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Şehir parkı çevre kirliliği
ve gürültüden kurtulacak

GÜNDEM

GÜNDEM

2 İHO arası ‘Arapça Yarışmaları’ yapıldı

Sayfa 7’de

Büyükelçilere Hitit defilesi

Ç

orum Valiliği'nin daveti üzerine Çorum’a gelen

Türkiye'deki 25 ülkenin büyükelçisine Hitit
defilesi sunuldu. Hattuşa'nın UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınışının
30'uncu, antik kentteki çivi yazılı tablet arşivlerinin Dünya Belleği Listesi'ne alınmasının da
15'inci yılı dolayısıyla hafta sonu Çorum
Valiliği'nce düzenlenen tanıtım ve gezi
etkinliklerine katılan Türkiye'de
görev yapan 25 büyükelçi onuruna yemek düzenlendi. Anitta
Otel de düzenlenen yemekte
bir konuşma yapan Vali Ahmet
Kara Hitit uygarlığı ve
Çorum’un içerisinde bulunduğu
turizm potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu.
Büyükelçiler de Çorum ziyaretlerini
değerlendirerek, ev sahipliliğinden dolayı Vali Ahmet Kara’ya teşekkür ettiler.
Yýl: 1 Sayý: 116
Yemek ve müzik dinletisinin sunulduğu
programa Hitit defilesi damgasını vurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Çorum İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İmam
Hatip Ortaokulları arası “7. Arapça Yarışmaları” il
finali yapıldı. Çorum Belediyesi Buhara Kültür
Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen program
Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulu tarafından
koordine edildi.

Ateşin düştüğü yerden
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Şırnak'ta şehit düşen Özel Harekat polisi 28 yaşındaki Emre Beker'in babası Uğur Beker,
"Şehit kanlarıyla alınmış bu topraklardan verilecek tek bir karış parça yoktur" dedi
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 171'inci yılı dolayısıyla
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından şehit aileleri ile gazilere yemek verildi. Programa
katılan Vali Ahmet Kara ve Ak
Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan yaptıkları konuşmada Türk Polis Teşkilatının
kuruluşunun 171. yılını kutlayarak, özveriyle çalışan emniyet
mensuplarına teşekkür etti.
Vali Ahmet Kara ve polis teşkilatının tam kadro olduğu etkinliğe,
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel
Harekat polisi Emre Beker'in
imam babası Uğur Beker de
katıldı. Şehit babası Beker'e
Emniyet
Genel
Müdürü
Celalettin Lekesiz'in gönderdiği
başsağlığı mesajı takdim edildi.

Türk Polis Teşkilatı

171. Yaşında
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Polis
Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıldönümünü Çorum’da etkinliklerle
kutladı
Sayfa 3’te

Sayfa 4’te

20 dakikada
hayatı felç etti

Ceritoğlu, köylerin
sorunlarını çözüyor

Sayfa 7’de

‘Alaca Belediyesi hayvan hakları konusunda örnektir’
Bilgi, Kültür ve
Turizmi Geliştirme
Destekleme Derneği
(BİKTUDER) Başkanı
Hayati Çam, BİKTUDER Hayvan Hakları
Komisyonu Başkanı
Şeyda Çimen ve
Komisyon üyeleri ile
Alaca Belediye Başkanı
Av. Muhammet Esat
Eyvaz’ı makamında
ziyaret etti.

Sayfa 5’te

Öğrencilere İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi

Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci
Meclisi II. dönem toplantısı yapıldı

Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci
Meclisi’nin II. Dönem toplantısı
gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Şahin Özcan’ın
da katıldığı, Öğrenci Meclisi II.
Dönem toplantısı dün Turgut
Özal Konferans Salonu’nda
yapıldı.

Çorum Barosuna kayıtlı Stajyer Avukatlar 2
- 9 Nisan tarihleri arasında Türkiye Barolar
Birliğinde staj eğitimi aldı. 9 Nisan tarihinde sonuçlanan eğitimlerinden sonra
Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen
törenle katılım belgeleri stajyer avukatlara
takdim edildi.
Sayfa 7’de

‘Tek düşüncemiz darıca maçı’

Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü Serdar Bozkurt,
Niğde deplasmanında alınan 1
puanın önemli olduğunu söyledi. Zorlu bir deplasmanda
oynadıkları maçın ilk yarısında
her iki takımın da skoru değiştirecek pozisyonları bulduğuna
işaret eden Bozkurt, ikinci
yarının ise pozisyon açısından
daha kısır geçtiğini dile getirdi.

Sayfa 8’de

Sayfa 4’te

Sayfa 4’te

Sayfa 2’de

Stajyer avukatlar
sertifikalarını aldı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Mobil Uygulama 7 Kılıçdaroğlu’nun sözlerine Kurt’tan tepki 6
İsbir’e Bakan sözü
Çorum’un
Ortaköy
Belediye Başkanı Taner
İsbir, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet
Sarı ile görüşerek, ilçenin
sorun ve taleplerini iletti.

Sayfa 2’de

Eczacılardan Kolcu’ya ziyaret

Polis Teşkilatı’nın 171.
Kuruluş yıldönümü ve Polis
Haftası münasebeti ile
Çorum
Eczacı
Odası
Yönetim Kurulu, Emniyet
Müdürü Murat Kolcu’yu
makamında ziyaret etti.
Sayfa 5’te

‘1 Mayıs’ı Taksim’de
Maraş’ta kutlayacağız’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlıksen Çorum Şube Başkanı Ahmet
Saatcı, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve emek hareketi olarak, bu
yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü'nü Taksim Meydanı'nda kutlamak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtti.

Sayfa 7’de

Sayfa
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İHO arası ‘Arapça Yarışmaları’ yapıldı
İsbir’e Bakan sözü

Çorum’un Ortaköy Belediye
Başkanı Taner İsbir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı
ile görüşerek, ilçenin sorun ve taleplerini iletti.
Ortaköy İlçesi’ne hizmet kazandırmak için mesaisinin büyük bir bölümünü Ankara’da harcayan Ortaköy
Belediye Başkanı Taner İsbir, son
olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile
görüştü.
AK Parti Çorum Milletvekili

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un da
hazır bulunduğu görüşmede Başkan
İsbir, ilçe sorunlarını Bakan Sarı’ya
aktardı.
Hitit ve Kayı Kültürüne özgü hediyeleri Bakan Sarı’ya sunan Başkan
İsbir, aktardığı sorunların çözümü
konusunda da Bakan Sarı’dan
“Başkanım söz” diye söz aldığını
duyurdu. Başkan İsbir, Bakan
Sarı’ya ve görüşmelerine katkı sağlayan Milletvekili Ceritoğlu Kurt’a
teşekkür etti.

Öğrencilere İş Sağlığı

ve Güvenliği Eğitimi

Hitit Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri Alanı ile Yiyecek-İçecek
Hizmetleri Alanı il içi ve il dışında
yer alan işletmelerde Beceri
Eğitimine başlayacak 10. ve 11.
Sınıf öğrencilerine 04-08 Nisan
2016 Tarihleri arasında Alan/Dal
şefleri tarafından 8 saatlik İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi verildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş
Güvenliği, Düzen ve Temizlik,
Disiplin ve İşbirliği, Korunma, İş
Güvenliği Tedbirleri, İş kazaları ve
nedenleri, Önleyici Tedbirler,
Meslek Hastalıkları ve İlk yardım
konuları slâyt, kısa film gösterimi
olarak
öğrencilere
anlatıldı.
Sektördeki sorunlar ve iş kazaları
ile ilgili öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ve Çorum İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İmam Hatip Ortaokulları arası
“7. Arapça Yarışmaları” il finali
yapıldı. Çorum Belediyesi Buhara
Kültür
Merkezi
Konferans
Salonu’nda düzenlenen program
Danişment Gazi İmam Hatip
Ortaokulu tarafından koordine edildi.
Programa; Hitit Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık,
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Şaban Haklı, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Şahin Özcan, Alaca İlçe
Milli Eğitim Müdürü Hürrem
Dursun ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Danişment Gazi İmam
Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan
Demir: “Arapça Kur’an ve Sünnetin
dili, İslami İlimlerin dili, Ezan ve
Tesbih dilidir. İslam dünyasının
ortak dili olması sebebiyle ayrıca

önemlidir. Bunun için Arapçanın
öğrenilmesi biz Müslümanlar için
öncelikli bir görevdir. Arapçanın
öğrenilmesinde yarışmaların katkısı
elbette büyüktür. Yarışmaya katılan
öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Daha sonra Arapça Şiir
okuma,
Hikâye
Canlandırma
ve
Arapça Çocuk Şarkıları
kategorilerinde
yarışmalar gerçekleştirildi.
Öğrencilerin ve izleyicilerin heyecanla takip
ettikleri
programın
sonunda il birincileri
şu şekilde açıklandı:
Arapça Şiir Okuma
yarışmasında: Hatice
Asan - Danişment Gazi
İmam Hatip Ortaokulu
Arapça
Hikâye
Canlandırma yarışmasında; Zehra Özdemir Alaca İmam Hatip

Ortaokulu
Arapça Çocuk Şarkıları yarışmasında; Fatmanur Konar - Alaca İmam
Hatip Ortaokulu.”
Yarışmanın sonunda Milli Eğitim
Bakanlığı Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü tarafından gönderilen

birincilik madalyaları ve plaketleri;
yarışmaya katılan tüm öğrencilere
katılım belgesi, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlerine teşekkür belgesi ve hediyeleri verildi.
Hatıra fotoğrafı çekimiyle yarışma
programı sona erdi.

