--

5 Suludere fena patladı!

4 Kadın üreticilere manda dağıtılacak

Sayfa 7’de

Sayfa 7’de

Sayfa 2’de

İl Genel Meclisi, mandacılığın gelişmesine katkıda bulunmak ve üreticileri desteklemek amacı ile manda yetiştiricisi dar gelirli kadınlara manda dağıtacak.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri
arasında yer alan Çorum’da et ve süt ürünlerinde önemli bir
ekonomik alan olan manda üreticiliğinin durumu hakkında
Ziraat Mühendisi Çorum Manda Islahı Proje Teknik
Elemanı Özlem Tepe, bir sunum yaparak, konuya ilişkin
bilgiler verdi.

Gündem

Gündem

DOLANDIRILMAYIN

Marka sahteciliğine
hapis cezası

Hergün şehit
haberi geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik sözleriyle ilgili tepkilere CHP
Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere cevap verdi. “Önüne yatıyor” sözlerinin cinsi manada olmadığını savunan Suludere, bu konudaki tepkilere sert
cevap vererek “Niye aklınıza hemen başka şeyler geliyor. Aklınızda hep o var
da ondan” dedi. Suludere açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sayın
Genel Başkanımızın ifade ettiği cümle üzerine fırtınalar kopartılıyor. Muammer Güler'in Reza Sarraf'a söylediği cümleyi kullandı.
Niye aklınıza hemen başka şeyler geliyor.

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili karar alındı
Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Çorum
Valisi Ahmet Kara Başkanlığında
toplanarak mevsimlik tarım işçileriyle ilgili kararlar aldı. Mevsimlik
Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi
konulu Başbakanlık genelgesi
gereğince kararlar alındı.

Herkes sosyal medyada ünlü
Yýl: 1 Sayý: 113

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Sayfa 3’te

Hitit Üniversitesi tarafından 10.
Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Gazeteci-Yazar Hasan
Taşkın’ın konuşmacı olarak katılacağı “Sosyal Medya, Algı
Operasyonları ve
İstihbarat” konulu
konferans gerçekleştirildi.

Din görevlileri
Hafızlıkta yarıştı

Sayfa 5’te

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Hafızlık yarışması
yapıldı. 2016 Yılı Camiler ve Din
Görevlileri Haftası Hafızlık Çorum merkez birinciliği yarışması Çorum
Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı.

Şüpheli çanta polisi hareketlendirdi
Çorum’da parkta unutulan çanta tedirginlik yarattı. Bomba
imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde açılan çantanın
içinden kıyafet çıktı.

durumu incelenecek

İl Genel Meclis Üyesi Yıldız
Bek, dershanelerin kapanmasından sonra etüt merkezlerinin devreye girdiğini belirterek, etüt merkezlerinin çalışmalarının incelenmesini istediğini söyledi.
Sayfa 4’te

Çorum’daki iklim

değişikliği incelenecek

İl Genel Meclisi tarafından
son yıllarda küresel ısınma
ile birlikte meydana gelen
iklim değişikliğinin
Çorum’a etkileri araştırılacak.
Sayfa 4’te

SP, tutuklamalara ve
Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi

Saadet partisi Çorum Merkez
İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz,
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’un Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ramazanoğlu
için söylediği sözler ve son günlerde Çorum’da yapılan tutuklamalara karşı tepki gösterdi.

Sayfa 7’de

Sayfa 7’de

Ortaköy’e tesis
yapımı gündemde

İl Genel Meclisi Ortaköy’de
bulunan İncesu Kanyonu’na
kır lokantası veya buna benzer bir tesis yapılmasını araşSayfa 4’te
tıracak.

Şoförler Odası üyelerine icra

biliniyor mu?’

Büþra KAVUKÇU

(Diyetisyen)

5’TE

çocuklar araştırılacak

İl Genel Meclisi tarafından
sokakta çalışmak zorunda
olan çocuklar araştırılacak.

İl Genel Meclisi amatör ve
profesyonel spor dalları için
sponsorluk yasası ile ilgili
araştırma yapacak.

Sayfa 4’te

Sayfa 4’te

Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Regaib Kandili
nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Üç aylar olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kalplerin ve gönüllerin manevi doyum mevsimi olduğunu belirten Ceylan, rahmet ve mağfireti sonsuz olan Allah'ın,
Sayfa 3’te
kullarına fazilet ve bereketi bol aylar, günler ve geceler tahsis ettiğini söyledi.

EMZİRME
DÖNEMİN DE
BESLENME

Sokakta çalışan

‘Sponsorluk yasası

Ceylan’dan Regaip Kandili kutlaması
2

‘Bize inanları mahçup etmeyeceğiz’

Çorum
Belediyespor
Teknik
Direktörü
Serdar
Bozkurt,
Gölcükspor ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için de mutlu olduklarını
söyledi. Kendi sahalarında oynadıkları maçta çok erken dakikalarda
gol yemelerine rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını ifade eden
Bozkurt, “ Play-Off grubundaki
rakiplerimizden Gölcükspor ile zorluk derecesi yüksek bir maça çıktık.

Otomobil tarlaya
devrildi, 5 yaralı

Sayfa 2’de

ANALİZ
Hüseyin ÇELİK

“Üç Puan Can Verdi”

3

Zorunlu Zarar İLKSAN’ın
Seçimlerini Boykot Ediyoruz

Sayfa 2’de

Refia Kavukcu Fýrat
Sim Kuaför

8’DE

Etüt merkezlerinin

Sayfa 3’te

Sayfa 3’te

ALEV ALEV SAÇLAR

2’DE

Sayfa

GÜNDEM

2
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar
devam ederken, dün Dicle Mahallesi’nde çıkan çatışmalarda 1 Binbaşı
ve 2 Emniyet Amiri şehit oldu, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.
İlçeden bir acı haber de akşam saatlerinde geldi. Meydana gelen patlamada, 2 polis şehit olurken, ilçedeki şehit sayısı 5'e yükseldi.

Hergün şehit haberi geliyor

Otomobil tarlaya devrildi, 5 yaralı
Sungurlu'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabri Günaçtı
yönetimindeki 24 FA 112 plakalı
otomobil Sungurlu - Ankara karayolunun 20. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Sabri Günaçtı ile

yanında yolcu olarak bulunan aynı
aileden Ahmet, Aynur, Sevil Ayaz
ve Berat Günaçtı (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesinde
tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralanan Sevil Ayaz
Günaçtı'nın hamile olduğu öğrenildi.

Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odasının bazı üyelerine
aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle uyarıda bulunulmadan icraya
verildiği iddia edildi.
Oda üyeleri Ali Rıza Bazna ve
Nadir Kocamanoğlu, Sungurlu
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odasının kendilerine her hangi bir
uyarıda bulunmadan aidatlarını
ödemedikleri gerekçesiyle icraya
verdiğini söyledi.
Odanın yıllık aidatını ödemedikleri
için 65 üyeyi icraya verdiğini ileri
süren Bazna ve Kocamanoğlu,
2011-2015 yılları yıllık aidat ücreti
olan 620 liranın icra masrafları ve
avukatlık ücreti ile 994 liraya yükseldiğini kaydettiler.
Şoför esnafının ekonomik olarak

zor günler geçirdiğinin altını çizen
Bazna ve Kocamanoğlu, "Oda,
esnafın yanında olması gerekirken,
esnafın bu zor günlerinde icraya
vermesini kınıyoruz. Kış mevsiminden çıktığımız şu günlerde şoför
esnafı ekonomik olarak sıkıntı yaşamaktadır. Oda aidat alacağı için
herhangi bir uyarıda bulunmadan
bizi icraya verdi. Bize gelen icra
evrakıyla 620 lira olan borcumuz
icra masrafları ve avukatlık ücreti
ile 994 liraya yükseldi. 994 liralık
borcumuzu ödedik.
Oda Başkanımız Hacı Karatekin'e
ekonomik olarak bu zor günlerde
bizleri icraya vererek oda aidatını
tahsil ettiği için teşekkür ediyoruz."
dedi.

Şoförler Odası üyelerine icra

Elektrik kesintisi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve
sürekli elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik Kesintisi'
uygulanacak. Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacıyla
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çorum İl Koordinatörlüğünden
elektrik kesintisi uygulanacak olan
bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriği ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle.10.04.2016 Tarihinde
09:00-15:00 saatleri arasında
"Bakım Onarım Çalışmaları'' nedeniyle Çorum Merkeze bağlı
Muratevler 6., 10. ve 12 Sokakların
bir kısmına,11.04.2016 Tarihinde
Kargı Şehir Şebekede 09:00-17:00
saatleri arasında "Şebeke Yenileme
Çalışmaları'' nedeniyle Kargı
İlçesine bağlı İmambey-OrtaMihrihatun Mahallerinin Alt
Bölümlerine,12.04.2016 Tarihinde
Kargı Şehir Şebekede 09:00-18:00
saatleri arasında "Şebeke Yenileme
Çalışmaları'' nedeniyle Kargı
İlçesine bağlı İmambey- Orta-

Mihrihatun Mahallelerinini çarşı
bölgesine,13.04.2016 Tarihinde
Kargı Şehir Şebekede 09:00-18:00
saatleri arasında "Şebeke Yenileme
Çalışmaları'' nedeniyle Kargı
İlçesine bağlı Hal Cad. Sanayi Cad
civarına,14.04.2016
Tarihinde
Kargı Şehir Şebekede 09:00-18:00
saatleri arasında "Şebeke Yenileme
Çalışmaları'' nedeniyle Kargı
İlçesine bağlı Hal Sokak civarına,16.04.2016 Tarihinde Kargı
Şehir Şebekede 09:00-18:00 saatleri arasında "Şebeke Yenileme Çalışmaları'' nedeniyle Kargı İlçesine
bağlı Atatürk Cad. Bayraktar Sokak
civarına,17.04.2016
Tarihinde
Kargı Şehir Şebekede 09:00-18:00
saatleri arasında "Şebeke Yenileme
Çalışmaları'' nedeniyle Kargı
İlçesine bağlı Atatürk Cad. PTT
Sokak civarına programlı olarak
elektrik verilmeyecek.

Marka sahteciliğine
hapis cezası

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde
14 Mart’tan itibaren hendeklerin kapatılması, barikatların
kaldırılması ve PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi
için düzenlenen operasyonlar,
bugün kalabalık PKK’lı grubunun tespit edildiği Dicle
Mahallesi’nde yoğunlaştırıldı.

Keskin nişancı tüfeğiyle
ateş açıyorlar

Dün saat 09.00 sıralarında
güvenlik güçleriyle PKK’lı
teröristler arasında başlayan
çatışmalar devam ederken saat
11.40’da keskin nişancı tüfeği
Kanas ile açılan ateşle Emniyet
Amiri Doğan Sakarya ağır
yaralandı.
Nusaybin Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Emniyet Amiri
Doğan Sakarya, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen
kurtarılamayarak şehit oldu.
Yine patlayıcı tuzağı
Takviye kuvvetlerin desteğiyle
operasyon genişletilirken, teröristler bu kez güvenlik güçlerinin girdiği bölgede, önceden
tuzakladıkları patlayıcıyı infi-

lak ettirdi. Patlamada, Binbaşı
Ahmet Karaman ile Emniyet
Amiri Zafer Kurt şehit oldu.
Yaralanan 5 güvenlik görevlisi
de
Nusaybin
Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şehit
Binbaşı
Ahmet
Karaman’ın Jandarma Özel
Harekat’ta görevli olduğu,
şehit Emniyet Amiri Zafer
Kurt’un da Bingöl Emniyet
Müdürlüğü Özel Harekat Şube
Müdürü olduğu ve Nusaybin’e
geçici görevle geldiği belirtildi.
Bir acı haber daha
Hain saldırıların ardından
Dicle Mahallesi'nde geniş kapsamlı operasyonlar sürdürüldü.
Ancak operasyon sırasında
PKK'lı teröristlerin, güvenlik
güçlerinin ilerlemesini önle-

mek için tuzakladıkları bombanın imha edilmesi sırasında
şiddetli bir patlama meydana
geldi. Patlamada 2 polis
memuru şehit oldu.
Valilik açıklaması
Mardin Valiliği’nden Binbaşı
Karaman ve Emniyet Amiri
Zafer Kurt’un şehit olduğu
olayla ilgili şu açıklama yapıldı:
"07.04.2016 perşembe günü
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde
devam eden operasyon neticesinde Dicle Mahallesi’nde saat
13.45 sıralarında daha önceden
tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi
sonucunu Jandarma Binbaşı
Ahmet Karaman ve Polis Özel
Harekat Emniyet Amiri Zafer
Kurt şehit olmuştur."

