gibi zor bir dönemden geçen takımımıza
üstesinden gelmesi gereken bu kritik günlerde Kastamonu'nun destek çıkacağından da
şüphemiz yoktur” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

OSMANCIK’TA ZORLU MAÇ
Bölgesel Amatör Lig dördüncü gruptaki
temsilcimiz Osmancıkspor Pazar günü
kendi sahasında üst lige çıkma mücadelesi veren Yeni Amasyaspor’u konuk edecek. 9 maçtır evinde kaybetmeyen
Osmancıkspor, 8 maçtır kazanan Yeni
Amasyaspor ile mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında
oynanan karşılaşmayı Yeni Amasyaspor 1-0 kazanmıştı.

23. HAF TA NIN PROG RA MI
Osmancıkspor
Soğuksu Yenicespor
Erbaaspor
Fatsa Bld.
Görelespor
Ladik Belediye

-

Yeni Amasyaspor
Güzelorduspor
Termespor
Havza Bld.
Kastamonu Özel
Sinopspor

Körfez İskenderunspor'da, hafta sonunda İskenderun
5 Temmuz Stadında oynanan ve 0-0 berabere biten
Sandıklıspor karşılaşmasının ardından Teknik direktör Erder Traş görevinden istifa etmişti.
Körfez İskenderunspor yönetiminin sezon sonuna
kadar anlaştığı teknik direktör Semih Tokatlı ve yardımcıları Özgür Gökturna ile İsmail Kaba, hafta
sonunda deplasmanda oynayacakları Çatalcaspor karşılaşmasında takımın başında olacaklar.
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Yeni Amasyaspor
Havza Bld.
Görelespor
Ladik Belediye
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Osmancıkspor
Fatsa Bld.
Kastamonu Özel
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Termespor
Soğuksu Yenice
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YÜKSEL
213 11 25
Gülabibey Mh.29/B

OYA
213 88 16
Gazi Cd.53/A

KUBATLAR
224 79 08
Bahabey Cd.8/E

YA RIN
DAMLA
213 22 02
Göðüs Has. Pol. Krþ.

NUSRET
611 41 62
Buhara 5. Cad

KONAK
225 40 47
Ýnönü Cd.No:9

YILDIRIM NAKLÝYAT ve PETROL
Çorum Belediyespor’a
BAÞARILAR DÝLER.

Çorum Belediyespor Play-Off yarışındaki en önemli rakiplerinden birisi olan 24 Erzincanspor’u
konuk ediyor. Belediyespor bu kritik maçı galibiyetle kapatarak Play-Off yarışını sürdürmek istiyor
Çorum Belediyespor son 7 haftaya girilirken Play-Off potasının 5 puan gerisinde 8.sırada yer alıyor. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadında 2 basamak üzerimizde yer alan Play-Off yarışındaki en önemli rakiplerinden birisi olan 24 Erzincanspor’u konuk edecek Belediyespor bu kritik maçı
galibiyetle kapatarak Play-Off yarışını sürdürmek istiyor. Son maçında deplasmanda lider Kastamonuspor 1966’ya 2-1 mağlup olan Çorum
Belediyespor geçtiğimiz haftayı da maç yapmadan geçirmişti. Son haftalardaki puan kayıpları ile Play-Off hattından uzaklaşan Çorum
Belediyespor bu kritik maçı galibiyetle kapatarak Play-Off yarışını sürdürmek istiyor. Çorum Belediyespor’un Play-Off yarışındaki en önemli
rakiplerinden birisi olan 24 Erzincanspor ise geçtiğimiz hafta kendi sahasında lider Kastamonuspor 1966’yı 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu maç öncesi Çorum Belediyespor 45 puanla sekizinci sırada bulunurken, 24 Erzincanspor ise 47 puanla altınca sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Erzincan’da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Çorum
Belediyespor ile 24 Erzincanspor arasındaki zorlu müsabaka Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadında saat 13.30’da
başlayacak. Karşılaşmayı İzmir Bölgesi Ulusal hakemlerinden Hakan Akmısır yönetecek. Akmısır’ın bu
maçtaki yardımcılıklarını ise Aydın Bölgesi’nden Faik Bolat ile İzmir Bölgesi’nden Bersan Duran yapacak.
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224 90 99
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Kastamonuspor 1966
Bayburt Grup Özel
Niğde Belediyespor
Gölcükspor
Beylerbeyispor
24 Erzincanspor
Darıca Gençlerbirliği
Çorum Belediyespor
Bergama Belediye
Dardanelspor
Dersimspor
Batman Petrolspor
Çatalcaspor
Manavgatspor
Van BBSK
Körfez İskenderun
Çine Madranspor
Tavşanlı Linyitspor
Sandıklıspor
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32. HAF TA NIN PROG RA MI
Çorum Belediyespor
Batman Petrolspor
Bergama Belediyespor
Çatalcaspor
Çine Madranspor
Dardanelspor
Kastamonuspor 1966
Sandıklıspor
Van BBSK

-

24 Erzincanspor
Darıca Gençlerbirliği
Niğde Belediyespor
Körfez İskenderunspor
Beylerbeyispor
Manavgatspor
Bayburt Grup Özel
Dersimspor
Gölcükspor

“Erzincanlılar
konukseverliğimizi
görecek”
Çorum
Belediyespor
Kulüp
Başkan
Yardımcısı
Mustafa
Özbayram,
24
Erzincanspor maçında rakip kulüp taraftarlarının da tribünde olacağını söyledi. Aldıkları
duyuma göre yaklaşık 200 civarında
Erzincanlı futbolseverin kentimize geleceğini
ifade eden Özbayram, “ Hafta sonu kendi
sahamızda oynayacağımız Erzincan maçında
yaklaşık 200 kadar taraftarın şehrimize geleceğini öğrendik. Biz her misafir takım yöneticisi ve taraftarına olduğu gibi Erzincanlıları da şehrimizde en iyi şekilde misafir edeceğiz. Konukseverliğimizi herkes görecek. Gerek yönetim bazında gerekse de tribünlerde en ufak olumsuz bir olay yaşanmaması için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Erzincan seyircisi
ile birlikte son günlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı
birlik ve beraberliğimiz göstermek adına tek vücut olduğumuzu göstermek istiyoruz. Buna karşılık ise takımımız sahada galibiyet adına her
şeyini ortaya koyacaktır. Böylesi önemli bir maçta Çorumluların bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle
bu zorlu 90 dakika sonunda gülen taraf olmak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz” diye konuştu.