Çanakkale kafilesini karanfillerle yolcu etti

çekleştirilecek olan Automecanica Fuarı’nı
gezerken, 200 kişilik kafile ise Çanakkale’ye
geçerek şehitliği ziyaret edecek.
Geziye Osmancık, Sungurlu ve Alaca ilçesinden
de katılım olduğu gözlenirken ÇESOB Başkanı
Yalçın Kılıç ve Oto Tamirciler Odası Başkanı
Necmettin Uzun Çanakkale Şehitliği’ni gezecek
olan kafileye ise karanfil hediye ettiler.
Kendisinin Çanakkale’yi 10 kez gezdiğini ve bu
manevi iklimi tekrar tekrar yaşamak istediğini
ifade eden Kılıç, Çanakkale Zaferi’nin yüce
milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını
değiştiren ‘bizi tarihten silemezsiniz’ dedirten
elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen dünyanın
bütün ordularının birleşerek topyekun saldırdıkları bir savaşta yapılan varoluş mücadelesi olduğunu kaydetti.Çanakkale kafilesine ‘hayırlı yolculuklar’ temenni eden Yalçın Kılıç, ecdadımızı
hayırla yad etmelerini ve şehitlerimiz için kendisi içinde ‘Fatiha’ okumalarını istedi.

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası tarafından
oda üyelerine yönelik olarak Deniz Zaferi’nin
101. yıldönümünde Çanakkale Şehitliği’ne gezi
düzenlendi.
9-10 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul
TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek
olan Automecanica Fuarı’na geçtiğimiz yıl
olduğu gibi büyük bir katılımla katılan Oto
Tamirciler Esnaf Odası’nı fuara ÇESOB
Başkanı Yalçın Kılıç, Marangozlar Odası
Başkanı Ömer Latif Akdağ ve Ayakkabıcılar ve
Kunduracılar Odası Başkanı Hasan Coşkun
uğurladı.
Geçtiğimiz
Cumartesi
günü
akşamı
ÇESOB’dan yola çıkan yaklaşık 400 kişilik
kafile İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde ger-
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Büyükelçilere Hitit defilesi
Çorum Valiliği'nin daveti üzerine
Çorum’a gelen Türkiye'deki 25
ülkenin büyükelçisine Hitit defilesi
sunuldu.
Hattuşa'nın UNESCO tarafından
Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınışının 30'uncu, antik kentteki çivi
yazılı tablet arşivlerinin Dünya
Belleği Listesi'ne alınmasının da
15'inci yılı dolayısıyla hafta sonu
Çorum Valiliği'nce düzenlenen
tanıtım ve gezi etkinliklerine katılan Türkiye'de görev yapan 25
büyükelçi onuruna yemek düzenlendi.
Anitta Otel de düzenlenen yemekte
bir konuşma yapan Vali Ahmet

Kara Hitit uygarlığı ve Çorum’un
içerisinde bulunduğu turizm potansiyeli hakkında açıklamalarda
bulundu.
Büyükelçiler de Çorum ziyaretlerini değerlendirerek, ev sahipliliğinden dolayı Vali Ahmet Kara’ya
teşekkür ettiler. Yemek ve müzik
dinletisinin sunulduğu programa
Hitit defilesi damgasını vurdu. Kız
Meslek Lisesi tarafından hazırlanan Hitit kıyafetleri, öğrencilerin
mankenliği eşliğinde sunuldu. Hitit
defilesi büyük elçileri ve davetlileri hayran bıraktı.

Fotoğraf: Mehmet Emin Söylemez

Ceylan, muhtarlarla Türk Polis Teşkilatı 171. Yaşında
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıldönümünü Çorum’da etkinliklerle kutladı

istişare yaptı

AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, köylerin
refah seviyesini yükseltmek için
yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili,
Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, her fırsatta muhtarlarla
görüşmeye, sorunları yerinde tespit etmeye ve köylerin sorunlarının çözümü noktasında girişimlerde bulunmaya devam ediyor.
Çorum Merkez Büğdüz Köyü'nde
yapımı tamamlanan Kur'an Kursu
binasının açılış töreninin ardından
bölge muhtarları ile birlikte istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıya; Milletvekili Ceylan'ın
yanı sıra; İl Özel İdaresi Genel
Sekreter
Yardımcısı
Ünal
Demiray, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdür Yardımcısı
Yusuf Şahinbaş, Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Sayan, Çorum
Merkez Köy Muhtarları Derneği
Başkanı Zeki Oral, AK Parti
Ortaköy İl Genel Meclis Üyesi
Mustafa Çelik ile çok sayıda muhtar katıldı.
Muhtarlara yapılan hizmetler ve

geleceğe yönelik plan ve projeler
hakkında
bilgiler
veren
Milletvekili Ceylan, muhtarların
da sorunlarını ve taleplerini aldı.
Temel amaçlarının köylerin refah
seviyesini yükselmek, şehirde ne
varsa köyde de o hizmetlerin
olmasını sağlamak, tarım ve hayvancılıkta üretimi, verimliliği,
çeşitliliği artırmak, modern tarım
ve hayvancılığa geçişi kolaylaştırmak olduğunu anlatan Ceylan,
muhtarları ve köylüleri birlik ve
beraberlik içinde hareket etmeye
davet etti.
Çorum'u tüm renkleri ile birlikte
kucakladıklarını, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe önem verdiklerini
dile getiren Ceylan, "çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yol da yapılır, su da getirilir, her türlü istek ve
talepleriniz karşılanır. Sizler yeter
ki birlik ve beraberliğinizi bozacak, kardeşliğimizi zedeleyecek
durumlara
fırsat
vermeyin.
Birbirimize her zaman hoşgörülü,
saygılı olalım. Başka bir Türkiye,
başka bir Çorum yok. Ülkemize,
memleketimize sahip çıkalım.
Parçalanmaya, bölünmeye fırsat
vermeyelim” dedi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis günü
nedeniyle bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Hafta boyunca süren etkinlikler Pazar günü
gerçekleştirilen törenlerle sona erdi.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK

Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yıldönümü dolayısıyla ilk olarak Çorum
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na
çelenk sunuldu. Törene İl Emniyet Müdürü Murat
Kolcu ve emniyet mensupları katıldı. Törende
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu.

VALİ’Yİ ZİYARET

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından İl Emniyet
Müdürü Murat Kolcu, bir heyetle Vali Ahmet
Kara’yı ziyaret etti. Kolcu, emniyetin çalışmala-

rıyla ilgili Kara'ya bilgi verdi. Vali Kara da Türk
Polis Teşkilatının kuruluşunun 171. yıl dönümünü
kutlayarak, teşkilat mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Çorum’un huzurlu bir kent olduğunu ifade eden
Kara " Emniyetimiz fedakarca çalışıyor ama bu
çalışmalara halkımız da
destek veriyor ve bu
nedenle Çorumlulara da
teşekkür
ediyorum.
Çorum'da her hangi bir
terör olayı yok. Bizi yoracak, toplumu huzursuz
edecek suçlarımız yok.
Ufak tefek olaylar tabi ki
olacaktır" şeklinde konuştu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE
TÖREN

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan ve ardından da Vali
Ahmet Kara'yı ziyaret eden İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından resmi tören gerçekleştirildi.

Polis Haftasına, coşkulu kutlama
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Polis
Haftası ve Emniyet Teşkilatı'nın
171. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde
düzenlenen törene, Vali Ahmet Kara,
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, İl Jandarma ve
Garnizon Komutanı Kıdemli Albay
Ahmet
Çelik,
Cumhuriyet
Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül,
Vali Yardımcısı Adem Saçan, daire
müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum

kuruluşlarının temsilcileri, emniyet
mensupları ve aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra İl Emniyet
Müdürü Murat Kolcu bir konuşma
yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili
şiirler okundu.

‘YA BAŞ VERECEKLER,
YA BAŞ EĞECEKLER’

Emniyet Teşkilatı'nın 171. kuruluş

yıldönümünü kutlama etkinlikleri
kapsamında Vali Ahmet Kara’da
yatığı konuşmada polislik mesleğinin zorluğuna dikkat çekti. Kara
"Dayanıklılık isteyen, sabır isteyen
bir görev. Bunun içinde ilgili ve bilgili olmak zorundasınız. Polisimiz
bugün her türlü ahlaksızlığa, edepsizliğe, teröre karşı çalışıyor. Bunu
yaparken de ölümü göze alabilen bir
meslektir. Doğu'da polislik yapan
kardeşlerimizin durumu sizlerden
daha zor. Onlar orada terörle müca-

dele ediyorlar. Buradan ailelerine
sabırlar diliyorum. Onlar kelle koltukta savaşmaya devam ediyorlar.
Bu bayrağın inmemesine, bu ezanların dinmemesine niyetliysek birlik
ve beraberliğimizi kaybetmemeliyiz
ve ölümü de göze almak zorundayız.
Başarmak zorundayız ve başaracağız” dedi.
Terör örgütlerinin Türkiye’nin milli
birlik ve beraberliğine birçok defa
kast ettiklerini ancak hiçbirinde
başarılı olamadıklarını söyleyen
Kara, “Bu terör yeni değil. Hep çıktılar ve söndüler. Bu PKK denen
örgütte, çıktığı gibi söneceklerdir.
Bu kalleşliklerinden vazgeçecekler.
Ya baş verecekler, ya baş eğecekler.
Biz bu vatanı kanımızla aldık.
Kimseye kurabiye parçası kadar
dahi verecek toprağımız yok” dedi.
Konuşmaların ardından İl Emniyet
Müdürlüğü'ne ait araçların kortej
geçişi yapılırken tören, davetlilere
yapılan ikramın ardından sona erdi.