Refia Kavukcu Fýrat
Sim Kuaför

ALEV ALEV SAÇLAR
Kırmızı, kızıl, bakır…….
Kızıl renginin hangi tonları size daha çok
yakışır,nasıl bir makyaj yapmalısınız
Kızıl a boyanan saçlar daha parlaktır diger
renklere nazaran ama tek kötü yanı çok
çabuk rengini atar
her yıkama sırasında saçlar solgun ve mat
bir renge dönüşür.
Kızıl boyalı saçlar için özel kürler ve saç
kremleri mutlaka kullanılması gerekir
çünki içerdikleri ekstra kızıl pigmentleri
sayesinde
Her kullanımda saçlara parlaklık verir.
Alev kızılı saçlarınızla birlikte görünümünüzü en şık şekilde sergilemek için yüz
tipinize uygun bir saç modeli kestirin.
Ayrı bir çekicilik veren kızıl tonlarını
bence mutlaka her bayan denemeli.
Her tene her saç cinsine uygun bir kızıl ton
vardır.
Örneğin açık tenlilerde bakır tonlar ,koyu
tenlilerde yoğun kızıllar.Eğer daha az dikkat çeken renkler seviyor fakat kızılı da
denemek istiyor ama
bütünüyle kızıla boyatmak istemiyorsanız
ozaman aralara kızıl ışıltılar yaptırabilirsiniz.
Kızıl saçlar yüzdeki kızarıkların daha fazla
belirgin olmasına neden olur, bu yüzden
fondöten önemli ayrıntı.
Hafif bronz bir allıkla beraber şeftali tonlarında bir ruj ile harika bir görünüm sağlayabilirsiniz .

Zorunlu Zarar İLKSAN’ın Seçimlerini Boykot Ediyoruz

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkan
Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdoğan 9 Nisan
cumartesi günü yapılacak olan İLKSAN seçimleriyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Sizin
batık geminizin kaptanı olmayacağız ve iflah
olmayacağını düşündüğümüz İLKSAN seçimlerini boykot ediyoruz” dedi.
Üyelerinin “kara gününde derdine derman
olsun, küçük birikimlerinden büyük kazançlar
elde edilsin” diye kurulan, ancak; yıllara ve
değişen dünyaya ayak uyduramayan, sosyoekonomik değişimleri takip edemeyen 1943
model anlayışıyla yönetilmeye çalışılan İLKSAN için kaçınılmaz son görünmektedir.
İLKSAN konusunda günahı olmayan bir sendika varsa, o da Eğitim-Bir-Sen'dir diyen Eğitim
Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı
Hasan Hüseyin Erdoğan, Biz sizin batık geminizin kaptanı olmayacağız. 1943 yılında, o
günkü sosyo-ekonomik şartlar içerisinde kurulan Sandığın üyelerine kazandırmadığı gibi
sürekli zarar eder hale geldiğini vurgulayarak,
“O gün nasıl kurdularsa bugün hâlâ aynı mantıkla yönetiyorlar. Türkiye’de her şey değişmiş,
İLKSAN bu değişimden hiçbir nasip almamış.
İLKSAN’a üye olmaya mecbursunuz.

Maaşınızdan yüzde 2 oranında kesinti yapılıyor.
Şu anda 265 bin üyesi var, ayda ortalama 50 TL
kesinti yapılıyor ve bu paranın nasıl değerlendirildiğinin ekonomik parametreleri belli bile
değil.
Bu geminin battığını biz biliyor ve ilan ediyo-

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı
Tahir Eşkil Regaip Kandili münasebetiyle yaptığı açıklamasında, “Rahmet iklimi “Üç Aylar”
başlıyor. Bu kutlu günleri hakkıyla ihya edebilmeli, ümmetin, milletin huzuru ve güvenliği için
dua etmeliyiz. Unutmamak gerekir ki, dua, rahmet kapılarının açılmasına vesile olan, kardeşlik
iklimini getiren, fitne ve nifakın yayılması için
çaba sarf eden şer odaklarının da kâbusu olan
büyük bir nimettir. Bu ayların başlangıcındaki
Regaip Kandili de buna delalettir ve rahmet
kapılarının ardına kadar açılmasının bir vesilesidir.” dedi.
Bu özel ayların içinde barındırdığı mübarek gün
ve geceleri iyi değerlendirmeli; ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşma ve
dayanışmanın, hak ve hukuka riayetin, barış ve
kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, yetime,
öksüze ve kimsesize kol kanat germenin, fakir ve
ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulunmanın, acı ve
kederi paylaşmanın, düşeni kaldırmanın, kutsal
değerlere saygının, insani erdemler bağlamında
ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek, söz ve davranışlarımıza bu çerçevede yön

verme kararlılığı içinde olmalıyız.
Üç Aylar, Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi
olmasının yanı sıra, dünyevi meşguliyetlerden
sıyrılıp insanların yaratılış gayesini düşünmesi
için son derece değerli bir fırsattır. Bu mübarek
zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının
kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin
yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.
İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür
imkânı bulacağı bu özel aylarda ve günlerde,
muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını
temenni ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemiz olmak
üzere bütün İslâm âleminin ‘Üç Aylar’ını ve
Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, bilhassa İslâm
dünyasının her beldesinde akan kanın durması
için Rabbimize dua ediyoruz.
Tüm insanlığın huzurunu tehdit eden terörün
ortadan kalkmasını, savaşların yerini barışın,
düşmanlıkların yerini dostluğun almasını Cenâbı Mevlâ’dan niyaz ediyoruz.

ruz. Yapılacak seçimlerde, “Dibi Delik
Sandığa” oy atmanızın Sandığın geleceğine hiçbir katkısı olmayacak, batmış olan bir Sandığı

bu saatten sonra kurtarmak pek mümkün olmayacaktır.
Faizi İLKSAN Verince Sosyal Yardım Mı
Oluyor!
Zorunlu üyelik hükmüne dayalı olarak kendi
rızaları olmaksızın zorla sandık üyesi yapılan
eğitim çalışanlarının mevcut zararlarının daha
da artmasını engellemeyi yetkili sendika olarak
sorumluluklarımız arasında gördük. İLKSAN
üyesi 70 bin üyemiz var. Üyelerimiz ve mağdur
olan tüm Sandık üyeleri adına toplu sözleşmede
Sandığa üyeliği zorunlu olmaktan çıkardık ama
kâr destanı(!) yazdıklarını iddia eden İLKSAN
yönetimi, tek geliri olan zorunlu kesintiden vazgeçemeyerek mahkeme kapısına koştu. İLKSAN, 100 milyon TL’nin üzerinde sosyal yardım(!) yapmış. Buradan soruyoruz: Faizli parayı İLKSAN verince sosyal yardım mı oluyor?
Biz sendika olarak, iflah olmayacağını düşündüğümüz ve 9 Nisan 2016 Cumartesi günü
yapılacak olan İLKSAN seçimlerini boykot ediyor ve oy kullanmıyoruz. Aksini iddia eden
İLKSAN’ın tüm sosyo-ekonomik gerçekleri
eğitim çalışanlarına açık, şeffaf ve mertçe paylaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Regaib Kandili, İslam Coğrafyasının Kurtuluşuna Vesile Olsun

Markalı ürünlerin taklit ve sahtesinin piyasaya girmesini
önlemek için önemli bir düzenleme hazırlandı. Markalı ürünlerin taklit ve sahtesini satan,
itlahat ve ihracatını yapanlara 3
yıla kadar hapis cezası getiriliyor.Markalı ürünler korunacak.
Bu ürünlerin sahtesini piyasaya
sürenlere, hapis cezası verilecek.Hükümet, "Sınai Mülkiyet
Tasarısı"nı Meclis'e gönderdi.
Tasarı, "patent", "marka" ve
"coğrafi işaret" konusundaki
kuralları "tasarım"ı da ekleyerek tek düzenlemede toplu-

yor.Tasarıya göre, "kamu düzeni" ve "genel ahlaka aykırı"
bulunan tasarımlar, doğrudan
reddedilecek. Bu tasarımların
reddi için itiraz ve şikayet şartı
aranmayacak.İnsan klonlama,
insan genetik kimliğini değiştirme ve insan embriyosunun
ticari kullanımını öngören
patent başvuruları kabul edilmeyecek.Hayvanlara acı çektiren genetik işlemler içeren
patent başvuruları reddedilecek. Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler de tescil
edilmeyecek.Her türlü marka

ve patent hakkı, Avrupa Birliği
normları ve diğer uluslararası
sözleşme ve anlaşmalara
uygun
olarak
korunacak.Markalı ürünlerin
taklit veya sahtesini satan, ithal
eden, ihraç eden ve ticari
amaçla elinde bulunduranlara 1
ile 3 yıl arasında hapis cezası
verilecek.Ayrıca bu kişilere 20
bin güne kadar adli para cezası
uygulanacak. Taklit veya sahte
ürün satan kişiler, ürünü temin
ettiği kişi veya işletmeyi bildirirse ceza almayacak

Tanesini 10 Liradan Sattığı Yumurtalarını Almak İçin Türkiye Sırada
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve evinde Araucanas cinsi
tavuk beslemeye başlayan bir
kişi, tavukların yumurtladığı
yumurtaların tanesini 10 liradan
satışa sundu. Araucanas cinsi
tavukların yumurtalarından satın
almak için yurdun dört bir noktasından gelenler bile var.

TAVUKLARIN CİNSİ
ARAUCNAS
Torbalı ilçesine bağlı Ormanköy

Mahallesi'nde yaşayan Bekir
Çekin, yurt dışından Araucanas
cinsi tavuk getirerek beslemeye
başladı. 28 tavukla başlayan ve
şu anda 180 civcive ulaşan
Çekin, tavukların yumurtladığı
yumurtaları ise 10 liradan satışa
sundu. Sağlığa faydalı olduğu
öne sürülen tavukların yumurtaları İzmir dışından da yoğun ilgi
gördü. Türkiye'de fazla yaygın
olmayan tavuklardan günde 15
yumurta elde eden çiftçi Bekir
Çetin, kısa sürede çok sayıda
sipariş aldı.
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Ceylan’dan Regaip Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili karar alındı
Kandili kutlaması

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyon Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Regaib Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı
yayınladı.
Üç aylar olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve
Ramazan ayları, kalplerin ve gönüllerin manevi
doyum mevsimi olduğunu belirten Ceylan, rahmet ve mağfireti sonsuz olan Allah'ın, kullarına
fazilet ve bereketi bol aylar, günler ve geceler
tahsis ettiğini söyledi.
Ceylan, regaib kandili dolayısıyla yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü;"Receb ayının ilk Cuma
gecesini Regaib gecesi olarak idrak etmekteyiz.
Ramazan ayının ilk müjdecisi ve habercisi olan
Regaip; Allah katında lütuf ve ihsanla dolu,
hepimiz tarafından iyi değerlendirilmesi gereken
mübarek gecelerimizden birisidir. Bu gecede
yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul
olması için Cenab-ı Mevla'ya niyaz ediyorum."
"Başta aziz milletimizin ve bütün İslam
Aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip
Kandili'ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet,
mağfiret ve bereket rüzgarının, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını ve
hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde
açıklamada bulundu.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Çorum Valisi
Ahmet Kara Başkanlığında toplanarak
mevsimlik tarım işçileriyle ilgili kararlar
aldı. Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
Çalışma ve Sosyal Hayatlarının
İyileştirilmesi konulu Başbakanlık genelgesi gereğince kararlar alındı.
Çorum Valiliği tarafından konuya ilişkin
yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
“Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak
çalışmak amacıyla, bulundukları illerden
diğer illere aileleri ile giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim,
güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma
sosyal güvenlik bakımından mevcut
sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik olarak gerekli çalışmaların, ilgili, kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütüleceği belirtildiğinden;
İlimiz Mayıs-Ekim ayları arasında tarım
işçisi olarak göç almaktadır. Tarım işçile-

rinin; sürekli göç etmesi ve çalıştıkları
yerlerin tarlalar olması nedeniyle aşılama,
ana-çocuk sağlığı hizmetleri ile güvenli
içme-kullamna suyu, sıhhi tuvalet, yaşam
alanlarında oluşan çöplerin izolasyonu vb.
çevre sağlığı hizmetlerinden yeterince
yararlanamamaktadır. Bu risk grubunu
oluşturan mevsimlik tarım işçilerinin
yaşam kalitesi ile sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve bu hizmetlerden sürekli yararlanmalarının sağlanması için;
Çalışılan yerler ile geçici olarak ikamet
ettikleri yerlere ilgili toplum sağlığı merkezinden en az iki personel gönderilmesine ve bu personel tarafından;
15-49 yaş grubu kadınlara ana-çocuk sağlığı kapsamında hizmetlerin verilmesine,
Çocuk, bebek ve gebe izlemleri ile erken
tanı hizmetlerinin yürütülmesine,
Bağışıklama hizmetleri kapsamında aşı
uygulamaları yapılmasına, aşı kartı olma-

yanlara yeni aşı kartı düzenlenerek
ailelerine verilmesine, toplum sağlığı
merkezince bölge dışı aşı bildirim
formu ile geri bildirimde bulunulmasına,
El yıkama eğitimi, pestisit maruziyetinin
zararları
ve
bundan
korunma,tuvalet eğitimi konularında
toplum sağlığı merkezi personeli tarafından eğitimler düzenlenmesine,
*Bölgemizde yaygın olarak görülen
kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA)
hastalığı ve bu hastalıktan korunma
yöntemleri için toplum sağlığı merkezi tarafından eğitim verilmesine,
*Mevsimlik Tarım İşçilerinin ihtiyacı
halinde
ilaçlarının,
‘"Eczane
Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde
Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine
İlişkin Protokol"’ kapsamında temin
edilmesine;

Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Osmancık’ta meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza OsmancıkÇorum karayolu 11. kilometre Girinoğlan
köyü mevkisinde meydana geldi.
Osmancık’tan ikamet ettikleri
Evlik köyüne eşi ile birlikte
giden 35 yaşındaki İ.B. yönetimindeki plakasız motosiklet
Girinoğlan köyü mevkisine
geldiğinde motosikletin arkasında asılı süt bidonu tekerleğe dolandı. Sürücünün dengesinin kaybetmesi sonucu
motosiklet devirdi. Kazada
sürücü ile motosiklette yolcu
olarak bulunan 32 yaşındaki
eşi Ö.B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen

ambulansla olay yerinde yapılan
ilk müdahalenin ardından
Osmancık Devlet Hastanesine
kaldırıldı.

Şüpheli çanta polisi hareketlendirdi
Çorum’da parkta unutulan çanta
tedirginlik yarattı. Bomba imha
ekipleri tarafından kontrollü bir
şekilde açılan çantanın içinden
kıyafet çıktı.
Olay, Ulukavak Mahallesi İskilipli
Atıf Hoca Parkı’nda meydana
geldi. Parkta unutulan çantayı
gören bir vatandaş, durumu polise
bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edi-

Terör zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

Çorum’da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan
soruşturma kapsamında Çorum Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından geçen Salı günü kent merkezindeki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda üniversite öğrencisi 6 kişi, aynı soruşturma kapsamında 2 şüpheli de İstanbul’da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan

aramada ise hakkında toplatma kararı bulunan
kitap, dergi ve afiş gibi yayınlar ile örgütsel
dokümana da el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü’nde süren 2 günlük sorgularının ardından F.D. (24), S.Ş. (22), S.E.Ş. (25),
A.İ. (26), M.A. (32) Ç.A. (23) , Y.G., (24) ve
S.G., (26), adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin
adliyeye sevk edilişi sırasında polis geniş

Anaç’tan Regaip Kandil kutlaması

AK Parti Çorum Merkez İlçe
Başkanı Av.Yaşar Anaç üç aylar ve
Regaip kandili dolayısıyla bir
mesaj yayımladı; Merkez İlçe
Başkanı Anaç mesajında şu ifadelere yer verdi,"Gecesi ve gündüzüyle üç aylar, hepimiz için nefis
muhasebesiyle kendimizi kontrol
etmemiz gereken bir dönemdir. Üç
aylar içinde yer alan Regaip
Kandili de kulun Rabbine daha
fazla yakınlaştığı, dargınlıkları,
kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve
hoşgörü duygularını zirveye
çıkarttığı mübarek gün ve gecelerimizden biridir. Mübarek Regaip
Kandilinde, inananlar dualarını
Cenab-ı Hakk'a arz ederek, günahları için tövbe, istiğfar etmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç
aylar ve Regaip Kandilini tebrik

güvenlik önlemleri alındı. 'Terör örgütü üyesi ve
yöneticisi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne
eleman ve finans temin etmek,
devleti ve devlet kurumlarını aşağılamak' suçlarından haklarındaki
işlem yapıldı.

Din görevlileri Hafızlıkta yarıştı
eder, hayırlara vesile olmasını,
bütün insanlığa rahmet, mağfiret,
sevgi ve huzur getirmesini yüce
Allah'tan niyaz ederim."

Camiler ve Din Görevlileri
Haftası etkinlikleri kapsamında
Hafızlık yarışması yapıldı. 2016
Yılı Camiler ve Din Görevlileri
Haftası Hafızlık Çorum merkez
birinciliği yarışması Çorum
Müftülüğü toplantı salonunda
yapıldı. Yarışma sonucunda Hz.

İbrahim Camii İmam-Hatibi
Mikail Aslan birinci, Güney
Köyü Camii İmam-Hatibi
Ubeydullah Bozduman ikinci,
Laçin - Çamlıca Köyü Mescitli
Mahallesi Camii İmam-Hatibi
Abdullah Yurdakul üçüncü oldu.

len polis ekipleri, parkı kapatıp
çevrede geniş güvenlik önlemi
aldıktan sonra bomba imha uzmanı
çağırdı.
Bomba uzmanlarının kontrollü bir
şekilde açtığı çantadan pantolon,
gömlek ve ayakkabı gibi giyim
malzemeleri çıktı.
Polis, unutulan çantanın sahibini belirlemek
için çalışma başlattı.

İl Başkanı Bekiroğlu’na ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Genel
Başkanı Melih Ecertaş ve MYK
üyeleri AK Parti Çorum İl Başkanı
Av.Rumi Bekiroğlunu ziyaret etti.
Bekiroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken konuşmasında “Sizler gibi bir gençlik ile aynı
çatı altında yol almaktan onur ve
kıvanç duyuyorum” dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Genel
Başkanı Ecertaş ise; Anadolu teşkilatlarımıza daha yakından tanıyalım
daha detaylı bir şekilde beraber
neler çalışabiliriz diye ziyaretlerde
bulunuyoruz dedi. Ecertaş ziyaret
sırasında yaptığı açıklamada, AK
Parti Gençlik Kollarının 1.7 milyon
üyesi olduğunu belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi
Genel Başkan Ecertaş açıklamasını
şu şekilde sürdürdü. Çorum Gençlik

Kolları Başkanı Ünal Yıldırım gibi
sizlerin de tabiri caizse partimizin
bütün çalışmalarında bazen ağaçların tepelerinde bazense direklerde
bayraklarımızı asmakta olduğunu
biliyoruz. Necip Fazıl Kısakürek’in
dediği gibi “kim var! ” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan,
fert fert “ben varım! ” cevabını verici, her ferdi “benim olmadığım
yerde kimse yoktur! ” duygusuna
sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir
gençlik olarak bugünlerde aynı neslin evlatları olarak sizler her zaman
her yerde yanımızda yer aldınız.
Bizlerde sizler gibi gençliğimizden
itibaren ülkemiz için çalışan bir
neferiz diyerek gençlik kollarımızın
tüm çalışmalarında destekçisi olmaya devam edeceğiz dedi.

Ortaköy’e tesis
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yapımı gündemde
İl Genel Meclisi Ortaköy’de bulunan İncesu Kanyonu’na kır lokantası veya buna benzer bir tesis yapılmasını araştıracak.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclisi’nin Nisan ayı son toplantısında meclise yazılı önerge teklifinde bulunan Oğuzlar İl Genel Meclis
Üyeleri Arif Çamiçi ve Mustafa
Çelik, turistler ve misafirler için
İncesu’ya böyle bir tesis yapılarak
bu ihtiyacın giderilmesini istedi.
Oğuzlar İl Genel Meclis Üyeleri
Arif Çamiçi ve Mustafa Çelik’in
meclise sunduğu yazılı önerge teklifi şöyle:
“Turizm bölgelerimize gelen turistlerin dinlenebileceği, yöresel
yemekleri tadabileceği, güzel vakit
geçirebilecekleri, konaklayabilecekleri yerler olması önemlidir.
Ortaköy ilçemizin İncesu Kanyonu
da doğa harikasıdır. Gelen turistler
ve misafirler için kır lokantası, cam
teraslı kır lokantası veya buna benzer ne gibi tesisler yapılabilir?
Konu ile ilgili Turizm Komisyonu
bölgede araştırma yapıp bu ihtiya-

cın giderilmesi gerekmektedir.
Meclisimizin takdirine sunuyoruz.”
İlgili yazılı önerge teklifi incelenmesi için Plan Bütçe ve Turizm
komisyonuna oy birliği ile havale
edildi. (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclisi amatör ve profesyonel spor dalları için sponsorluk
yasası ile ilgili araştırma yapacak.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda İl Genel
Meclis Üyeleri Ali Sami Odabaş,
Nurettin Karaca ve Mustafa Alagöz

meclise yazılı önerge teklifinde
bulundu. Konuya ilişkin meclise
sunulan yazılı önerge teklifi şöyle:
“3813 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu kuruluş ve görevleri
hakkındaki kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü
edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı,
profesyonel spor dalları için yüzde
50’si kurumlar vergisi matrahının
tespitinde beyan edilen kurum harcından indirilmektedir. Sponsorluk
yasası biliniyor mu? Sponsorluk
yasasından faydalanan kaç kulübümüz vardır? Firmalarımıza ve
kulüplerimize ne gibi faydalar sağladığı, kanunu bilgilendirilmesi ve
teşvik edilmesi ile ilgili inceleme
yapılmasını takdirlerinize sunuyoruz.”
Konuya ilişkin verilen yazılı önerge
teklifi meclis üyeleri tarafından
görüşülmesinin ardından Spor
Komisyonuna havale edildi. (Ebru
ÇALIK)

Sokakta çalışan çocuklar araştırılacak

‘Sponsorluk yasası Etüt merkezlerinin
biliniyor mu?’ durumu incelenecek

Çorum’daki iklim

değişikliği incelenecek
İl Genel Meclisi tarafından son yıllarda küresel ısınma ile birlikte
meydana gelen iklim değişikliğinin
Çorum’a etkileri araştırılacak.
Dün gerçekleştirilen meclis toplantısında İl Genel Meclis Üyeleri
Yurdanur Özzehinli, Yusuf Kaya ve
Hacı Mustafa Şimşek imzası ile
meclise yazılı önerge teklifi sunuldu.
İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur
Özzehinli, son yıllarda küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklerinin
meydana geldiğini belirterek,
Çorum’un bu iklim değişikliğinden
ne oranda etkilendiğinin incelenmesini istediklerini söyledi.
Özzehinli, “Yıllara göre sıcaklık
ortalamalarında artışlar ne oranda
beklenmektedir? Sıcaklık değişikliklerine oranla insanlarda hayvanlarda bitkilerde çevremizde etkileşim nasıl olacaktır? Araştırılıp meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini takdirlerinize sunuyo-

rum” dedi. İlgili yazılı önerge teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna
havale edildi. (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek,
dershanelerin kapanmasından sonra
etüt merkezlerinin devreye girdiğini
belirterek, etüt merkezlerinin çalışmalarının incelenmesini istediğini
söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda meclise sözlü önerge
teklifi sunan Yıldız Bek, öğrencilerin dershaneler yerine artık etüt
merkezlerinden eğitim aldıklarını
etüt merkezlerinin işleyişinin hangi
kademede olduğunun araştırılması
gerektiğini vurguladı.
İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek,
Etüt merkezleri hangi kademede
öğrencilere
hizmet
veriyor.
Denetimleri nasıl sağlanıyor.
Araştırılıp kamuoyunun ve meclisimizin bilgilendirilmesini takdirlerimize sunuyorum” dedi. Konuya ilişkin önerge teklifi incelenmesi için

Eğitim Komisyonuna havale edildi.
(Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclisi, mandacılığın
gelişmesine katkıda bulunmak ve
üreticileri desteklemek amacı ile
manda yetiştiricisi dar gelirli kadınlara manda dağıtacak.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda gündem
maddeleri arasında yer alan
Çorum’da et ve süt ürünlerinde
önemli bir ekonomik alan olan
manda üreticiliğinin durumu hakkında Ziraat Mühendisi Çorum
Manda Islahı Proje Teknik Elemanı
Özlem Tepe, bir sunum yaparak,
konuya ilişkin bilgiler verdi. İl
Genel Meclisinde alınan kararla her
meclis üyesi için iki adet olmak
üzere manda satın alınarak, uygun
görülen manda yetiştiriciliği yapan
ailelere hibe edilecek.

geçen gün geliştiğini ifade ederek,
nesli tükenen hayvanlar içerisinde
bulunduğunu söyledi.
Çorum’da manda sayısının 2 bin
100 civarında olduğunu kaydeden
Özlem Tepe, Çorum’da manda
yetiştiricilerinin halinden memnun
olduğunu ancak en önemli sorunun
dağınık yerlerde mandacılık yapılması olduğunu vurguladı.
Özlem Tepe, “Manda yetiştiriciliği
ülke genelinde yürütülen ıslah projesiyle önem kazanmış daha kaliteli
yetiştiricilik ve bilinçli yetiştiriciler
ortaya çıkmıştır.
Islah projesi ile projedeki yetiştiriciler desteklenmekte ve 2015 yılı toplam 619.374,68 lira destek, projedeki yetiştiricilere aktarılmıştır. Bu
destek projedeki Anaç Manda Adet
( 550 TL.) ile malak (yavru) (150
TL.) desteğinden oluşmaktadır.
Bunun yanı sıra Proje dışındaki
yetiştirici Anaç manda desteklemesine başvurmuş ve adet (400 TL.)
Anaç Manda Desteği yanında
malak desteği (150 TL.) ile birlikte
2016 yılı nisan-mayıs aylarında
hesaplarına aktarılacaktır. Manda
yetiştiricisi şu andaki mevcut koşullarda kendi pazarını oluşturmuş ve
iyi şartlarda manda sütü ve ürünlerini değerlendirmekte.
Fakat önümüzdeki yıllarda artan
manda sayısı ile birlikte üretim
potansiyeli değişecek dalayışıyla
arz-talepte değişeceğinden fiyat
daha aşağılara düşecek yetiştirici
mağduriyeti yaşanacak. Bu yüzden
gelecekte böyle bir sorunla karşılaşmamak için toplu ürün işleme tesisi
olması yönünde önemli adımlar
atılması kanısındayım” diye konuştu.
(Ebru ÇALIK)