‘Alaca Belediyesi hayvan
Sayfa
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hakları konusunda örnektir’

Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme
Derneği (BİKTUDER) Başkanı Hayati Çam,
BİKTUDER Hayvan Hakları Komisyonu
Başkanı Şeyda Çimen ve Komisyon üyeleri ile
Alaca Belediye Başkanı Av. Muhammet Esat
Eyvaz’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Başkan Yardımcısı Yusuf Büküş,
Belediye Meclis üyesi Secaattin Arklan ve
Belediye Veterineri de hazır bulundu. 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 Sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu çerçevesinde belediyelerin oluşturmak zorunda olduğu hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi Alaca Belediyesi tarafından
oluşturuldu.
Çorum Merkez ilçe dışında ilçelerde ilk ve tek
hayvan bakımevi olması nedeniyle Bilgi, Kültür
ve Turizmi Geliştirme Destekleme Dernek
Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda
Çimen tarafından Alaca Belediye Başkanı
Muhammet Esat Eyvaz’a plaket verilerek,
Samsun Canik Belediyesi ve Haytap tarafından
düzenlenen Hayvan Hakları kitapçığı kendisine
takdim edildi.
Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, tarafından hayvanlar için lokanta ve yemekhanelerden yemek toplandığı, kışında hayvanlar için çevreye yem ve yiyecek bırakıldığı, bakımevinden
isteyenlere hayvan sahiplendirilmesi yapıldığı
öğrenildi.

BİKTUDER Hayvan Hakları Komisyonu
Başkanı Şeyda Çimen de hayvanlarla ilgili belediye tarafından yapılan çalışmaları için Belediye
Başkanına ve görevlilere teşekkür etti. Merkez
ilçe dışında 13 İlçe ve 2 belde belediyesi bulunduğunu ancak bilindiği kadarıyla sadece Alaca
Belediyesi tarafından yapılan hayvan bakımevinin kendileri için büyük önem arz ettiğinin altını
çizen Çimen, Alaca Belediyesi’nin bu konuda
diğer belediyelere örnek olduğunu vurguladı.
Çimen, Osmancık’ta yaşanan olayın tekrar etmemesi için Dernek olarak 30/03/2016 tarihinde
yasal zorunluluk olan hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri bulunmayan belediyelerle
ilgili Çorum Valiliğine dilekçe verildiğini,
Çorum Valiliğinin belediyelere bakımevlerinin
yapılması ile ilgili 3 ay süre verildiğini dile getirdi. Ziyaret sonrasında Alaca Belediyesi Hayvan
Bakımevi de ziyaret edildi. Ziyarette orada bulunan bir köpek ise Başkan Yardımcısı Yusuf Büküş
tarafından sahiplenildi. BİKTUDER Başkanı
Hayati Çam, Belediye Başkanı, Belediye Başkan
Yardımcısı ve tüm görevlilere gerek çalışmaları
gerekse gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
Çam, ayrıca hayvan sevenlerin sayısını artırılması durumunda belediyenin işinin kolaylaşacağını
ve Alaca Belediyesi’nin bu tür yapacağı çalıştırmalarını dernek olarak destekleyeceklerini belirtti.
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Ateşin düştüğü yerden

Şırnak'ta şehit düşen Özel Harekat polisi 28 yaşındaki Emre Beker'in babası Uğur Beker,
"Şehit kanlarıyla alınmış bu topraklardan verilecek tek bir karış parça yoktur" dedi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun
171'inci yılı dolayısıyla Çorum İl
Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit
aileleri ile gazilere yemek verildi.
Programa katılan Vali Ahmet Kara ve
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan yaptıkları konuşmada
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun
171. yılını kutlayarak, özveriyle çalışan
emniyet mensuplarına teşekkür etti.
Vali Ahmet Kara ve polis teşkilatının
tam kadro olduğu etkinliğe, Şırnak'ta
PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada
şehit olan Özel Harekat polisi Emre
Beker'in imam babası Uğur Beker de
katıldı. Şehit babası Beker'e Emniyet
Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in
gönderdiği başsağlığı mesajı takdim
edildi.
Burada konuşan Vali Kara, "Çocuğunun cenazesini kendisi kıldıran ve
oğlunun cenazesinde dahi metanetini,
sabrını koruyan bir kardeşimiz.
Huzurunda kendisinin önünde saygıyla
eğiliyorum. Böyle şehit babalarımız

Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci
Meclisi II. dönem toplantısı yapıldı

Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci
Meclisi’nin II. Dönem toplantısı
gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Şahin Özcan’ın da
katıldığı, Öğrenci Meclisi II.
Dönem toplantısı dün Turgut
Özal Konferans Salonu’nda
yapıldı. Toplantıda İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Şahin
Özcan: “Eğitim yöneticileri olarak bizler geleceğin mimarları
olacak siz öğrencilerimiz için
elimizden gelen gayreti yapma
çabasındayız. Bu noktada sizlerin fikirlerini önemsiyoruz.

Öğrenci meclisleri ülkemizde
demokrasi kültürünün gelişmesi
ve yaygınlaşması için önemli.
Ancak demokrasi kültürü bireysel değil toplumsal olmayı
gerektirmektedir” dedi.
Daha sonra Öğrenci
Meclisi Başkanı Dursun
Can Şahin, öğrencilere
oluşturulan komisyonların
çalışmalar ve hazırladıkları projeler hakkında bilgi
verdi. Öğrencilerden gelen
istek ve görüşleri değerlendiren İl Milli Eğitim

Şube Müdürü Şahin Özcan,
Çorum’da Eğitimin Kalitesini
Artırma (ÇEKAP) kapsamında
yaptıkları çalışmaları anlatarak,
katılımcılara teşekkür etti.

Gürpınar Mahallesi parkına kavuşuyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, Gürpınar Mahallesi’nde yapımı
devam eden çocuk parkının çalışmalarını yerinde takip ederken park alanında
oturan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.
Konuyla ilgili olarak halkın huzur ve
ferahı için çalışmalara devam ettiklerini
dile getiren Şahiner, “Çocuklarımızın
daha temiz ve daha sağlıklı ortamlarda
oynamalarını istiyoruz. Şu ana kadar
çeşitli mahallelerimizde yeni parklar
yaptık, oyun gruplarını yeniledik.
Çocuklarımız artık daha güzel ortamlar-

da eğlenecekler. Birkaç ince ayrıntı
kaldı onlar da tamamlandığı zaman
güzel bir parkı daha halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
Çocukların hayallerini süsleyen çocuk
parkı coşku ile karşılanırken, çocuklar
Belediye Başkanı Şahiner’e teşekkür
etti. Mahalle sakinleri yıllardır çocuklarının oynayabileceği bir park alanı
olmadığı için toz içinde oynadıklarını
belirterek, çocuklara bu jesti yapan
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner' e teşekkür etti.
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olduğu müddetçe kimseye verilecek
tek çakıl taşımız dahi yoktur. Buna
güveniyorum, inanıyorum" dedi.

‘ŞEHADET MERTEBESİNE
ERİŞMESİ BİZİ
GURURLANDIRIYOR’

Şehidin babası Uğur Beker ise yaptığı
konuşmada, acısının çok büyük olduğunu, oğlunun şehit olmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyerek,
"Evladımızın şehadetinden bugüne
kadar başta Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız başta olmak üzere taziyede bulunan tüm kardeşlerime,
büyüklerimize teşekkür ediyorum.
Elbetteki acımız büyük ama bir taraftan da şehadet mertebesine erişmesi
bizi bir gurura sevk ediyor. Takdiri ilahiye inancımız var. Şükürler olsun
Rabbim bizi böyle imanlı yaratmış.
Gerek cenaze töreninde olsun gerekse
diğer süreçte olsun geçen 21 günlük
süre zarfında bize destek verenlere

teşekkür ediyorum. Dostlarımız zaten
biliyor ama bu memleketin mukaddesatının düşmanlarının da şunu iyi bilmesi gerekiyor ki; kesinlikle ve kesinlikle şehit kanlarıyla alınmış bu topraklardan verilecek tek bir karış parça
yoktur. Eminim ki benim evladım gibi
yüzlerce, binlerce evladımız şu anda
orada mücadele ediyorlar. Allah yar ve
yardımcıları olsun" diye konuştu. Şehit
babası Beker'in konuşmasını uzun süre
alkışladı.

‘BU FİLMLERİ GEÇMİŞ
TARİHLERDE DE YAŞADIK’

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan’da konuşmasında polis
teşkilatının 171’inci yılını kutladı.
Gündemdeki terör olaylarına değinen
Ceylan “Ciğerimiz yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Zor bir süreçten
geçiyoruz ama emin olun biz bu filmleri geçmiş tarihlerde de yaşadık.
Çünkü biliyorlar ki bu ilke 78 milyonu
ile kardeş olduğu zaman yapamayacağı
hiçbir şey yok. Biliyoruz ki bu topraklar üzerindeki hesapları hiç bitmeyecek
ama biz birlik ve beraberlik içerisinde
olduğumuz sürece bizden hiç kimse bir
karış toprak alamaz. Bu ülkede bir tane
eli kanlı terörist kalmayancıya kadara
bu mücadelemiz devam edecektir”
dedi.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi İtalya’ya gidiyor
“Mesleki Eğitim ve Öğrenici
Personel Hareketlilik Projesi” kapsamında İtalya’ya gidecek olan
Osmancık İsmail Karataş Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Milli
Eğitim Müdür Vekili Yahya Çoban’ı
ziyaret etti.
Okul Müdürü Ahmet Veldet:
“Projemiz, Alzheimer hastalığıyla
ilgili Avrupa uygulamalarını ülkemizdeki uygulamalarla mukayese
etmek, hastalığa dikkat çekmek ve
kültürel paylaşımlarda bulunmak
amacıyla hazırlanmıştır.
‘Siz
Unutuyor
Olsanız
da
Biz
Hatırlatmak İçin Buradayız’ adlı

proje kapsamında 20 öğrenci ve 4
öğretmen yer almaktadır. Proje ekibimiz 24 Nisan - 15 Mayıs tarihleri
arasında İtalya’da olacaklar” diye
konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz
Yahya Çoban: “Avrupa Birliği projeleri ile yurt dışına gidecek öğretmen ve öğrencilerimizi her zaman
destekliyoruz. Hem eğitime katkısı
hem de ülkemizin tanıtımı açısından
önemsiyoruz. Hazırlamış oldukları
bu projelerinden dolayı Osmancık
İsmail Karataş Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi proje ekibini tebrik
ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Pazar yerinde sona yaklaşıldı

Sungurlu Belediyesi tarafından
ilçeye yapılacak olan pazar yeri
inşaatında çalışmalar son hızıyla devam ediyor.
Pazar yerindeki inşaat çalışmalarını inceleyen Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, "Mevcut Cumartesi
pazarı alanında insanlarımız
alışverişleri esnasında zorluklar
yaşamaktaydılar. Dar bir alan
ve Sungurlumuza yakışmayan
bir görüntüyü her hafta sonu
görüyor
ve
yaşıyorduk.