Ziraat Mühendisi Çorum Manda
Islahı Proje Teknik Elemanı Özlem
Tepe, Anadolu Mandasının ıslahı
proje hakkında bilgiler vererek, projenin Çorum’un içerisinde olduğu
25 ilde uygulandığını vurguladı.
Tepe, Çorum’da mandacılığın her

mizin bilgilendirilmesini takdirlerimize sunuyoruz” dedi.
Konuya ilişkin görüşülen yazılı
önerge teklifinin incelenmesi için
Aile ve Engelliler Komisyonuna
havalesi yapıldı. (Ebru ÇALIK)

Kutlu Doğum ve Polis

Haftasını kutladılar

Kadın üreticilere manda dağıtılacak

MANDACILIK HER
GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

İl Genel Meclisi tarafından sokakta
çalışmak zorunda olan çocuklar
araştırılacak. Dün gerçekleştirilen İl
Genel Meclis Toplantısı’nda meclise yazılı önerge teklifinde bulunan
ve önerge sahipleri adına konuşan İl
Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi,
pek çok nedenle bazı çocukların
sokakta tehlikelere maruz kaldığını
söyledi.
Çamiçi, “Sokakta çalıştırılan çocuğu bekleyen tehlikeler nelerdir?
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Aile
ve
Sosyal
Politikalar
Müdürlüğümüz ne gibi çalışmalar
yapmaktadır? Çocuklarımızla ilgili
hangi kurum ve kuruluşlar projeler
yapmıştır? Ulaşılan çocuklarımızda
ne gibi farklılıklar olmuştur?
Araştırılıp kamuoyunun ve meclisi-

İl Genel Meclis Üyeleri, Kutlu
Doğum Haftası ve Polis Haftası ile
ilgili açıklamada bulunarak, Kutlu
Doğum Haftasını ve Polis Haftasını
kutladıklarını söyledi.
Dün Nisan ayının son İl Genel
Meclis Toplantısı’nda gündem dışı
söz alan İl Genel Meclis Üyeleri
Ahmet Tuna, Abdullah Meteoğlu,
Arif Çamiçi, Ünal Cevizci ve Celal
Güngör, birer konuşma yaptı.
İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna,
“Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (S.A.V) dünyaya teşriflerinin kutlandığı kutlu doğum haftasına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu
sevincini yaşıyoruz. Regaip kandilinizi de kutluyorum” dedi.
İl Genel Meclis Üyesi Abdullah
Meteoğlu, vatandaşların huzur ve
güven içerisinde yaşayabilmesi için
gecesini gündüzüne katan nice
fedakarlıklara göğüs gererek zor
şartlarda çalışan Polis Teşkilatı’nın
171. Kuruluş yıldönümünü yürekten kutladığını vurguladı.
İl Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi,
regaibin kelime anlamı ile ihsan
edilen, ikram edilen. Lütfedilen,
manasında olması sebebi ile Recep
ayının ilk cuması olduğunu belirterek, tüm İslam alemine Türk milletine hayırlar getirmesini temenni
etti. Çamiçi, “Terör mağduru anne-

lerimizin ve eşlerinin dualarının
arzu ve isteklerinin kabul olunmasına terörün bir an önce kökünün
kazınmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
İl Genel Meclis Üyesi Ünal Cevizci,
polis teşkilatının toplumsal güvenin
tesis edilmesi hususunda halkın mal
ve can güvenliği için gece gündüz
demeden çalıştığının altını çizerek,
“Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz toplumda huzuru ve asayişi
temin etmek için yeri geldiğinde
gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atarak cesaretle ve fedakârca
vazifelerini ifa etmektedirler” dedi.
İl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör
ise “Dini hayatımızda üç aylar olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine bir defa daha girmek üzereyiz. Her zamankinden
daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde insani
ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden
yeşermesi sağlanmalıdır. Gece gündüz kar kış yağmur soğuk demeden
ülkemizin misaki milli sınırlarını
korumak için mücadele eden kahraman Türk silahlı kuvvetlerine ve
emniyet mensuplarının Polis
Teşkilatı’nın 171. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz” şeklinde konuştu. (Ebru ÇALIK)

Meclis üyelerine manda yoğurdu ikram edildi

İl Genel Meclis toplantısında meclis üyelerine manda yoğurdu ikramında bulunuldu. Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis toplantısında
meclis üyelerine Tarım ve
Hayvancılık komisyonunun yaptığı çalışmalar doğrultusunda
Çorum İli Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliği tarafından
birliğin amaçları, çalışmaları ve

Çorum’da mandacılık hakkında
sunum yapıldı. Sunumun ardından
meclis üyelerine Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şaban Sarıca, Başkan Yardımcısı
Muhittin Kütük ve Muhasip Üye
Ali Karagöz tarafından getirilen
manda yoğurdu ikram edildi.
(Ebru ÇALIK)

Sayfa
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Suludere fena patladı!

Herkes sosyal medyada ünlü
Hitit Üniversitesi tarafından 10. Kuruluş yılı
etkinlikleri kapsamında Gazeteci-Yazar Hasan
Taşkın’ın konuşmacı olarak katılacağı “Sosyal
Medya, Algı Operasyonları ve İstihbarat” konulu
konferans gerçekleştirildi.
Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan konferansta konuşan Gazeteci-Yazar Hasan Taşkın,
herkesin artık sosyal medyada ünlü olduğunu
belirterek, sosyolojik olarak toplumların düşünce
analizlerinin herkesin eline geçtiğini kaydetti.
“Dünyamız artık telefonlarda. İnternet oldukça
gelişti. Dünya globalleşti. İnternet ile herkes her
şeye ulaşır hale geldi. Sosyolojik olarak toplumların düşünce analizleri herkesin eline geçiyor.
İnternetten uzak durmamalı verimli kullanmalıyız. Bilinçli değiliz. Herkes artık sosyal medyada
ünlü. Dizileri filmleri istediğimiz her zaman izleyebiliyoruz. Herkesin takipçileri var” diyen
Taşkın, insanların yediği yemeği bile paylaştığını,
çocukların öldürüldüğü bu dünyada dünyanın

keyif çatılacak bir yer olmadığını söyledi. Taşkın,
“Birbirimizi sosyal medyadan takip ediyoruz.
Kim bilir belki düğünlere cenazelere gitmeyip
hepsini sosyal medyadan halledeceğiz. Bu insanlık tarihi için iyi bir şey değil. Dünyayı yönetenlerin hesapları var. Uyanık olmamız gerekiyor.
Sosyal medya takipçilerinin hepsini tanımıyoruz
bile. Sosyal medya hayal dünyası
haline getiriliyor. Hepimizi kutuplaştırıyorlar” diye konuştu. (Ebru
ÇALIK)

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Sema
Ramazanoğlu’na yönelik sözleriyle ilgili tepkilere CHP Merkez İlçe
Başkanı Ali Rıza Suludere cevap
verdi.

“Önüne yatıyor” sözlerinin cinsi
manada olmadığını savunan
Suludere, bu konudaki tepkilere
sert cevap vererek “Niye aklınıza
hemen başka şeyler geliyor.
Aklınızda hep o var da ondan”
dedi.
Suludere açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Sayın Genel Başkanımızın ifade
ettiği cümle üzerine fırtınalar
kopartılıyor. Muammer Güler'in
Reza Sarraf'a söylediği cümleyi
kullandı. Niye aklınıza hemen
başka şeyler geliyor. Aklınızda
hep o var da ondan. Muammer
Güler'le Reza Sarraf arasındaki
ilişkiyi nasıl açıklayacaksınız?

SİYASETİ GERİM GERİM
GERİYORLAR

Orada bu ifade önünde siper
oldum, önünde paspas olurum
anlamına gelirken, siz buradan bir
cinsi anlam çıkartıyorsunuz. Sizin
kafanız tümden bozulmuş.
Tümden ayarlarınız bozuk. Sema
Hanım, aileden sorumlu bakan
hanım, çocuk istismarcılarının
önünde kendini siper etmiştir.
Sayın Genel Başkanımız, O sözleriyle bunu söylemiştir. Söyleniş
amacının dışında bir yorumla ele
alıp, siyaseti gerim gerim gerip
CHP'nin Genel Başkanını,
CHP'nin tüzel kişiliğini, tümünü
töhmet altında bırakıyorlar, gündemi değiştirip tecavüz olaylarının

BELEDİYE MEYVE BAHÇESİNDE ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Belediye Başkanı Recep Çatma İskilip
Kazanlı mevkiinde bulunan Belediye
meyve bahçesinde devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu.
10 Dönüm alan üzerinde 5 çeşit meyve
üretilebilen 20 ton kapasiteli meyve
bahçesinde ıslah ve ağaçların bakım
çalışmasını başlatan Başkan Çatma
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı
ekiplerin yürüttükleri çalışmaları denetledi.
Başkan Çatma zaman zaman ihmal
edilmiş bu önemli meyve bahçesinin
diğer meyve üreticilerine de örnek olacak şekilde tanzim, bakım ve ıslah
çalışmaları kapsamında personel ve
ekipman sayısını artıracaklarını belirtti.
Damla sulama sistemi ile sulanan
meyve bahçesine desteklerinden dolayı
İskilip Tarımını Araştırma ve

Geliştirme Derneğine ve tüm emeği
geçenlere teşekkür eden Çatma buradaki uygulamaların ardından Elmabeli
piknik ve mesire alanında bulunan

meyve bahçesi ile de ilgileneceklerini,
Belediye olarak gereken her çalışmayı
yapacaklarını sözlerine ekledi.

(Diyetisyen)

üzerini örtmeye çalışıyorlar.
45 erkek çocuğa tecavüz edildiğinde sorun çıkmadı da... “Bir kereyle bir şey olmaz” diyen Aile
Bakanı’na Sayın Genel
Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu
Birilerinin önüne kendini siper
etmiş manasında ki sözlerinden
neden hadise çıkarılıyor ?

DEĞİŞİK BİR AHLAK
ANLAYIŞLARI VAR

Kaldı ki “Önüne yatarım” sözü
geçen sene Meclis’te AKP’nin
oyları ile aklandı... AKP’liler
“Bunda ne var yani?” dediler...
Neticede 20 Ocak 2015 günü
TBMM’de oylama yapıldı, bakanın “Önüne yatarım” sözü,
AKP’nin 258 oy’u ile aklandı...
Ve TBMM’de: Ensar Vakfı’nda 45
erkek çocuğa tecavüz olayı üzerine Aile Bakanı hakkındaki gensoru AKP oyları ile reddedildi
Değişik bir ahlak anlayışları var
bunların...

AHLAKSIZLIĞI DA “DİN-İMAN“ İLE
ÖRTÜYORLAR

Nasıl ki hırsız ev sahibini bastırır derler ya yaptıkları da tamda bu. Nasıl ki hukuksuzlukları “millet
istedi” ile kapatıyorlar... Ahlaksızlığı da “diniman“ ile örtüyorlar... Sonuç olarak söyleniş amacının dışında bir yorumla ele alıp, siyaseti gerip
CHP'nin Genel Başkanını, CHP'nin tüzel kişiliğini, tümünü töhmet altında bırakıyorlar, gündemi
değiştirip tecavüz ve terör olaylarının üzerini örtmeye çalışıyorlar.
İl Genel Meclisi’nin 6 Nisanda yapılan toplantısında Sayın CHP Genel Başkanımız Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında söylediği
sözlere tepki vermek için gündem dışı söz alan
AKP İl Genel Meclis üyelerinin çirkin sözlerini
kınıyorum.
Eleştiriler karşısında CHP İl Genel Meclis Üyemiz
Sayın Yıldız Bek’e de teşekkür ediyorum. Onurlu
bir şekilde sözleri ile kimseyi incitmeden hakaret
etmeden sizlere bir şeyler hatırlattı”

Prof. Dr. Reha Metin Alkan MÜSİAD Çorum Şubesinde “4. Sanayi Devrimi” konulu konferans verdi
ile doğru orantılı olduğunu
belirterek bu kapsamda da insan
yetiştiren en önemli kurumların
başında üniversitelerin geldiğini
vurguladı. Günümüz dünyasında
bilginin en önemli hazine olduğunun altını çizen Rektör Prof.
Dr. Alkan, ülkelerin gücünü
belirleyen unsurların teknolojiyi
üretmek ve pazarlayabilmek
olduğunu söyleyerek “Katma
değeri yüksek olan, bilimsel
değeri yüksek olan, teknoloji
ağırlıklı ürünler üretmeliyiz.
Mazeret üretmeksizin çağın

gerektirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek inovatif çalışmalar yapmalı, bulunduğumuz topluma katma değeri
yüksek ürünler sunarak milletimize en yüksek faydayı sağlamalıyız” dedi.
“3. sanayi devrimini şuan içinde
bulunduğumuz dijital devrim
olarak adlandırabiliriz.
İnternetin yaygınlaşması, akıllı
cihazların çoğalmasıyla birlikte
başlayan süreç ise 2011 yılında
ortaya atılan Endüstri 4.0, 4.
Endüstri Devrimi ya da 4.

Sanayi Devrimi olarak adlandırılan, bir kavram. Bu sistemde
bütün cihazlar birbirleriyle iletişim halinde” diyen Rektör Prof.
Dr. Alkan, 4. sanayi devriminin
artı ve eksi yönleri hakkında
değerlendirmelerde bulunarak
makinelerin kendi aralarında
bağımsız bir şekilde koordinasyon sağlaması ve ciddi bir şekilde iş gücünün optimize edilmesinin güzel bir gelişme olduğunu
kaydetti.
4. sanayi devriminde temel olarak bilişim teknolojileri ile

EMZİRME
DÖNEMİN DE
BESLENME
Büþra KAVUKÇU

Rektör, Genç MÜSİAD Üyeleriyle buluştu

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Çorum
Şubesi Genç MÜSİAD üyeleri
tarafından düzenlenen Ahi Amir
Buluşmaları kapsamında Genç
MÜSİAD Üyeleri ile bir araya
geldi. Programa MÜSİAD
Çorum Şube Başkanı Mücahid
Ahmet Köksal, Genç MÜSİAD
Çorum Şube Başkanı Alper
Tığlı, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve işadamları katıldı.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, ülkelerin gelişmişlik
düzeyinin yetişmiş insan gücü
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endüstrinin bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyleyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, söz
konusu kavram ile birlikte teknolojinin sosyal hayata olan
etkisinin de değerlendirilmesi
gerektiğini belirterek Endüstri
4.0’ün nüfusun artmadığı, hızla
yaşlandığı ülkelerde hizmetler
devam etmesi için yararlı bir
kavram olduğunu ancak nüfusun
dinamik olduğu, sürekli geliştiği
ülkelerde ise istihdam açığı
meydana getirebileceğini vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Alkan, artı ve
eksi yanlarının düşünülerek sistemin iyi taraflarının alınması
kaydıyla uygulanması gerektiğini ifade ederek “Bizlerin ArGe’si yüksek, katma değeri yüksek ürünleri üretmemiz gerekiyor. Dünya da yaklaşık 7 buçuk
milyar insan var. Dolayısıyla bu
işlere muazzam ihtiyacı ve uzağında olan ülkeler var” dedi.
“En yüksek eğitime sahip olmamız gerekiyor. Milli ve manevi
değerlerimizi unutmadan ve elimizdeki değerlerin kıymetinin
bilinciyle yapacağımız çok
çalışma var” diyen Rektör Prof.
Dr. Alkan, birlik ve beraberlik
ruhuyla ülkemizin maddi ve
manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan
MÜSİAD yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

Gebelikte alınan fazla kiloların yanı sıra,
yeni doğum yapmış annelerimizin kilolarından başka düşündüğü ve endişelendiği
bir diğer konu da sütü… Yeni doğum yapmış bir anne için bebeğini kendi sütü ile
besleyebilmek, büyütebilmek son derece
önemli. Sütün artırılabilmesi için tüketilen
fazla şekerli besinler, bol kalorili içecekler
zaten gebelikten sonra fazla kilosu kalan
annelerin daha da kilo almalarına neden
olur.Hamilelik sonrasında kilo verimi bazı
kurallara uyulduğunda çok kolaydır. Ancak
anneler bu dönemin farklı duygusal nedenleri ile bir türlü bu beslenme önerilerine
uyacak güç ve motivasyon
bulamazlar.Bebeğini iyi emzirmek, onun
sağlığını korumak ve bebeğin ihtiyaçlarını
karşılamak bu dönemde annenin önceliklerini de değiştirir. Aslında anneler ufak
tefek yapacakları değişikliklerle bu emzirme dönemini de kilo vererek kaybedeceklerine inansalar işleri kolaylaşacak ve kilolardan kurtulmak ta hızla kendisini gösterecektir.
Emzirme döneminde, her gün yaklaşık 6 -7
çay bardağı, yani 600- 700 ml süt salgılanır. Bunun için harcanan kalori ise, her gün
için 500 -700 kalori civarındadır. Süt verirken oluşan kalori kaybı 1 saat orta seviyede egzersize eşdeğerdir. Bu sebeple emzirirken dengeli beslenen ve yeterli sıvı alan
anne, eğer doğumu normal kabul edilen
sınırlardaki kilo kazanımı ile bitirdiyse, 6
ay sonunda doğumda aldığı ve süt üretmek
üzere depoladığı fazla kilolardan kurtulur.
Su, süt yapar!
Anne sütünün yüzde 80’i sudan oluşuyor.
Annenin bir günde 600-700 ml arasında süt
salgıladığını düşünürsek 500-600 ml su
bebeğe geçiyor. Emziren annenin günlük
olarak hem kendi fizyolojisi hem de bebeği
için suya ihtiyacı oluyor. Günlük olarak
tüketilmesi gereken sıvı miktarı ise 2,5-3
litre arasında olmalı. Unutmayın ki su,
anne sütünün miktarını artıran en önemli
madde. Sıvı tüketimi sadece su ile sağlanmaz. Gün içinde içilen çorbalar, maden
suyu, ayran, süt gibi besinlerden gelen su
miktarı da anneye sıvı takviye eder.
Dolayısıyla emziren bir annenin beslenmesinde su içeriği yüksek bu besinler mutlaka
bulunmalı.
Anne sütünü doğru besinlerle destekleyin!
Et ve et yerine geçenler: Yağsız kırmızı et,
tavuk, balık, hindi eti, kuru baklagiller,
yumurta, kuru yemişler daha çok tercih
edilmeli, salam, sosis, sucuk, kavurma,
pastırma gibi işlenmiş etler ya sebzelerle
yenmeli ya da nadir tüketilmelidir.
Sebzeler mutlaka yemeklerimizde bulunmalıdır. Lahana, mısır, patates, havuç,
ıspanak vb… en güzel örneklerdir. Sebze
yemeklerini pişirirken zeytinyağlılara kişi
başı 1 yemek kaşığı, etli yemeklere yağ
eklemeden pişirmeye özen göstermelisiniz.
Mümkün olduğunca az suda ve az pişirerek
yemek daha hızlı kilo verdirmekte ve kanser yapıcı maddelerin vücuttan hızlı bir
şekilde atılmasını sağlamaktadır.
Tuzlanmış, sirke ile işlem görmüş ve kızarmış sebzelerden uzak durmalısınız.
En zengin kalsiyum kaynağı olan süt ürünleri beslenmemizin başköşesinde olmalı.
Süt ürünü tüketmek ile ilgili sıkıntısı olan
annelerimizin ise doktor kontrolünde kalsiyum takviyesi alması mümkün. Çünkü
anne sütü ile günlük olarak bebeğe belli
miktarda kalsiyum geçer. Anne sütü, bebeğe geçen kalsiyum miktarını sabit tutar;
annenin kalsiyum deposu olan kemiklerinden ve dişlerinden kalsiyum çeker. Bu
sebeple anneler günlük belli bir miktar kalsiyum mutlaka almalı.
Tatlılar, şekerler ve çikolatlar ;sade şeker,
şekerli içecekler, hamur tatlıları, bisküvilerden uzak durmak en sağlıklısı. Bunun
yerine az yağlı, az şekerli, kuru yemişli
kekler veya az yağlı süt ve az şeker ile
hazırlanmış pudingler, meyveli tatlılar,
çikolata kırıntılı az şeker ve az yağ eklenmiş kurabiye veya meyve tartları haftada
2–3 kere 1 porsiyon olarak yenilirse kilo
vermenizin durmasına engellenmiş olur.

Sayfa
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA
En lâtif.
En malik.
En lüzumlu uzvu nedir?
Bunları bilerek sever, değerlerini
kıymetine göre kullanabilirse, her
biriyle bir cennet makamına ulaşır.
Bilmeden kullandığı zaman, daha
çok neyini seveceğini bilmez, gelişigüzel yaşaması, her evzası yüzünden
cehennem hayatına şimdiden düşmüş olduğunu hisseder. Dostum
kendini tanı, kendindeki dilber diyarında yaşamaya bak!..
İNSANIN GERÇEK YAŞANTI
MAKAMI: "DİLBER DİYARI"
Mevcut duygularımız altında
"Gönül iklimi" denilen öyle bir yer
var, öyle bir yer ki: O iklimi bilsek;
hayatlar pahasına da olsa, derhal ulaşabilmek için o iklime varmayı ön
plâna alırız.
Zevkini bilsek, ölüm denen şey de
ortadan kalkacağı için, gövdemize
bile o zevki âlâyı, tercih eyleriz.
Bu zevkin haberini duymak bile
muazzam bir zevk veriyor.
Gönül iklimine yön tutanların
yanında duranlar bile adeta İçki
İçmiş gibi sarhoş olup her şeyi tozpembe görürler.
Gönül adı bile meşhur bülbülün
davası, meşhur sebebi İse; bir manayı aşk yaşadıkları İçin değil mi?
Gönül deyip geçme dostum!..
Herkes yanlış anlamış olabilir. Asıl
gönül neye denir? Biz ona bakalım.
Gönül cananın evidir, cananın!..
Can evi diyenler de, bilmeden deyip
geçmişlerse, bize ne dostum!.. Biz
Canân ilinin güzelliklerine bakalım.
Evvelâ İklimine ulaşan, güzel oluyor.
Gül oluyor, bazen de bülbül oluyor!..
Çünkü:
Orası ilhamlar, neş’eler kaynağı!..
Orası her şeyin güzellik, iyilik yeri!..
Orada yaşayan, ölüme rest çekiyor.
Ölümsüzlük yeri!..
O diyar, varlık diyarı!..
O yer, saltanat yeri!..
Aşk gerçeğinin kaynağı, sevgilerin
deryalaştığı yer orası.
Muhabbetlerin; tedris, dercit yeri
orası!..
Akılların, hayallerin tükendiği yer
orası!..
Hayranlıklar celbinin mıknatızmı
orası!..
İlimler ilminin menşeidir orası!..
Okumak sırrının, bilgi, haber alma
olumunun kaynağıdır orası!..

İnan bu sözlerime!..
Dilber diyarı olan, seyranlar seyranı
olan yerdir orası!..
Sonsuzluk âleminin başladığı, korkuların, şüphelerin, tereddüt ve
hayallerin olmadığı, gerçek sultanlığın hüküm yeri orası!
Sevinçlerin, hükümlerin, kesinlik ve
kararların, tek yeridir orası!..
Orada; gam, kasavet olmaz.
Madde arzularının tükenip, zevki
sefa âlemlerini yaşamak, devran-ı
agâh olmak yeridir orası!..
Müşkülleri halledip, devrana geçmek yeridir orası!..
Hiçbir tesire kapılmadan, zevkle
zevk olma yeridir orası!..
Şerefli sahip sıfatıyla yaşamak devran-ı ahenk yeridir orası.
Çirkini güzel, kötüyü iyi, acıyı tatlı
eden yerdir orası!..
Aşk-u ferman, derde derman diyarıdır orası.
Zinde kafa, halen sefa, kâinatı kalp
diyarıdır orası.
O güzel illerde yaşayan, zehri şeker
yapar, diken gül olur ona. Kendi
kendinde yaşarken hayranlıkla, her
şey de ona hayran kalır.
O dilber diyarında yaşayan: Her an
mutlu, her an neşeli, her haliyle
memnun, çalışıp yorulmayan kişi
olur. Gönlünden neşredip kalbine
akan neş'eden öyle zevklenir, öyle
zevkler yaşar kil.. Damarlar dahi
zevki izdivaç, gelin gecesi sıfırda
kalır o zevkten!..
O gönül iklimi!.. O lâtif mekân!.. O
mekân içindeki mekân!.. O zamansız olan âlem!.. O gövdede gövdeyi
yaşatan âlem!.. O hep güzeller güzeli olan mekân!.. O dilberler diyarı
olan, âlemlerin âlemi olan, âlemler
ifraz eden âlem!.. Dostların dostu
olan, canların canı olan, sırların sırrı
olan, o yaşayanı yaşatan!.. Aşık, sadık
olmayı değer aleme arzum.
Uykumu kaçırıp hasretiyle yaşayanım.
Gerçekten ulaşmak isteyenin lâmekân denilen ezeli ve ebedi saadetler
yeridir o mekân.
Abdulkadir DURU
4 Aralık 1970
PAZARTESİ:
TAHTINDA OTURURSAN
SAHİPLİĞİNİ, OTURMAZSAN ACİZLİĞİNİ
YAŞARSIN!..
İNSAN, YAŞATAN’IN HADİMİ, VELÂYETİN VALİSİDİR!..

Günün Tarifi: Evde mangal yapmak
12 adet tavuk kanat
1 çay bardağı acılı ketçap
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sıvıyağ
3 yemek kaşığı barbekü sos (
Calve Marka olanı tercihimdir)
tuz
kekik
Kokusuz Dumansız Evde
Mangal Tarifi ve Yapılışı:
Tavuk kanatlarının tüylerini
ocağın üzerinde çevirerek
yakın. Sonra yıkayıp süzülmesini bekleyin. Bir kase içerisinde tavuklar hariç tüm malzemeyi koyun ve karıştırın.
Kanatlara bıçakla derin kesikler atın. Tuzlayıp, yağlı kağıt
serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Hazırladığınız sosun yarını
tavukların üzerine silikon fırça
yardımıyla sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15

dk aralığında pişirin. Süre
sonunda kanatları çıkarıp altı
üste gelecek şekilde çevirin.
Kalan sosu yine kanatların
üzerine yayın. Yeniden fırına
sürüp, yine 10-15 dk aralığında pişirin. Arzuya göre tavukların yanına baharatlanmış
elma dilim patates ekleyebilirsiniz. Mangal tadında tavuk
kanat servise hazır, Afiyet
olsun.