Halkımızın yaşadığı zorluklar
kadar pazarcı esnaflarımız da
ciddi anlamda sıkıntı yaşamaktalar. Halkımızın yıllardır özlemini duyduğu kapalı
Pazar Yerimizde çalışmalar aralıksız devam
ediyor. Bu sorunlarımızı çözmek ve halkımıza
hak ettiği değeri sunmak adına Elif Tuğba
sitesinin yanında yapımına devam edilen
pazar alanımızda çalış-

malar aralıksız devam ediyor.
İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Sayfa

GÜNDEM

5

‘Enerjinizi birbirinizi yermek için harcamayın’

Ak Partide istişare toplantısı
Ak Parti Çorum teşkilatının Nisan ayı İl Danışma Meclisi
toplantısı yapıldı. Çorum Teşkilatları, parti çalışmalarını
değerlendirmek ve istişare yapmak üzere bir araya geldi

Ak Parti Çorum teşkilatı Pazar
günü Anitta Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Ak Parti Genel
Merkezi tarafından Çorum, Tokat
ve Amasya illerini kapsayan bölge
koordinatörlüğü görevi verilen Ak
Parti Sakarya eski Milletvekili
Recep Yıldırım da katıldı.
Toplantıya ayrıca, Ak Parti Çorum
Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt, AK Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı
Yaşar Anaç, İl Genel Meclisi
Başkanı Halil İbrahim Kaya, partili yöneticiler, belediye başkanları,
meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Toplantının divan başkanlığını; İl
Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı
İsmail Yağbat üstlenirken, İl
Teşkilat Başkanı Mesut Ceylan,
Uğurludağ İlçe Başkanı Yakup
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Torun, Sungurlu İlçe Kadın
Kolları Başkanı Havva Özata ve İl
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı
Kazım Öztaş, divanda görev aldı.
Toplantı Ak Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu’nun konuşması ile başladı. Bekiroğlu, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Sema Ramazanoğlu’ne yönelik
sözlerini kınadı. Bekiroğlu,
Anayasa değişikliği için olası bir
referanduma da hazır olduklarını
bildirdi.
Ak Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu’nun ardından
Milletvekilleri Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt ve Ahmet Sami
Ceylan birer konuşma yaparak
parti çalışmalarını ve gündemi
değerlendirdi.

Ak Parti Nisan ayı İl Danışma
Meclisi Toplantısında konuşma

yapan Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, tüm partilileri birlik ve
beraberlik içinde hareket etmeye
çağırdı. Ceylan "Makamlar gelip
geçicidir. Hangi makamda bulunduğumuz önemli değil. Bir görev
verilebilir de, alınabilir de. Her
şey nasip ve kısmet meselesidir.
Nasipse her şey olur. Bu nedenle
enerjinizi birbirinizi yermek, eleştirmek, açık aramak yerine birbirinizi yüceltmek, açıklarınızı
tamamlamak, partimizi ve davamızı dışarıdaki insanlara anlatmak
için harcayın" dedi.
AK Parti'nin Türk milleti tarafından kurulduğunu, Recep Tayyip
Erdoğan'ın milletin bağrından çıktığını dile getiren Ceylan, Ak Parti
sayesinde Türkiye'nin her alanda
rahatladığını, çözülemez denilen
sorunların üzerine gidilerek çözül-

‘Türkiye’ye hiçbir güç zarar veremeyecek’
AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, Türkiye'nin
zengin ve güçlü bir ülke olduğu müddetçe kötü emeller besleyen hiçbir
gücün zarar veremeyeceğini söyledi.
Ak Parti Nisan ayı İl Danışma Meclisi
toplantısında bir konuşma yapan
Milletvekili Kurt, terör olaylarını

değerlendirdi. Tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin emin
adımlarla yoluna devam ettiğini
dile getiren Kurt, ülke yöneticilerinin dik duruşu, ülkeyi sahiplenmesi ve milletle birlikte kenetlenmesi sayesinde büyümenin ve
istikrarın defam ettiğini ifade etti.

düğünü söyledi. 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin bir fetret devri
yaşadığını, ancak 1 Kasım seçimlerinde milletin Ak Parti'yi daha
iyi anlayarak güçlü bir şekilde
iktidara getirdiğini anlatan
Ceylan, partililere seslenerek

"Eski günleri unutturmayın.
Yaptığımız icraatlarımızı, projelerimizi halka anlatın. SSK'da ilaç
kuyruklarını, ödünç sağlık karnesi
aradığımız günleri, muayene kuyruklarını, kitap pazarlarını, emeklilerin maaş almak için kuyrukta
beklerken öldüğünü, ülkeyi yönetenlerin memura maaş ödemek
için İMF kapısında beklediği günleri millete unutturmayın,
Coterelli'yi unutturmayın" dedi.
Ak Parti'nin seçim döneminde
millete verdiği tüm sözleri yerine
getirdiğini, iş kuran gençlere,
esnafa hibe kredileri sağlandığını,
asgari ücretin artırıldığını, esnaf
ve sanatlara cansuyu kredileri
verildiğini, ekonomik hayatta
daha birçok düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Ceylan, terör
konusunda da etkin mücadelenin
devam edeceğini, eli kanlı bir tane
bile terörist kalmayana kadar
mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

20 dakikada hayatı felç etti

Çorum'da yaklaşık 20
dakika süren sağanak
yağmur kentte hayatı
olumsuz etkiledi.
Saat 15.00 sıralarında
başlayan sağanak yağmur kentte hayatı felç
etti. Yaklaşık 20 dakika
süren yağmurun ardından
iki evi su bastı. Cadde ve
sokaklardakiler suyla
kaplı yollardan karşıya
geçmekte zorlandı. İnönü
Caddesi'nde de yolun
yağmur sularıyla kaplanması sonucu araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Eczacılardan Kolcu’ya ziyaret

Polis Teşkilatı’nın 171.
Kuruluş yıldönümü ve
Polis Haftası münasebeti
ile Çorum Eczacı Odası
Yönetim
Kurulu,
Emniyet Müdürü Murat
Kolcu’yu makamında
ziyaret etti.
Ziyarete Çorum Eczacı
Odası Başkanı Ecz.
Sönmez Çalışkan, Genel
Sekreter Ecz. Olcay
Çorumlu, Sayman Ecz.
Feyzullah Yıldırım ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Ecz. Senem Deveci
Aksoy katıldı.
Çorum Eczacı Odası
Başkanı Ecz. Sönmez
Çalışkan ve beraberindekiler Polis Teşkilatı’nın
171. Kuruluş yıldönümü
ve Polis Haftası’nı kutladıklarını söyledi.

Duyarlı öğrencilerden kampanyaya destek

S

ungurlu Yavuz Selim
İlköğretim Okulu öğrencileri,
Doğu
ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve halkın can güvenliğine
kast eden bölücü terör örgütü ile
yapılan mücadelede; canı pahasına vatanını koruyan ve bu
uğurda gözünü kırpmadan
şahadete yürüyen asker ve
polislere moral ve destek için
belediyenin başlatmış olduğu

hediye kampanyasına katkıda
bulundu.
Toplanan hediyeler belediye
aracılığı ile bölgede görev
yapan güvenlik güçlerine gönderilecek. Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Yılmaz,
Okul Müdürü Celal Özgücük’e,
öğretmenlere ve öğrencilere
duyarlıkları ve destekleri için
teşekkür ederek, öğrencilerin
hazırladıkları hediyeleri teslim
aldı. Okul Müdürü Celal Özgücük ise, “Ülke olarak zor günler

geçiriyoruz. İnşallah güvenlik
güçlerimiz bu hainlere fırsat
vermeyecektir. Okulumuz, polislerimizin ve askerlerimizin
her zaman yanındadır. Böyle
güzel bir olaya vesile olan belediye başkanımız Abdulkadir
Şahiner Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz” dedi. Ayrıca okul
öğrencileri, “başkanımızı çok
seviyoruz, bu kampanyayı
düzenlediği için çok teşekkür
ederiz” diyerek mutluklarını ve
heyecanlarını gizleyemedi.
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

GEÇMİŞ VE GELECEKLE ALÂKALI;
BULUNDUĞUMUZ ANIN,
FARKINDA OLALIM.
ANINI YAŞAMAKTA DEVAM EDEN,
HIZIR MAKAMINA ULAŞIR.
Evet. Dünyada çok olaylar oluyor. Biz o olaylara
karışıp, arasında kayboluyoruz. Bu kaybolmaya da
kolayca, dalgınlık deyip
geçiyoruz. Dalgınlık adı
altında neleri şaşırıp,
neleri ihmâl ediyoruz.
Herkes kendisi bilir!..
Kendimizi yaşarken, olayların içine karışmayız.
Üstünden bakarız. Yani
objektif olarak, her baktığımızı iyice görürüz.
Gördüklerimizden de çok
şeyler anlar, ona göre faydalanırız. Kendimizde
yaşamak!.. Hiç unutkanlık
olmadan, hiçbir şeyi
ihmâl etmeden, hiçbir an
bile anlayışsız olmadan,
zevkli ve neş'eli yaşarız.
Kendimizde yaşamanın
kısaca ifadesi; her an
toplu dikkatle yaşamaktır.
Ne var ki bildiğimiz dikkat, bir zorlama ve başka
ilgilerden kesilme gibi bir
sıkılıktır.
Kendimizi yaşamak; bildiğimiz dikkat toplaması
değil de, onun gibi dikkatli ve uyanık olmak, tabii
bir olum halinde oluyor.
Böyle bir zorlama dikkat
ise; kendini yaşamak
durumuna
sığmıyor.
Hatta kendini yaşamak
dikkati: Zevk ve neş'e ile
tabii olduğu için, bildiğimiz dikkate yapmacık
denir.

geleceği ayarladığı halde,
aynı anını değerlendirmektir, öyle neşeli ve
zevkli yaşamaktır ki; tarifini ne kadar yapabilsek
bile, yine de ancak anını
yaşayan anlayabilir.
Anını yaşayan insan, nefesiyle kendisine gelen ve
kendisinden giden havada
ne gizli defineler olduğunu dahi bilir. Adeta görür,
anlar ve yaşar Alıp verdiği
iki nefesin ortasını takip
ediyorcasına anını yaşar.
Anını yaşamakta devam
eden; "Hızır“ makamına
ulaşır. Yeter ki anını yaşayan, neyle bir yaşadığını
da idrak edebilsin.
Hiç şüphemiz yok ki; alıp
verdiği iki nefesin ortasını
takip eden, kendi öz kimliğini de anlayıp, idrakine
de erer.
Başkalarını ve başka şeyleri aklına getirmeyen
insanın, kendi nefesinin
ortasını
unutmadığı
durum, kendini ve anını
yaşamasındandır.
Bu incelikten kaybımız
çok oluyor. Onun için anımızı ve kendimizi yaşayamıyor ve dalgınlık denilen
gaflete düşüyoruz.
Aynı zamanda gaflete düştüğümüzde, günlerce kendimiz kendimizin aklımıza bile gelmiyor. Daha
doğrusu kendimizi tamamen unutup, bundan
dolayı boşluğa düşüyoruz.
ANINI YAŞA NE
Kendimize gelmek tarifi
DEMEK?
yerine,
kendimizden
Anını yaşamak, aynen uzaklara gitmemeyi anlatkendini yaşamakta olan maya çalıştık. Arife daha
durumun
içindedir. fazla tarif ayıp olur. İş
Geçmişleri unutmadan, anlaşıldı. Anını Yaşa,
hayaline
kapılmadan, Kendini Yaşa da gör ki;
geleceğe de hiç hayal kur- dünyanın tadı neye dermaksızın kâşif olarak lermiş. Sınaması bedava!..
AMA UZUN, AMA KISA; MUTLAinsan; hem geçmişi, hem YARIN:
KA YAŞAMAK ZORUNDAYIZ.

UNUTMAYALIM
Meselâ bendeniz bugün şunu yapmamak, ya, da şuraya gitmemek istiyorum. Karşıma iki arkadaşım çıktı, gitmemek
istediğim yere götürmek istiyor. O ister, isteyebilir. Ama
benim bir iradem var. Gitmemek istiyorum. Oraya beni arkadaşım götürürse, kendimi anımla yaşamadığım için götürür.
Yani benim irademe o arkadaşım hâkim olur. Neden?
Kendimi anımla yaşamadığımdan, kendi kararımın ve kendi
irademin hiçbir hükmü olmamış olur. Bu kendimi anımla
yaşamadığımın boşluğudur ki; hem aldanmış, hem de istemediğimi yapmış olurum.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

Hz. MUHAMMED'İN (SAV)
DOĞUMUNU
ANMAK!..
Onun doğumunu anmaktan asıl gaye; cihan şumûl olan nübüvvet
ve risaletini, Allah'a olan tevekkül ve itimadını, yüksek ahlâkını,
insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve sebatını,
kerem ve cömertliğini, kanaat ve zühdünü, fazilet ve şecaatını
anmak ve bunlarda, kendisine uyma azmini tazelemektir.

İDDİASIZLIĞA KARŞI,
İDDİA GÜDÜLÜR

Dört başı mamur, sevilir, sayılır, katkısız,
sade zihinle devam üzere bu olumda kalabilmek için yapacağımız ve dikkat edeceğimiz,
ön plânda nelerdir? "Ben şerefli insan olarak
yaratıldığımı her an ispata hazırım" iddiasını
sürdürmek yeterlidir. Bu gayet açık. İddia
durunca, ciddiyet bozulur.
İnsan her şart karşısında şerefli insan olduğunun iddiasını her an güderse, o insanın kafasını yöneten ciddiyet etkeni, derinliğindeki
kutsallığından gelen gerçekçilik güdümüne
bağlanır. İnsanın ciddiyeti ile gerçekçilik
güdümü birlikte olursa, o insan için daha bir
eksik olabilir mi? İşte aradığınızı, kendiniz de
bu kadar kolay ve kesin bulursunuz.
Bulduğunuzun değerini bildikçe gelişirsiniz.
İşte aranılan dört başı mamur hayat: İddianızı
aralıksız, kesintisiz, hiç gevşetmeden sürdürmenize bağlıdır.
İddiasızlığı en büyük düşman kabul etmeniz,
o sizi teslim alıp esir edecek iken, siz iddia
gütmekle ona galip gelmek prensibini sürdürdüğünüz müddetçe istediğiniz bağımsız hayatı kurarsınız.
Kendinizden o kadar hoşnut olursunuz ki;
dünya da, ahiret de hep sizin olur. Aynı
zamanda örnek bir kişi olursunuz da herkesin
saygı duyduğu, özenip sizin gibi olmak istedikleri insan siz oldunuz demektir. Buna hiç
şüpheniz olmasın.

İDDİA İLE KAZANILIR HER ŞEY!

Deneyelim göreceğiz ki, hayat bambaşkaymış. Dünyanın sefası da, zevki de, hayatın
tadı da böyle bir iddiayı gütmektedir. Bütün
başarılar bu iddia ile kazanılır. Her tür ilişkinin olumlu sonuçları: "Ben şerefli insanım"
iddiasını gütmekle alınır. Kendinizi saygı ile
kabul ettiğiniz gibi, herkes de sizi saygı ile
kabul eder.

Sağlığınız yerinde, her davranışınız eksiksiz
olur.
Hayatınız boyunca yaşamanıza özellik kazanmak, bu iddiayı aralıksız sürdürmenize bağlıdır. Hatta uykuda bile.
Bilindiği gibi insan hayatının dört ana çizgisi
vardır Ekonomik, başarı, toplum ilişkileri ve
sağlık. Bütün bu kurallar Ben şerefli insanım" iddiasın, güdümlü ve aralıksız sürdürmeye bağlıdır.
Ne var ki, iddia lafla değil, için için güdülür.
Ağızdan öyle bir söz çıkmaz. İnsan içinden
güttüğü şerefli insanlığını ağzından çıkarırsa,
gücünü kaybetmiş olur.
İddiasını içten kendi kendisine güder. Yani
kendi içindeki gevşetmeye, iddiasızlığa karşı
iddia güdülür. Başka kimselerle yapılacak
mücadele değildir.
Kendi gevşekliğine karşı savaş açmaktan ve
her an zafer kazanmaktan başka bir durum
değildir iddia gütmek. Kendi içindeki "boş
ver" esaretine düşmemenin çabasıdır iddia
gütmek dediğimiz.
Kendi içinde böyle bir savaş tutan kişi, her
saniye ayık yaşar Kesinlikle aldanmayı geride bırakır.
Kendi kendisine aldanmaz ve kendisini aldatmaz. Kendine karşı nasılsa, ilişkilerinde de
yine aynı durumda davranır. Kimseye aldanmaz, kimseyi de aldatmaz. Kesin kararlı ve
iradesine her an hâkim olur.
Takdirleri yerinde ve isabetli olduğu için,
maddî ve manevî imkânları kaçırmaz.
Kendine hâkim olabildiği kadar, her şeye de
yeri geldikçe hâkim olur.
Bu sayede düzenli bir hayat seviyesi kurar ve
tabiî hedefi olan şerefe de, böylece ulaşmış,
saadetini sürmeye hak kazanmış olur.
Bunların hepsi de, kendi içindeki bir anlık
"boş ver" gafletine karşı, her an iddia gütmekten gelir.