UNUTMAYALIM
HAYAT BÜTÜNLÜĞÜNDEKİ YERİMİZ
Demeliyiz ki; “Tarihimden geldim, gelecek tarihe temelim.
Halen yaşadığım toplumun içinde,bu bütünlüğümü ve büyüklüğümü,gelecek nasıl taşıyalım?
Bu kuşak, geçmişinin üstüne kurulmuş. Geleceğe de temel
olması, kaçınılmazdır. O halde,bozuğu düzenlemek,geleceğe
sağlam görünmek zorundayım.Devremi nasıl tamamlamalıyım ki,gelecek kuşağım hem sağlam olsun,hem de benimle
iftihar etsin”

BUNCA ÇABALAR,
NE ELDE ETMEK İÇİN?

İnsanlar gidiyor, insanlar akıyor, insanlar koşuyor. Durmadan bu koşu devam edip gidiyor.
Evet ama ne için, nereye? Ne elde
etmek için bunca çabalar? Niçin
koşuluyor, aranan ne?
İnsanoğlu sabah evden çıkıyor, akşam eve dönüyor. Gömülmüş sadece bir işe, gözü görmüyor başka hiçbir şey, ne ahbap, ne arkadaş, ne
komşu. Kafaların içinde insan sevgisinden iz
yok.
Dolu, insan kafalan. Akıllar, fikirler yalnız
madde yığmakla meşgul.
İnsanın, içine hoşnutluk verecek olumlardan
haberi bile yok sanki.
Tatlı bir tebessüm, güler bir yüz, candan bir
alâka, kendisine neler veriyor? Ama günde bir
veya birkaç anlık bu olaylar, kış ortasındaki
bulutlu havalar arasından yüz gösteren güneş
misali, fark edilmiyor bile.
Sevginin, insan için yaşama kaynağı olduğu
görülmüyor. İnsan hayatının tadının; ancak İnsanlar arası muhabbet, kaynaşma ve samimiyet-

le var olabildiği görülemiyor.
İnsanlar dışta diri ama içte ölü, gönüller sönük.
İç dünyalar bomboş.
Her şeyler elde edilmiş ama saadetin yüzü görülmüyor. İnsanlar birbirinin yüzüne acaip bakıyorlar, sanki başka gezegenlerden gelmişler.
Sanki birbirlerini hiç görmemişler, birbirlerine
yabancı. Suratlar asık, sanki düşmanlar.
İnsanlar birbirlerinden kaçıyorlar.
Bu kaçışın sonu nereye getirdi insanı?
Ev halkı bile birbirine yabancılaştı. Aynı apartmanın komşuları birbirine yabancı. Herkes yalnız. Soğuk soğuk yüzler, donuk bakışlar.
Hoşnut beş dakikaya bile hasret kaldı insan.
Özden, candan bir bakışın özlemlisi kaldı insan.
Bitmeli artık, bu sonu olmayan yol. Kaçışlar
durmalı, madde için kalp kırışlar bitmeli.
Maddeyi insana tercihler sonlanmalı. İnsan,
değerini ta-nımalı. İnsan, kalplerde en üst yerini
almalı. İn-sanlar birbirlerine dönmeli, sevgiyle,
anlayışla bir-birlerine koşmalı. İnsan insanı tanımalıdır.

SEVGİYİ DEVAMLI VE KUTSAL
KILAN, ÖNCELİKLE SAYGIDIR

Kişiden aileye, ailelerden
oluşan uluslara varıncaya dek
her şey birbiriyle ya savaş ya
da barış halinde bulunur.
İnsan hücresinden iç ve dış
organlarına kadar bütün uzviyet, kesinlikle bu iki davranıştan biri içindedir.
Uluslarla ulusları, vatandaşlarla vatandaşları ve aralarında kan bağı bulunan aile fertlerini, hatta kişileri kendi
kendileri ile savaş haline getiren nedir?
Vücudumuzun çeşitli organları niçin sürtüşmeye düşerek
savaşmak zorunda kalırlar
birbirleriyle?
Bu soruya cevap vermek için.
basitten mürekkebe gitmek
zorundayız.
Bilindiği gibi, her mürekkebin temeli basitlerdir, daha
başka bir deyimle, basitlerin
heyeti mecmuası mürekkep-

tir.
Örneğin; tuğla, tek başına
herhangi bir yapı malzemesidir. Ama duvarcı ustasının
onları dü2en içinde birbiri
üzerine yerleştirmesiyle koskoca binalar meydana getirilir.
Ne var ki. bireylerin savaş
haline gelmelerinin nedeni,
geçimsizlik, yani uyumsuzluktur.
Evlât ebeveyne, ebeveyn
evlâda, komşu komşuya karşı
ise ortada bir uyumsuzluk var
demektir.
Bu durumda da taraflar arasında savaş kaçınılmaz olacaktır.
Oysa, uyuşmanın ilk şartı
sevgi sanılır. Fakat, içinde
saygı mevcut olmayan sevgi
de hiçbir şey ifade etmeyecek, boş bir deyim olmaktan
ileri geçmeyecektir.

Örneğin; aile kişileri, vatandaşlar veya uluslar birbirlerine karşı saygılı değillerse,
duygusal bir davranış olan
sevgi, en küçük sarsıntıda
temelsiz bina gibi çöküverecektir.
Konuyu günlük yaşantımızdan basit bir örnekle tanımlayalım.
Meselâ: birbirleriyle severek
evlenen çiftlerden çoğu, sevgileri saygıya dayanmadığından, kısa süre içinde mahkemelere düşmekte, birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
Misalleri, yaşantımızdan yüzlerce örnekle çoğaltmak
mümkündür.
Fakat kısaca belirtmek isteriz
ki, sevgiyi devamlı ve kutsal
kılan, öncelikle saygıdır.
Sevgi ise, ancak saygının ürünüdür.

Faydalı Bilgiler

Sarımsak Çayı Nedir ?

Sarımsak çayı zayıflama konusunda son
dönemde en popüler ve etkili bitkisel çayların başında gelmektedir. Genel olarak
güçlü ve ağır kokusu sebebiyle birçok kişinin yemekten kaçındığı sarımsak saç bakımı, cilt bakımı ve kalp ve damar sağlığını
koruması ile birçok faydası bulunmaktadır.
Sarımsak aynı zamanda güçlü bir antibiyotik etkisi göstermektedir. Sarımsağın diş
olarak adlandırdığımız etli kısımları ile
elde edilen bitkisel çay vücudumuzda biriken yağların yakılmasına yardımcı olmaktadır. Zayıflamak isteyen kişiler sarımsak
çayını kullanarak yağlarından kurtulup hem
sağlıklı hemde kilolarından kurtulmuş bir
birey haline gelmektedir. Sarımsak çayı
zayıflama çayı olarak da bilinmektedir.
Hazırlanması oldukça kolay olan sarımsak
çayı ayrıca vücudun toksinlerden kurtulmasını da sağlamakla birlikte sindirim sistemlerinin de düzelmesini sağlamaktadır.
Sarımsak;
o
Kalp sağlığımızı korumamızda
büyük yardımcı olur.
o
Vitamin ve mineraller açısından
zengin olması nedeni ile daha sağlıklı
olmamızı sağlar.
o
Mideye zarar veren parazitlerin
yok olmasını sağlar.
o
Sindirim sisteminin daha düzenli
çalışmasını sağlar.
o
Vücutta biriken gazın giderilmesi-

ni sağlar.
o
Sarımsak çayının buharı bronşit
etkilerini azaltır
o
Zayıflamamıza yardımcı olur.
o
Enfeksiyonlara karşı vücudun
daha dirençli olmasını sağlar.
Sarımsak çayı Nasıl Yapılır?
Sarımsak çayı hazırlamak için tek ihtiyacımız olan şey sarımsak tatlandırmak amaçlı
ise bal ve limon. Bir bardak dolusu suyun
içerisine 1 veya 1 buçuk diş sarımsak atarak suyun sarımsak ile birlikte kaynamasını
bekleyin. Kaynadıktan hemen sonra ateşten
alarak iki üç dakika kadar dinlenmesini
sağlayın. Daha sonra 1 çay kaşığı bal ve
isteğe göre limon damlatarak tatlandırın.
Bu şekilde hazır hale gelen sarımsak çayını
düzenli olarak kullandığımız taktirde hem
sağlıklı hemde daha zayıf bir birey haline
geliriz.
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ÖRGÜNÖZ’DE
İŞ İÇİNDE EĞİTİM

KENDİMİZ VE ÖMRÜMÜZ

Beşikten mezara kadar öğrenmek, insanları hayvandan
ayıran farklardan biridir, öğrenmelerin başında, hayat
öğrenimi gelir. Hayat öğrenimlerinin başında da,
vakitlerini değerlendirmek gelir.
Yaşımız ne olursa olsun, hangi şartlar içinde olursak
olalım, ömrümüzün bütünlüğünü teşkil eden saniyelerimizi boşa harcamaktan azami derecede sakınmak,
saniyelerimizi esaslı biçimde değerli kullanmak zorundayız.
Saniyelerimizin harcanması, aritmetiktir. Bir saniyenin
hatasıyla günler boyu perişanlık, bir saniyenin değerlendirilmesiyle günler, hatta yıllarca saadetler kaydetmek vardır.
Kaçınılmaz gerçek olan şu noktadan konumuzu alırsak, zihnimizi durultur, aklımızı da kendimize çalıştırmayı başarırız.
Ömürlerimizin birer saniye olduğunu anladığımız
kadar, kendimizi de anlamak mecburiyetimiz vardır.
Kendimiz deyince, bir gölge, bir de gerçek kendimiz
olarak iki olduğumuzu en baştan hatırlarsak, konuya
temelden girmiş olacağız.
Evet kendimiz deyince, tarafımız yani milletimiz akla
gelir. Gerçek budur. Aynı inanç ile aynı hedefi tutmuş
kişiler, az veya çok bir millettir.
Aklımızı kendimize çalıştırmak demek, inandığımıza
inananlar, hedefimize doğru varmak azmindeki kişilerle birliktir. Ayrıca kendimizi düşünürken, yandaşlarımızdan soyutlanmış bir gölge durumuna düştüğümüzü o anda fark etmek zorundayız.
Tek başına bir kişi ne olursa olsun, nasıl olursa olsun,
ancak bir gölgedir. Kayba mahkûmdur. İlla da inancını kuvvetlendirici bir usta adına yaşayıp, kendisinin
yandaşlarıyla birlikte olursa, var olacağını ve yandaşları ne kadar çok ise kendisinin o kadar güçlü olacağını
kesin olarak bilmek ve taraftarlarını da çoğaltmak mecburiyeti vardır.
Kişi, “ben” ya da “kendim” dediği zaman, eğer taraftarlarını ve onların merkezini kastediyorsa, taraftan bir
milyon kişiyse, kendisi bir milyon kişi gücündedir.
Doğrudur, "ben" ya da "kendim" diyebilir.
Eğer yandaşlarını unutarak, hiç hatırlamadan, tek
başına kendisini kastediyorsa, gölge olduğunu kendisi
de, herkes de bilmelidir. Çünkü "kendim" ya da "ben"
diye bir varlığa sahip değildir, her yerde hiç olur gider.
Bugünkü konumuz, kendimizi iyi anlayıp, ömür
bütünlüğümüz olan saniyemizin ana noktalarını kestirmeye, yani tam karar ile anlamaya çalışıyoruz.
Ömür bütünlüğümüz, saniyelerle bütünleşen zamandır. Kendimiz de her birerlerimizin bütünleşmesiyle
kendimizdir. Saniyelerini hesaba katmayanın ömrü hiç
yoluna heba olduğu gibi, taraftarları yani milleti adına
yaşamayanlar da, kopuk oldukları nispette birer hiçler
olurlar.
O halde önce kendimiz ve değerlendireceğimiz ömrümüz!..
Tüm ömrümüzün bütünü, saniyelerin örülmesiyle
değil midir? Saniyeler, dakikalar olur. Dakikalar saatler
olur, saatler günler olur. Günler de haftalar, aylar, yıllar!.. Böylece bir ömrün birimlerinin saniyeler olduğunu tespit ediyoruz ki, ömrümüz saniyelerimizden ibarettir. Bir saniyesini iyi değerlendirmemekten kötü bir
davranış yaparız. O, bir saniyelik iştir ama bir saniyelik
kötü iş yüzünden ömür boyu sıkıntılara, azaplara düşmek gözlerimizin önündedir. Bir saniyelik sinirlenmekten cinayet çıkar, iki cihanda uzun cezalar çekilir.
Bir saniyelik kızmaktan acı bir söz söylenir, ömür boyu
mahcubiyetle yaşanır. Bu gibi misalleri çoğaltmaya
gerek yok. Ömür, saniyelerden ibarettir cümlesi, yeter
de artar bile. Ömrümüzden evvel kendimiz varız
hesapta! Daha çok kendimiz derken, kendimizi aldatmış oluruz. Kendimiz derken kendimizin tüm yandaşlarımız olduğunu bilmezsek, kendimiz milyonlar
kadar büyük iken, milyonda bir parçaya indirmiş oluruz. Tüm taraftarlarımızla bir bütün, kocaman bir şahsiyet iken, küçük bir parça haline düşmek kadar acı bir
cehalet düşünülemez. Öyle ya, ne demek bir milyon ya
da 20 milyon, yahut 50 milyondan örülü bir kişi iken,
o milyonlardan kendisini koparıp da bir küçük birime
düşmek? İyi anlayalım. Anlayalım ki kişi, taraftarlarıyla bütünlükten bir kişidir. Tek başına bir kişiyse, niye
tek başına bir yerde yaşayamazlar? Meşhur bir tarzan
hikâyesi vardır. Tarzan inşalardan sıyrılıp, ormanlar
içinde yaşamış. Ormanlar içinde yaşarken, benliğini
hayvanlarla tamamlamak zorunda kalmış. Tarzan da
"kendim" derken, taraftarı olan hayvanlarla bir “ben"
olmuştur. İstediği zaman onları yanına çağırır, zor
durumda yardım ister, bazı işlerini bazı hayvanlara
yaptırır. Tarzan da onlara gereken yardımı yapar.
Koruyacağını korur, ayağına diken batmış hayvanın
dikenini alır. Yakın ilişkileriyle birleşmiş hayvanlarla,
kendisini bulmuştur. Sipsivri, tek başına kalmamıştır.