KENDİMİZE İSTEDİKLERİMİZ VE
KENDİMİZDEN İSTEDİKLERİMİZ

K

endimize istedik- biri veya bir kaçı, karşısında ni sürdürür. Doymaz, bık-

lerimiz demek baskılı olduğu halde,
geçici
isteklerimizdir.
Kendimize istediklerimiz
daha ziyade maddi olanaklar
ve fizik yapımıza ait olan
şeyleri istemektir.
Bu isteklerde, meşru istekler
de vardır, gayri, meşru istekler de. Bu isteklerin hepsi de,
yer yer, zaman zaman baskılıdır. Yani basa basa ister.
İster ama versekte susar
kesin karar ile vermesekte
susar. Baskısını sürdüren bu
istekler, vereceğimiz kararın
karşısında yok olmaya,
hemen sesini kesmeye hazırdır. Ama ciddi bir kesin karar
ya da cevap verilmediği takdirde, o geçici istekler, insanı
öyle bir sürükler ki, insana,
izzetinefsini bile feda ettirir.
Aldatıcı baskılı isteklerden

karar görmezse, basa basa
insana izzetinefsini bile o
istek uğruna feda ettirdikten
sonra da, doyar ve durur, fazlasından
bıkar,
iter.
Pişmanlık duyurur.
Önü kararsız kalan geçici
istekler her zaman bizi yanıltan, yerden yere vuran maddeye ait istekler, kendimize
istediklerimizdir. Verilmese
de durur, verilse de durur.
Kendimize istediklerimiz
cayan, dönen, doyan, bıkıp
tersine istemeyen isteklerdir.
Muhakkak kararla ayarlanan
ve kullanılan isteklerdir kendimize istediklerimiz.
Kendimizden istediklerimiz
ise, durmayan, doymayan,
bıkmayan her an isteyişini
sürdüren
isteklerdir.
Kendimizden istediklerimiz
öyledir ki, o isteklere devamlı cevap verilse. yine isteyişi-

maz, fazlasından rahatsız
olmaz, bilakis fazlasından
rahat eder, tatmin olunur.
İşte bu iki tür isteklerin,
insanda ömür boyu sürüp gitmesi yaşamımızı çok etkiler.
Ömrümüz çeşitli isteklerle
doludur ve istemeklerle
geçer.
Baskılı istekler, güdümlü
istekler. Yani kendimize istediklerimiz baskılı olduğu
halde duran, geçen, geçici
isteklerdir,
maddîdir.
Güdümlü isteklerimiz de,
kendimizden istediklerimizden
istediklerimizdir.
Durmaz, bıkmaz ve ömür
boyu isteyişini sürdürür. Bu
isteklerimiz, Öz Yapımızın
kişisel istekleridir. Derinden
gelir. Baskısı, geçici İstekler
kadar duyulmaz ama güdümlü istekler hiç kimsede isteyişini kesmemiştir.

12 Nisan 2016 SALI

ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

HAYVAN TİPLER BİR VARLIKTIR. GÖLGE

TİPLERİN, MEVCUDİYETİ DE YOKTUR.
Hayvanda bir irade, bir menfaat gayreti vardır
ve süreklidir. Gölge nedir? Gölgelikten kurtulmamış, zararını-faydasını takip edemeyen, iradesiz, kararsız, bir saati bir saatine uymayan,
hedefi, inancı olmayan mevcudiyetsiz kimselerin hayvan tipleri kınaması, çok gülünçtür.
Gölge tipler hayvan tipleri serinletir. Eşya tipler,
hayvan tiplerin barınmasını, saklanmasını sağlar. Bitki tipler hayvan tiplerin karın doyurmasını ve gelişip şişmanlamasını sağlar.
Dördüncü makamda bulunan hayvan tipleri,
ondan aşağıdakiler kınayamaz! İster istemez;
gölge, eşya ve bitkiler, hayvana hizmet etmek
zorundadırlar. Hayvan tipleri hakir görseler de,
baş tacı etseler de, hiçbir şey değişmez. Bu bir
irade, bu bir hedef meselesidir!
Kesin karar ile bir hedefi olmayan zavallılara
soralım: Hayvan tipler dünya yüzünden kalkıp
yok edilseler, gölge, eşya, bitki tiplerin hayatı
başka mı olacak? Hayır, hayır!
öyleyse herkes kendisini istikrarlı, ciddiyetli bir
hayata kavuşturmak zorundadır. Evet herkes
ciddiyetini takınıp, hedefini tutsa, insanlığına
ulaşsa, gölgeyi, eşyayı, bitkiyi kullandığı gibi,
hayvanı da kullanacaktır.
Hayvan da insan içindir. O halde vatandaş!..
İlahî tabiatın kanunlarını değişemezsin, kendini
değiş! Gölgeler, eşyalar, bitkiler, hayvan içindir.
Hayvanlar da, insan içindir.
İnsanlık yerine geldin de, hayvanlar seni yine
sömürebilir mi? Elbette sömüremez. Sen hayvanları istediğin gibi kullanırsın. Mesele bu
kadar açık.
Hayvan tipler seni dininden, imanından uzaklaştırmasa, sen insan olursan, hayvanı kullanırsın!
Önce güvenini, hayat çizgini, hedefini, imanını
kesinleştir, ciddiyetini takın, iradene hakim ol
ki, dünyandaki nesnelerine de hakim ola-bilesin.
Kuru laf, hayalî gidişat, şuna-buna kızmak,
takılmak, seni gölgelikten kurtarmaz! Önce
insan olduğunu kesin olarak kabul et, ciddiyetini takın, hedefini kesin kararla tut, imanını sağlamla!..

Faydalı Bilgiler

Çörek Otu

Çörek otu bitkisi sert bir yapıya sahiptir.
Ayrık bir şekilde büyüyen dalları dik ve
tanelidir. Yapraklarının dipleri gri ile yeşil
karışımı, çiçeklerinin uç kısımları da gri ve
mavi karışımı şeklindedir. Hint cevizine
benzer hoş bir kokusu bulanmakta ve keskin baharatlı bir tadı bulunmaktadır.
Kolay bir şekilde övülerek temizlenebilmektedir. Toplandıktan sonra kuru ve serin
bir yerde muhafaza edilerek kurutulmaya
bırakılır.
Dünya genelinde yaygın olarak en fazla
yemeklere lezzet vermek amaçlı baharat
olarak kullanılmaktadır. Bereketli bir besin
kaynağı olarak da adlandırılan çörek otu
bitkisi ekmeklerde, hamur işlerinde, keklerde ve şekerlemelerde ilave olarak çörek
otu kullanılmaktadır. Hindistan’da, aynı
zamanda haşaratlardan uzak tutmak için,
çamaşırlarının arasına çörek otu koyarlardı. Ve oranın yerli doktorları, çörek otunu
tıbbi olarak, karın gazı giderici, hazımsızlık ve bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanırlar.
Çörek Otu Bitkisi Etkileri:
Karaciğerde oluşabilecek tahriplerden ve
karaciğer kanserinden koruma etkisi
bulunmaktadır.
Kolon kanserinden korumada oldukça etkilidir.
Meme kanseri, şeker hastalığı ve alerjik
hastalıkları bulunan kişilere önerilir.
İshal ve nefes darlığı tedavilerinde aktif
olarak kullanılır.
Mide ve böbrek hastalıklarının oluşumunu
engelleyerek koruyucu etki gösterir.
Kalp ve Damar hastalıklarının ve tıkanmalarının ortadan kalkmasını sağlar.
Antioksidan, Kolesterol ve Tansiyon yüksekliğinde kullanılır.
Ayak ve bacaklarda meydana gelen mantarların ve romatizma hastalıklarının ağrılarının azalmasını sağlar.
Kanı sulandırma etkisi de göstermektedir.

Sayfa
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Ceritoğlu, köylerin sorunlarını çözüyor

S

Stajyer avukatlar
sertifikalarını aldı

Çorum Barosuna kayıtlı Stajyer Avukatlar 2 - 9
Nisan tarihleri arasında Türkiye Barolar
Birliğinde staj eğitimi aldı. 9 Nisan tarihinde
sonuçlanan eğitimlerinden sonra Türkiye Barolar
Birliğinde düzenlenen törenle katılım belgeleri
stajyer avukatlara takdim edildi.
Törene Çorum’dan Baro Başkanı Av. Altan
Akpınar, Çorum Barosu Genç Avukatlar meclisi
Başkanı Av. Gazi Atmaca ve Av. Sezer Şahin
katıldı. Tören TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra
Besler’in açılış konuşmasıyla başladı. Törende
Baro Başkanı Av. Altan Akpınar da bir konuşma
yaparak stajyerlere mesleki öğütler vererek, meslek hayatlarında başarılar diledi. Törenin sonunda stajyer avukatlara katılım belgeleri Av. Berra
Besler ve Av. Altan Akpınar tarafından verildi.

Kılıçdaroğlu’nun

sözlerine Kurt’tan tepki
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine karşı
kadın dayanışması oluştu. Ak Parti
Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, partili kadınlarla
birlikte basın açıklaması yaptı

Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik sözlerini sert dille eleştirerek, olayı şiddetle kınadıklarını açıkladı.
Milletvekili Kurt, Anitta Otel'de AK Parti İlçe
Kadın Kolları Başkanları ve çok sayıda kadın
kolları üyesi ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'nu kullandığı sözlerden
dolayı kınadı.
Milletvekili Kurt, "5 Nisan 2016 tarihini partisinin tarihine kara bir leke olarak geçiren CHP
Genel Başkanına; sadece özür yetmez diyoruz.
Ahlaksız sözlerinizin bedelini, hala karşılarına
çıkacak yüzünüz varsa sağduyu sahibi bu millet, size demokratik bir şekilde ödetecektir"
dedi.
Kurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema
Ramazanoğlu hakkında sarf ettiği; ahlak ve
insaftan yoksun ifadeler ülke siyasi tarihine
kara bir leke olarak geçmiştir. Ak Parti Kadın
Kolları Başkanlığı’na mensup tüm kadınlar olarak bir kez daha kamuoyuna sesleniyoruz: 5
Nisan 2016 tarihinde, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı
altında tüm kadınları aşağılayan bir tavırla Ana
Muhalefet Partisi Genel Başkanı bir kadına
hakaret etmiştir. Kadına karşı cinsiyetçi ve
karanlık zihniyetinin ürünü olan sözlerinden
dolayı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nı
bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Karar alma
mekanizmalarında ve siyasette daha çok kadın
olmalı’ iddiasında bulunanların, siyasetin tam
da merkezinde yer alan bir kadına yönelik sözleri kendi riyakârlığını bir kez daha gözler
önüne sermiştir.