Sayfa
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DOLANDIRILMAYIN SP, tutuklamalara ve Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel
Müdürü Soner Canko, "Dolandırıcılıkla ilgili
mücadelede teknoloji anlamında çok ilerideyiz
ancak kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda gidecek yolumuz var" dedi.
BKM’nin, kart kullanıcılarını farklı ikna yöntemleri kullanarak dolandıran kişilere karşı
bilinçlendirmek amacıyla başlattığı "BUNLARI YEMEYİN!" kampanyası büyük ilgi görüyor.
Kampanyaya ilişkin yapılan toplantı BKM
Genel Müdür Soner Canko'nun ev sahipliğinde
diyetisyen Taylan Kümeli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sosyal mühendislik yöntemleri ile geliştirilen
dolandırıcılık olaylarına karşı tebessüm ettiren
bir iletişim yolu kullanarak diyetisyen Taylan
Kümeli'nin "BUNLARI YEMEYİN!" dediği
kampanya ile amaç, kart kullanıcılarını dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirerek,
SMS’le gelen şifreler ile kart bilgilerini başkaları ile paylaşmalarını engellemek.
Kampanyada, kart kullanıcıları, en yaygın
dolandırıcılık yöntemleri olan "Dolandırıcılar
tarafından gönderilen 'tebrikler, kazandınız'
SMS'leri ve dolandırıcıların polis, savcı, jandarma, bankacı, sigortacı tadı verdiği telefon
aramalarını" yememeleri konusunda uyarılıyor.
BKM Genel Müdürü Canko, konuya ilişkin
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dolandırıcılık
oranlarının çok düşük olduğuna dikkati çekerek, "BKM verilerine göre 2015 yılında kartlı
ödemeler sektöründe her 10 bin TL’lik harcamaya karşı sadece 1,1 TL’lik dolandırıcılık
yaşanmıştır. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde
bu tutarın 6-7 katı, ABD’de ise 11-12 katı
dolandırıcılık yaşanmaktadır." dedi.
Sistemsel olarak yapılan bu geniş çaplı yatırımların ve güçlü önlemlerin etkisiz kaldığı tek
alanın ise tüketicilerin, dolandırıcılarla kendi
iradeleri ile paylaştıkları, gizli kalması gereken
finansal bilgileri olduğunu anlatan Canko,
BKM ve bankacılık sektörü olarak güvenlik
konusunda yıllardır teknoloji, sistem ve insan
kaynağı açısından önemli yatırımlar yapıldığını hatırlattı.
Canko, Chip&PIN geçişini tamamlayan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayarak,
"Bu konuda da yaptığımız bilinçlendirme kampanyaları ile bu geçişi çok hızlı tamamladık.
Bankalarımızın dolandırıcılık izleme ve önleme yöntemlerini oldukça etkin bir şekilde
uygulaması ve kartlı ödeme sektörü altyapımızın oldukça gelişmiş olması sayesinde dolandırıcılık rakamları en alt seviyelerde seyrediyor.
Türkiye ödeme sistemlerinde en güvenli ülkelerden biridir." diye konuştu.
"En güvenli ülkelerden biriyiz ama mücadeleye devam etmeliyiz"
Banka ve kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili
mücadelenin teknolojik altyapı ve kart kullanıcısının bilinçlendirilmesi dahil olmak üzere
tüm unsurlarıyla, başta bankalar, emniyet güçleri ve kamu otoriteleri olmak üzere tüm ilgili
paydaşlar tarafından sürekli iyileştirilerek
yürütülmesi gereken uzun soluklu bir mücadele olduğunu belirten Canko, şöyle devam etti:
"Kart kullanıcılarını bilinçlendirmek için başlattığımız sosyal iletişim kampanyası bankalarımız tarafından da kendi müşterileriyle paylaşılarak geniş kitlelere ulaşmıştır. En güvenli
ülkelerden biriyiz ama mücadeleye devam
etmeliyiz. Dolandırıcılık alanında sorunun kaynağına baktığımızda, kart kullanıcıları, bugün
yaş ve sosyo-ekonomik durum gözetilmeden,
SMS, telefon, e-posta ve sahte internet siteleri
yoluyla kandırılmaya, kart bilgileri ele geçirilmeye ve dolandırılmaya çalışılıyor.
Kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri
kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz.
Bu vakalar sürekli şekil ve taktik değiştirerek
hayatımızda olmaya devam edecek.
Dolandırıcılıkla ilgili mücadelede teknoloji
anlamında çok ilerideyiz ancak kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda gidecek yolumuz var. Bu bankacılık sektörünün yanı sıra
tüm ilgili paydaşlarla ortak yürütülmesi gereken, sürekli ve uzun vadeli bir mücadeledir."
Diyetisyen Taylan Kümeli ise, bu kampanyanın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu,
tüketicilerin ve bireylerin bilinçlendirilmesinde
çorbada tuzunun olmasının kendisini mutlu
ettiğini söyledi.
İnsanların baharı yorgunlukla karşıladığını ve
bu yorgunluğu üzerlerinden atabilmek için beslenmeye çok dikkat etmeleri gerektiğine işaret
eden Kümeli, "Bunun için hayatımıza hemen
suyu dahil etmeliyiz. Eğer yorgunsanız hayatınızda 12 bardak su içip içmediğinizi test
etmekle başlayabilirsiniz. Her tuvalete çıkış
vücuttan 35 kalori atmak demektir. Bahar aylarının ilk günlerine ne kadar su içtiğinizi test
ediniz. İkinci olarak sebze ve meyvenin yanı
sıra daha fazla rafine edilmemiş besinler
yememiz gerekir. Baharın başlamasıyla bitkisel proteinlerden yavaş yavaş hayvansal proteinlere geçiş başlamalıdır." diye konuştu.

Saadet partisi Çorum Merkez
İlçe
Başkanı
Orhan
Sakınmaz, CHP Genel
Başkanı
Kemal
Kılıçdaroğlu’un Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı
Ramazanoğlu için söylediği
sözler ve son günlerde
Çorum’da yapılan tutuklamalara karşı tepki gösterdi.
Saadet partisi Çorum Merkez
İlçe
Başkanı
Orhan
Sakınmaz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
“Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu
hakkında çirkin ifadeler kullanan CHP Genel Baskani
Kemal Kılıctaroğlu’nu kınıyoruz. Eleştirme başka şeydir
küfür ve hakaret etmek başkadır. Muhalefetin bu çirkin
dili maalesef CHP nin zihniyetini
göstermektedir.
Allah'ım ne günlere kaldık!
İktidarı ayrı edepsiz, muhale-

feti ayrı terbiyesiz!
Edep den yoksun muhalefet
böyle iken, Ya dindar nesil
yetiştirme hedefiyle yola
çıkan hükümetimize ne
demeli? Dindar nesiller sapık
zihniyetlere mi teslim edilecek. Taciz ve tecavüz suçlularına idam kararı çıkartın veya
hadım edilsin. Son zamanlarda ülkemizin içine düştüğü
ve adeta gökten taş yerine
bela olarak yağan terörün,
yasak ilişkilerin, tecavüzlerin, cinayetlerin, istismarların, tacizlerin, yıkılan yuvaların, afetlerin sebebini, diriliş
dizisi izlememize ve diriliş
konferanslarına katılmamıza
rağmen neden bir türlü dirilemediğimizi soruyor ve diyoruz ki, hepiniz aynı tarlanın
mahsülüsünüz. Sizden bu
ülkeye bu ümmete hiçbir
fayda gelmez.
Tüm bu olup bitenler karşı-

sında cemaatlerin, derneklerin, vakıfların, sivil toplum
örgütlerinin büyük bir bölümünün irşad vazifesini terk
edip bürokratik makamlarda
kadrolaşma, yurt arsası parselleme, ihale takipçiliği ve
devlet destek projelerini
kapma yarışını da hayretler
içerisinde izliyoruz.İki yüzlü
olmayalım bu olaylara sessiz
kalan da, sessiz kalınmasını
isteyen de, olayı örtbas etmek
isteyen de bu çocukların
ahını alacaktır. Huzuru mahşerde elleri yakalarında olacaktır.
Yine en son Çorum daki
tutuklamalar için de Maide
suresi 8.ayeti "Ey İnananlar!
Allah için adaleti ayakta
tutup gözeten şahidler olun.
Bir topluluğa olan öfkeniz
sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah'a
karşı gelmekten sakınmaya

daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden Haberdar'dır." hatırlatarak suçlu olan elbette
cezasını çekmeli unutulmamalıdır ki paralel birbirine
kavuşmadan uzayıp giden ve
aralarındaki uzaklık hiç
değişmeyen iki çizgidir.
Adalet herkes içindir ve
uygulanırken her iki çizgiye
de uygulanmalıdır, diğer çizgiyi ihmal etmek adaletsizliktir.”

‘Polis Teşkilatı halkın gönlünde taht kurmaya devam ediyor’
halkı kucakladığını ifade eden Bilal
Çetin, “Türk Polisi ülkemizdeki huzur ve
güven ortamını en iyi şekilde tesis etmek
polis, halk ilişkilerini zirveye taşıyarak
milletimizin gönlünde taht kurmuştur.
Ülkemizde huzurun, hukukun, adaletin
ve toplumsal barışın güçlenmesine katkı
sağlayan polisimize ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla polis teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, görevleri başında şehadete erişen
tüm güvenlik teşkilatı arkadaşlara
Allah’tan rahmet, gazilerimize ve yakınlarına şükranlarımı sunar, halen görevde

olan polislerimize aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” diye
konuştu.

İskilip Belediyesi memurlarla sendikal sözleşme yaptı
Belediye Başkanı Recep
Çatma önceki ay işçi statüsünde çalışanlarının maaşlarını Hizmet İş Sendikası ile
yaptığı sözleşme sonucu iyileştirmişti.
Geçtiğimiz günde Memur
Sen’e bağlı Bembirsen sendikası ile memur personelin

sosyal denge sözleşmesini
imzalayarak memur statüsünde çalışanlarını da sevindirdi.
Bu çerçevede Memur Sen’e
bağlı Bembir Sen Çorum
Şube Başkanı Burhan Şahin
ve Başkan Yardımcısı Veli
Singer
İskilip’e
geldi.
Başkanlık makamında sendi-

ka yetkilileri ile sosyal denge
sözleşmesini
yenileyen
Başkan Çatma memurları da
sevindirdi. İmzalar atıldıktan
sonra Belediye Başkanı
Recep Çatma tüm çalışanlarını maddi açıdan rahatlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını beyan ederek “Sendika ile

yaptıkları sözleşme sonucu
maaşlarını iyileştirdiğimiz
memur personelimizin de
kazançlarını sağlıkla harcamalarını diliyorum. Sendika
yetkililerine de gösterdikleri
hassasiyetten dolayı teşekkür
ediyorum. Hayırlı olsun”
dedi.