ungurlu İlçesine bağlı köy
muhtarları AK Parti Çorum
Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt'u ziyaret ederek köylerinin sorunlarını iletti.
Ceritoğlu, DSİ Çorum İl Müdürü Murat
Şerbetçi'den köylerin sorunlarının yapılacak inceleme sonucunda giderilmesi
talebinde bulundu.
Şerbetçi, Kemallı, Büyük Polatlı,
Beşkız, Büyük İncesu ve Küçük İncesu
köylerine AK Parti Sungurlu İlçe
Başkanı İlyas Özkan ve Harita
Mühendisi Ümit Tonbul ile birlikte
ziyarette bulunarak sorunları yerinde
inceledi.
Ziyarette Kemallı köyü içerisindeki

‘AHLAKSIZ SÖZLERİNİZİN BEDELİNİ, BU MİLLET SİZE ÖDETİR’

Biliyoruz ki bu toprakların kadınları maruz kaldıkları bu elem verici durumu hiçbir zaman
unutmayacaktır. Bizler, milletin ferasetine ve
vicdanına güveniyoruz. 5 Nisan 2016 tarihini
partisinin tarihine kara bir leke olarak geçiren
CHP Genel Başkanına; sadece özür yetmez
diyoruz. Ahlaksız sözlerinizin bedelini, hala
karşılarına çıkacak yüzünüz varsa sağduyu
sahibi bu millet, size demokratik bir şekilde
ödetecektir"

derenin ıslah edilmesi ile ilgili incelemelerde bulunduklarını belirten AK
Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas
Özkan, köyün içinden geçen çay üzerine baraj yapılmasının uygunluğu ile
ilgili incelemelerde bulunarak, köy halkının taleplerini dinlediklerini söyledi.
Özkan, Köy ziyaretleri ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kemallı
Köyünden sonra Büyük Polatlı köyüne
geçtik ve köy içinden geçen derenin
temizliği ile ilgili muhtarımızın talebini
yerinde görerek, ne yapılabileceği ile
ilgili incelemelerde bulunduk. Gelen
suyun debisi ile ilgili incelemeler yapılarak buraya gölet veya baraj yapımı
noktasında karşılıklı muhtarımız ve
DSİ müdürümüzle istişareler yaptık.

Burada da köy halkımızla siyasi gündemi ve taleplerini görüştük. Daha sonra
Beşkız köyüne geçtik ve köy halkının
köy içerisine aşırı yağan yağmurlardan
sonra tepeden gelen suyun taştığı ve
yerleşim alanı ve bahçeleri su bastığı
konusunda DSİ müdürlüğüne yaptıkları müracaatı sahada tespit ettik.
Bu konuda DSİ müdürümüz ve köy
halkıyla bizzat suyun geliş yatağında
incelemelerde bulunularak çözüm noktasında ne yapılabilir bunlar görüşüldü.
Büyük ve Küçük İncesu köylerimizin
üzeri beş kız köyümüzün altında akan
akarsuyun debisi vesaire yerinde incelenerek gölet veya baraj yapımı konusunda görüş alışverişinde bulunduk"
şeklinde açıklamada bulundu.

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.28

Güneþ:05.59

Öðle :12.48

Ýkindi :16.27

Akþam:19.24

Yatsý :20.48

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Konser: Badem
18:00 Haberler
18:30 Haberin İçinden
19:50 Önce Sağlık
20:30 Haberler
21:00 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Halk Konseri
01:00 Haberler

VEFAT EDENLER
HASAN TUNCEL

Teslim Köyü' nden gelme, Kamil Koç çalışanı Murat, Nazik, Tenzile, Kazım, Sevda
ve Sibel TUNCEL' in babası, Emekli Baş
Gardiyan; Hasan TUNCEL vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası’ndan Mobil Uygulama

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri ile iletişimini kuvvetlendirmek üzere yeni bir uygulama başlattı. ‘Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası’ adlı mobil uygulama sayesinde
Oda’nın bütün etkinlik ve duyuruları, davetleri, çok daha kısa sürede ve doğrudan ilgilisine
ulaşabilecek.
Kullanıcıların Apple Store ve Google
Play’den edinebilecekleri uygulamanın kullanımına başlanmasının ardından Oda’nın bütün
etkinlik duyuruları ve davetleri mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca
Odanın çeşitli anket çalışmaları da yine bu
uygulama üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası bu
nedenle bütün üyelerin ve üye işletmelerin
yöneticilerinin mobil uygulamayı tedarik
etmelerinin önem arz ettiğini açıkladı.
Uygulamanın mobil cihazlara indirilmesinin
ardından kurulum aşamasında mutlaka’ bildirimlere izin ver’ seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, “Ayrıca yine
kurulum sürecinde kişinin Oda’ya kayıtlı cep
telefonu numarasına aktivasyon kodu’ gönderiliyor. Onay kodunun gelmemesi durumunda
Oda kayıtlarındaki GSM numaranızı güncelletmeniz gerekmektedir. Numara güncellemek
için Oda Personeli Gözde Atlamaz ile 0364
224 44 50 – 132 numaralı telefon aracılığıyla
irtibata geçebilirsiniz. Türkiye genelinde bazı
Oda’lar mobil uygulama kullanmaktadır
ancak Odamızın hizmete sunduğu mobil
uygulamanın karşılıklı etkileşim sağlıyor
olması nedeniyle bir ilk olma özelliği taşımaktadır” dedi.

‘KENDİ AHLAK ANLAYIŞINI
ORTAYA DÖKMÜŞTÜR’

Meydanlarda siyasi ahlak ve etikten bahsederken, kendi ahlak anlayışını ortaya dökmüştür.
Bizler siyaseti vatana, millete hizmet olarak
gören ve millete hizmeti hak yolunda en büyük
gaye edinmiş kadınlar olarak, ‘Şimdi zaman,
hakaretini sahibine iade etme zamanıdır’ diyoruz. Başta CHP’li hemcinslerimiz olmak üzere,
toplumun her kesiminden kadını bu çirkin ve
asla kabul edilemez hadiseye tepki göstermeye
davet ediyoruz.
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‘1 Mayıs’ı Taksim’de
Maraş’ta kutlayacağız’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlıksen Çorum Şube Başkanı Ahmet
Saatcı, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve emek hareketi olarak,
bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü'nü Taksim Meydanı'nda kutlamak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirterek,
başvurularına olumsuz cevap verildiğini söyledi.
İstanbul Valiliği’nin, bu kararını
doğru bulmamak yanında, kararın
demokratik hukuk devleti noktasında Türkiye’nin son dönemde kat
ettiği mesafeyle de uyumlu olmadığına inandıklarının altını çizen
Saatcı, konfederasyon olarak, bu yıl
1 Mayıs kutlamalarını Taksim’de
gerçekleştirmek istemelerinin nedeninin, ne Taksim’i kutsal kabul
etmek ne de Taksimi tabulaştırmak
olmadığını vurguladı. 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’yle ilgili açıklama yapan Saatcı, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nü,
Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlık
meşalesini ilk ateşleyen, emperyalistlere ilk meydan okumayı yapan
medeniyet ve fikir dünyasının zirve
şehirlerinden Kahramanmaraş’ta
kutlama kararı aldıklarını açıkladı.
Saatcı’nin açıklaması şöyle:
“Toplumsal uzlaşıya katkı vermek,
terörle mücadeleye toplumsal destek sağlamak, barışçıl ve çatışmasız
1 Mayıs kutlaması gerçekleştirilebileceğini göstermek hedefiyle
Taksim için başvuruda bulunduk.
Taksim Meydanı’ndan, emperyalist
ve kapitalistlere” sömürüye son
verin”, emperyalizmin kuklası terör
örgütlerine “silahı bırakın”, milletimize de “Güçlü Türkiye için hep
birlikte” çağrılarında bulunmayı
hedefledik. İstanbul Valiliği’nin,
Taksim Meydanında 1 Mayıs kutlamasına olumsuz bakması ve kutlamalar için gösterdiği diğer alanların
bu mesajlar noktasında aynı etkiyi

üretemeyecek olması nedeniyle; bu
yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nü, Kurtuluş Savaşında
bağımsızlık meşalesini ilk ateşleyen, emperyalistlere ilk meydan
okumayı yapan medeniyet ve fikir
dünyamızın zirve şehirlerinden
Kahramanmaraş’ta kutlama kararı
aldık.
Kahramanmaraş Meydanı’ndan
“Güçlü Memur, Büyük Türkiye ve
Adil bir Dünya için Emeğin
Kahramanları Maraş’ta” temasıyla
1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü’nde bütün halkımıza ve
insanlığa sesleneceğiz. İslam dünyasının bağrına hançer gibi saplanan ve insanlık için büyük risk oluşturan terör örgütlerine lanet okuyacağız.
Rusya, Ermenistan, İsrail ve
Suriye’nin bölgedeki devlet terörü
uygulamalarını kınayacağız. İslam
dünyasına ümmet için, mazlumlar
için, insanlık için bir olun, birlik
olun çağrısı yapacağız. Güvenceli
istihdam, saygın emek, insan onuruna yakışır iş ve ücret talebimizi yükselteceğiz. Taşeron işçiler, 4/C’liler,
4/B’liler ve memur işi yapan üniversiteli işçiler başta olmak üzere
tüm sözleşmeliler için kadro talebimizi haykıracağız. Cunta bildirisi
82
Anayasası’nın
yerine
Milletimizin bildirisi olacak Yeni
Anayasa’nın millet iradesiyle yazılmasını isteyeceğiz.
Güçlü Memur kapsamında taleplerimizi seslendireceğimiz, Büyük
Türkiye hedefine inancımızı deklare edeceğimiz, Adil Bir Dünya özlemimizi haykıracağımız emeğin
dayanışma ruhunu, kırmadan, dökmeden, sevgi ve muhabbetle yansıtacağımız 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Mitingimize katılmak
ve katkı sunmak için emeğin bütün
kesimlerini
ve
milletimizi
Kahramanmaraş’a bekliyoruz.”