‘Çınarlarımızı Unutmadık’
projesi kapanış toplantısı
Çınarlarımızı Unutmadık Projesi kapanış toplantısı İskilip Halk
Kütüphanesinde yapıldı. Toplantı
İskilip Kaymakamı Şuayib Gürsoy,
Belediye Başkanı Recep Çatma, Daire
Amirleri, Mahalle Muhtarları ve
Projede görev alan Evde Bakım
Elemanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Toplantı açılış konuşmasını yapan
İskilip Kaymakamı Şuayib Gürsoy,
proje hakkında açıklamalarda bulundu.
Gürsoy “İskilip’te 141 evde, bakıma
muhtaç hasta ve yaşlımızın kapısını
çaldık, yalnızlıklarını gidermeye, ihtiyaçlarını tedarik etmeye, yaralarına
merhem olmaya çalıştık” dedi.
Bu projenin, İskilip Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı ve İskilip İbn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirildiğin belirten Kaymakam
Gürsoy, “Projede 1 yıl içerisinde tespit
edilen 141 evde, bakıma muhtaç hasta
ve yaşlı, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım
kursunu başarı ile bitiren kursiyerlerden seçilen 14 kişiden oluşan Evde
Bakım Elemanı tarafından 3 bin 434
kez ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyaretlerle evde bakıma muhtaç hasta ve yaşlılarımızın gıda, temizlik, kuaför,
hamam, yakıt, ilaç, doktor, tıbbi malzeme, giyecek, tadilat gibi 945 kalem
ihtiyaçları giderilmiştir. Bu ihtiyaçların
giderilmesinde 117 bin TL kaynak

Güneþ:06.05

Öðle :12.49

Ýkindi :16.25

Akþam:19.20

Yatsý :20.43

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Sağlık
18:00 Haberler
18:30 Urfa Sıra Gecesi
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi (Regaip Kandili)
23:00 Haberler
23:30 Kandil Özel
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası eski Başkanı, emekli Polis Memuru Bilal Çetin:

Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar
Odası eski Başkanı, emekli Polis
Memuru Bilal Çetin, Türk Polis
Teşkilatının 171. kuruluş yıl dönümünü
dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında Türk Polis Teşkilatı’nın
171 yıldır halkın gönlünde taht kurmaya
devam ettiğinin altını çizen Çetin,
“Atamızın gösterdiği ışıklı yolda, sağlam
adımlarla yürüyen ve görev yapan Türk
Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıl dönümünü coşku ve inançla kutlamaktayız”
dedi.
Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bu güne kadar şefkatli kollarıyla

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.36

aktarımı sağlanmıştır” dedi.
Programda söz alan İskilip Belediye
Başkanı Recep Çatma da projede
emeği geçenlere teşekkür etti. Çatma
“İskilip Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışının gereği olan böyle
bir projeye katkı sunmaktan gurur
duyuyoruz ve projenin devamı için her
türlü yardımı sağlayacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.
Programda ‘Çınarlarımızın Dilinden’
isimli video gösterisinden sonra ‘Çınarlarımızı Unutmadık’ Projesinden yararlanan Mehmet İnce, tüm yararlanıcılar
adına İskilip Kaymakamı Sayın Şuayib
Gürsoy’a günü anısına çiçek takdim
etti.

08 Nisan 1513 İspanyol Konkistador Juan Ponce
de León, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya
toprağı olarak ilan etti.
08 Nisan 1730 New York'ta ilk sinagog hizmete
girdi.
08 Nisan 1820 Milo Venüsü heykeli bir Ege adası
olan Melos'ta bulundu.
08 Nisan 1830 Avrupa ülkeleri, Osmanlı
İmparatorluğu'ndan, bağımsız Yunan devletini
onaylamasını istedi.
08 Nisan 1869 2. Darü'l-Fünun binasının inşası
tamamlandı ve Darü'l-Fünun -i Osmani kuruldu.
08 Nisan 1899 Martha Place, elektrikli sandalye
ile idam edilen ilk kadın oldu.
08 Nisan 1918 I. Dünya Savaşı: Sinema oyuncuları Douglas Fairbanks ve Charlie Chaplin, New
York sokaklarında savaş tahvili sattılar.
08 Nisan 1923 Mustafa Kemal 9 Umde'yi açıkladı.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.
08 Nisan 1924 Şeriye mahkemelerini kaldıran
yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de
kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.
08 Nisan 1933 Almanya'da ari ırktan olmadığı
düşünülen memurlar emekli edildi.
08 Nisan 1943 Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Roosevelt, enflasyonu kontrol altında
tutabilmek amacıyla tüm maaş ve ücretleri dondurduğunu ve işçilerin iş değiştirmesini yasakladığını açıkladı.
08 Nisan 1946 Milletler Cemiyeti son oturumunu
yaptı. Bundan sonra örgütün adı Birleşmiş
Milletler olacaktır.
08 Nisan 1956 Seyhan Barajı hizmete girdi.
08 Nisan 1960 İstanbul'a on saat çamur yağdı.
08 Nisan 1968 Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde
öğrenciler rektörlük binasını işgal etti.
08 Nisan 1982 Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya
verilmesi kararlaştırıldı. Mandela, Türk hükümetine yönelik insan hakları ihlali suçlamaları nedeniyle ödülü kabul etmedi.
08 Nisan 1993 Fransa'da, Breton'da yapılan kazılarda ünlü çizgi roman kahramanı Asterisk'in
yaşadığı köyün bulunduğu öne sürüldü.
08 Nisan 1994 DenizTemiz Derneği (Turmepa)
kuruldu.
08 Nisan 1999 Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a,
Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi.
Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu,
şoförü öldü, yedi kişi yaralandı.

VEFAT EDENLER
CEMAL KÖKSAL

Mecitözü, Elmapınar Köyü' nden gelme, Çopikas'
dan emekli Ahmet KÖKSAL' ın ağabeyi, Hayat
Kağıt çalışanı Mustafa KÖKSAL, Cemalettin ve
Fatih KÖKSAL' ın babası; Cemal KÖKSAL vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

MURAT SEVİNÇ

Balıyakup Köyü' nden, Neşet SEVİNÇ' in oğlu,
Hacer ARSLAN' ın kardeşi, Ramazan ARSLAN' ın
kayınbiladeri; Murat SEVİNÇ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

SEHER YİĞİT

Çakır Köyü' nden gelme, Sıvacı Yılmaz YİĞİT' in
eşi, Sema, Esra ve Mesut YİĞİT' in annesi; Seher
YİĞİT vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HASAN ŞENTÜRK

Mecitözü, Bayındır Köyü' nden gelme, Kuyumcu
Esnafından Turan Usta' nın kardeşi, Eski Hitit Dövüz
çalışanı; Hasan ŞENTÜRK vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
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mahçup etmeyeceğiz’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Gölcükspor ile zorluk derecesi yüksek
bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için de mutlu olduklarını söyledi.

Kendi sahalarında oynadıkları maçta çok
erken dakikalarda gol yemelerine rağmen
oyun disiplininden kopmadıklarını ifade
eden Bozkurt, “ Play-Off grubundaki
rakiplerimizden Gölcükspor ile zorluk
derecesi yüksek bir maça çıktık. Oyunun
ilk 15-20 dakikalık bölümünde rakipten
baskı yedik. Zaten kalemizde erken bir
de gol gördük. Ancak oyun disiplinimizden hiç kopmadık ve 20. dakikadan itibaren de oyunda hakimiyeti ele geçiren
taraf olduk.
1-1’lik skorla girdiğimiz soyunma oda-

sında futbolcularımıza daha sakin ve
sabırlı olmamız halinde rakibimizi yeneceğimizi anlattık. Sonuçta da böyle oldu.
BAY geçtiğimiz hafta bizim için işler hiç
iyi gitmiyor gibi gözükse de bizler inanmış bir ekibiz.
Bundan sonra da bir birinden zorlu maçlara çıkacağız. Bu zorlukları da birlikte
aşıp yolumuza devam edeceğiz.
Gölcük maçında futbolcularımın ortaya
koyduğu performansın alkışı hak ettiğini
düşünüyorum.
Aynı performansın oynayacağımız diğer

maçlarda da devam edeceğine inancımız tam.
Bu konuda kadromuza güveniyoruz.
Herkes emin olsun ki, bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” diye
konuştu.
Gölcük maçının artık geride kaldığını
ifade eden Teknik Direktör Serdar
Bozkurt, şimdi önlerinde çok daha
önemli bir Niğde maçı olduğunu ve
bu maçtan da puan ya da puanlarla
ayrılarak hedeflerine emin adımlarla
ilerleyeceklerini kaydetti.

Altunkaya’ya sürpriz doğum günü

Çorum Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa
Altunkaya, yeni yaşına merhaba dedi. Türkiye’nin en
genç profesyonel takım yöneticilerinden olan
Altunkaya için dün sürpriz doğum günü pastası kesil-

di. Ulukavak Nazmi Avluca Sahası’nda yapılan
antrenman sonrası yeni yaşına merhaba diyen
Altunkaya’yı ilk kutlayan Kulüp Başkanı Zeki Gül
oldu. Futbol Şube Sorumlusu Nurettin Karaca ve

Genel Kaptan Hamit Işık’ın da hazır bulunduğu
doğum günü kutlaması nedeniyle herkese teşekkür
eden Mustafa Altunkaya, kendisi için en güzel hediyenin takımın galibiyetleri olduğunu söyledi.

Çorum il karması Tokat’ta

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen
ana lig yıldızlar basketbol yarı final müsabakaları
8-9-10 Nisan 2016 tarihlerinde Tokat’ta yapılacak.
Grup maçlarında yarı finale yükselen Çorum il karması, yarı final maçlarındaki rakipleri ise Bayburt,
Düzce, Zonguldak, Amasya, Trabzon, Diyarbakır,
Şanlıurfa, Bitlis, Elazığ, Van ve Gaziantep takımları olacak.

SERKAN

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

Çorumla birlikte 12 takımın mücadele edeceği turnuvada çekilecek kuranın ardından takımlar 4 erli 3
gruba ayrılacak ve her grup dan 2 takım olmak
üzere toplam 6 takım finale yükselecek.
Şu anda ilk 24 takım arasına giren Çorum İl
Karmasının hedefi ilk 12’ye girip finale yükselmek
olacak.

BU GÜN
TÜRKER
224 90 99
Cemilbey Cd.No:7

KAYA
224 08 14
Gülabibey Mh. Cemilbey 1.sk.

ANALİZ
Hüseyin ÇELİK

“Üç Puan Can Verdi”
Geçtiğimiz hafta Bayburtspor’a 1-0 mağlup olan Çorum Belediyespor sahasında
Gölcükspor’u zorda olsa 3. dakikada geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Haftalardır inişli çıkışlı bir grafik çizen
Belediyespor Play-Off için iyi bir galibiyet
aldı.
Son haftalardır aldığı sonuçlarla eleştiri
oklarını üzerine çeken belediye endişe
verici olmasına rağmen sahasında galip
gelmeyi bildi. Doğru oyun doğru pas ve
doğru tercihler olunca futbolda işler yolunda gidiyor.
Önce özellikle üç bölgede işlevler iyi
yapılmayınca oynan futbol göze hoş
görünmüyor. Bunun için üç bölgede iyi
futbol, iyi pas, iyi organizasyon yapılması
gerekiyor.
Gölcük maçının değerlendirmesine gelince
henüz üçüncü dakikada orta sahada pas
kaybının nedeniyle kalemizde golü gördük. Daha sonra sağlı sollu ataklarla
Gölcük kalesine yüklendi. Önceki yazılarımda da bahsetmiştim, kanatlar iyi çalışmıyor, kanat organizasyonları iyi yapılmıyor ve bunun neticesinde gol zor bulunuyor.
Yılmazcan ve Hakan Yağmurkaya’yı
kanatlarda çok zaman iyi kullanamadık.
Kullansaydık sonuca daha çabuk ulaşabilirdik. 26’ıncı dakikada bir yan topta
Yılmazcan üzerine gelen topu güzel bir
kafa vuruşu ile Gölcükspor ağlarını havalandırdı ve eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonuç vermeyince
ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.
Maçın ikinci yarısında teknik heyet iyi bir
hamle yaparak Furkan Çalışır’ı oyuna
dahil etti. Bu oyuncu ile defansif ve ofansif önlemini almış oldu. Belediyespor
oyuna kontrollü olarak başladı. Az da olsa
iyi pas ve iyi organize olarak ataklarını
geliştirdi. Bunun neticesinde 58’inci dakikada ceza alanı içinde bir karanbolde topla
buluşan Hakan Yağmurkaya topu Gölcük
ağlarına göndererek takımını 2-1 öne
geçirdi.
Oyundan kopmayan Belediyespor kontrollü oyununu devam ettirdi. Misafir takım
Gölcükspor’da sağlı sollu iyi pas yaparak
ataklar geliştirmeye çalıştı. Teknik heyet
bir hamle daha yaparak haftalardır formsuz olan Gökhan Kılıç’ın yerine 60’ıncı
dakikada Ercan Güneri’yi oyuna dahil etti.
Ercan Güneri’de formsuz olmasına rağmen mücadele edip takıma katkı sağlamak
adına çaba sarf etti ancak topla fazla buluşamadığından dolayı gol şansı yakalayamadı. O da haftalardır Gökhan gibi gol
yollarında şansızlığını kıramadı. Aslında
her ikisi de iyi golcü ama formsuz olmaları başarısızlığa etken olabilir. Daha sonra
teknik heyet güzel bir hamle daha yaparak
76’ıncı dakikada Yılmazcan Taşkıran’ın
yerine Kudret Kanoğlu’nu oyuna dahil etti.
Maça iyi başlayan Kudret sol kanattan iyi
toplar taşıyarak tehlikeli ataklar geliştirdi.
Gününde olmayan Ercan Güneri iyi servis
yapmasına rağmen pozisyonları gole çeviremedi. Rakipte şuursuz atakları ile kaleci
Utku’yu
geçemedi.
Maç
2-1
Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Bundan sonra Belediyespor’u çok daha zor
maçlar bekliyor. Son virajda inşallah başarı olur ve Play-Off ile 2. Lig umutlarını sürdürür.