AYTEN ÇELEBİ

Bayburt' tan gelme, Merhum İskender
ÇELEBİ' nin eşi, Mürsel ÇELEBİ' nin
annesi, Şükrü COŞKUN, Mustafa KUBAT
ve Tuncer GÜVEN' in kayınvalidesi,
Osman BAYBURTLU' nun kardeşi; Ayten
ÇELEBİ vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

HATİCE YAŞAR

Alaca' dan gelme, 23 Nisan Ortaolulu
Öğretmeni Mustafa ADAK' ın kayınvalidesi, Alaca Sanayi Esnafından Merhum
Karip YAŞAR' ın eşi, Cihat YAŞAR' ın
annesi; Hatice YAŞAR vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

HALİL TELLİ

Kumçelteği Köyü' nden, Hıdır ve Mustafa
TELLİ' nin babası, Hacı Satılmış TELLİ'
nin oğlu; Halil TELLİ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

SÜLEYMAN BAĞCI

Kireçocağı Köyü' nden gelme, Hüseyin
BAĞCI, Kamyoncu Esnafından Hıdır
BAĞCI ve Sanayi Esnafından Yunus
BAĞCI' nın babası; Süleyman BAĞCI
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

YUNUS ŞAHBAZ

Hacıpaşa Köyü' nden gelme, Demirci
Ustası Hasan ŞAHBAZ ve Haşim
ŞAHBAZ' ın babası, Refik ARICI' nın
dayısı; Yunus ŞAHBAZ vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

DURSUN ÖZBUDAK

Boğabağı Köyü' nden gelme, Mehmet
ÖZBUDAK' ın torunu, Cemal
ÖZBUDAK' ın oğlu, Adem ve Mehmet
ÖZBUDAK' ın kardeşi; Dursun
ÖZBUDAK vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

RUZİYE KAHRAMAN

Şeyhmustafa Köyü' nden gelme, Özel
İdare' den emekli Mustafa KAHRAMAN'
ın eşi, Mehmet KAHRAMAN' ın annesi;
Ruziye KAHRAMAN vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

ŞAHİN ANAÇ

Ertuğrul Köyü' nden gelme, Ercan ve
Davut ANAÇ' ın babası, Vedat AKBAŞ ve
Selahattin ANAÇ' ın amcası; Şahin ANAÇ
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk

Şehir parkı çevre kirliliği ve gürültüden kurtulacak
Sungurlu Şehir Parkımızda bulunan
ağaçlardaki karga yuvaları yerleşim
alanları dışına taşınmaya başlandı.
Çevredeki vatandaşların; kötü koku
ve gürültü kirliliği gibi konulardan
rahatsız olup şikâyette bulunması
üzerine; yuvalara zarar verilmeden
şehir dışına ve yerleşimin olmadığı
mesire alanı, yol kenarı ve ağaçlık
bölgelere taşınıyor.

SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Haluk
SÖYLEMEZ

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

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

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

2.50 TL
80 TL
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50 TL
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15 TL

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

SERKAN
224 13 51

En Düşük

Tarih

12 Nisan Salı
13 Nisan Çarşamba
14 Nisan Perşembe
15 Nisan Cuma
16 Nisan Cumartesi

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
5
5
3
6
3

17
18
20
17
19

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

Hadise

SAĞANAK YAĞIŞLI

SAĞANAK YAĞIŞLI

PARÇALI BULUTLU
SAĞANAK YAĞIŞLI

PARÇALI BULUTLU

BU GÜN
SAÐLIK
213 50 71
U.Mumcu Cd.147/B

KARTAL
505 01 02
Hürriyet Cad. No:2

BULUT
223 00 99
D.Pýnar 7. Sk.No:3

‘Tek düşüncemiz darıca maçı’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Serdar Bozkurt, Niğde deplasmanında
alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Zorlu bir deplasmanda oynadıkları
maçın ilk yarısında her iki takımın da
skoru değiştirecek pozisyonları bulduğuna işaret eden Bozkurt, ikinci yarının ise
pozisyon açısından daha kısır geçtiğini

dile getirdi. Bu maçla ilgili çok detaylı
analiz yapmaya gerek olmadığının altını
çizen teknik adam, artık tek hedeflerinin
Darıca maçı olduğunu ve bugünden itibaren tamamen bu maça odaklanacaklarını kaydetti. Darıca maçının sadece teknik heyet ve futbolcuların maçı olmadığına değinen Bozkurt, “Niğde maçından

alınan 1 puan iyi puandır. Ancak artık
tüm sezonun kaderini belirleyecek bir
Darıca maçımız var. Bu maç sadece teknik heyet ve futbolcuların maçı değildir.
Bu maç topyekün Çorum’un maçıdır.
Tek ricamız tüm şehrin planlarını Pazar
günü saat 15.00’de göre yapması. Bu
maçta tüm şehir olarak büyük bir sınav

vereceğiz. İyi hazırlanacağımız bu maçta
bizler sahada Çorum adına mücadele
ederken, Çorumluların da bizi tribünlerde desteklemesini istiyoruz. Gelin hep
birlikte bu zorlu sınavı kazasız belasız
atlatalım ve Play-Off yolunda bir engeli
daha birlikte aşalım. Bu şehir bunu hak
ediyor” diye konuştu.

Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından
Çorum'da gerçekleştirilen Üniversiteler Türkiye
Güreş Şampiyonası sona erdi.
Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde, Atatürk Spor
Salonu'nda 6 Nisan'da başlayan müsabakalarda 75
üniversiteden kız ve erkek 954 sporcu mücadele etti.
A ve B klasmanlarında serbest ve grekoromen stilde
gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye giren spor-

Yanlış anons şampiyonluk turu attırdı
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup
lideri Kastamonuspor 1966, 1-1
berabere kaldığı Darıca
Gençlerbirliği maçında en yakın
rakibi Niğde Belediyespor'un
yenildiği bildirilince yanlışlıkla
şampiyonluk turu attı. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.
Kastamonuspor 1966, deplasmanda Darıca Gençlerbirliğiyle 1-1
berabere kaldı. Şampiyonluktaki
rakibi Niğde Belediyespor'un
Çorum Belediyespor ile oynadığı
maçın sonucuna kulak verdi.
Tribünlerde bulunan
Kastamonuspor 1966 taraftarları
ile futbolcular, kendilerini Çorum
Belediyespor'un penaltıdan gol
attığı haberinin verilmesiyle ligin
bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu kutlamaya başlarken, Darıca
Gençlerbirliği taraftarları da alkışlarıyla Kastamonuspor'u tebrik

ettiler.
Ancak, kısa süre sonra Niğde
Belediyespor'un Çorum
Belediyespor ile 0-0 berabere kaldığı öğrenilince sevinç kısa sürdü,
futbolcular da soyunma odalarına
gittiler.
Kastamonuspor'un 68 puanı bulunurken, Niğde Belediyespor'un ise
60 puanı bulunuyor.

cular ile takımlara madalya ve kupa verildi.
Takım halinde sonuçlar şu şekilde oluştu:
Serbest stil (A Klasman) 1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 3- Bartın
Üniversitesi.
Serbest stil (B Klasman) 1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2- Mersin Üniversitesi, 3- Trakya Üniversitesi.

Grekromen stil (A Klasman) 1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2- Adnan Menderes Üniversitesi, 3- Niğde
Üniversitesi.
Grekromen stil (B Klasman) 1- Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi, 2- Hitit Üniversitesi, 3- Selçuk Üniversitesi
Kadınlar: 1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2Mersin Üniversitesi, 3- Trakya Üniversitesi

Sungurluspor, Sungurlu Belediyespor oldu

Geçtiğimiz günlerde Olağanüstü
Genel Kurul yapan Sungurluspor
Kulübü, tüzük değişikliğine gitti
ve ismini Sungurlu Belediyespor
Kulübü olarak değiştirdi.

BAŞKAN BAHRİ SEZEN
OLDU

İsmi değiştirilen Sungurluspor
Kulübünün Başkanı Mustafa Özdemir gazetemize yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın, gençlerimizin
ve halkımızın daha iyi şartlarda
spor yapmaları için Belediye
Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in
de bu konuya sıcak bakmalarından
dolayı 41 üyemizden 37 üyemizin
katılımıyla olağanüstü genel kurul
yaptık. Katılan üyelerimizin tamamı isim değişikliği için onay verdi
ve Derneğimizin ismi Sungurlu

Belediyespor Kulübü Derneği
oldu. Derneğimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle yönetim kurulumuzu oluşturduk” dedi.
Derneğin Başkanlığına Sungurlu
Belediye Başkan yardımcısı Bahri
Sezen seçilirken, başkan yardımcılığa ise Sungurluspor Kulübü
Başkanı Mustafa Özdemir seçildi.
Yönetim Kurulu ise şu isimlerden
oluştu; “Bahri Sezen, Mustafa
Özdemir, Osman Yelmen, İsmail
Şahin, Mehmet Fenercioğlu, Deniz
Zengin, Şevket Çaylak, Bekir
Çekicioğlu, Ergülü Seperçi, Serkan
Şansever, Muhammed Seyda
Ulusoy, Atila Kozanoğlu, Cafer
Eryiğit ve Erhan Özhan
Denetim Kurulu üyeliğine Hüseyin
özgündüz, Behzat Uyanıker, Aydın

Erkaymaz, Mehmet Ali Kurnaz,
Kerim Tütüncüoğlu ve Haydar
Şahin seçilirken, Disiplin Kurulu
üyeleri ise Bahri Sezen, Mustafa
Özdemir, Yasin Karaağaç, Nurettin
Tanlası, Ziya Çağlanoğlu ve

İbrahim Ambarkütük’ten oluştu.
Sungurlu Belediyespor Kulübü
yönetimi ileriki günlerde toplanarak görev dağılımı yapacağı bildirildi.

