Taner İsbir, kaza geçirdi
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum’da
geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun annesi
Menşure Uslu’nun Alaca’daki cenaze törenine katılan
Belediye Başkanı İsbir, cenaze dönüşünde Çorum Çevreyolu’nda kaza geçirdi. İskilip Kavşağında Belediye
Başkanı İsbir’in 19 ZA 001 plakalı makam aracı
İskilip Kavşağı’nda 19 AE 499 plakalı hafif
ticari araçla çarpıştı.
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üniversiteye sert mesaj

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik
gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak açıklamada bulunan
Ahmet Hattab İmal üniversite yönetimini uyardı. İmal,
“Çözüm süreci boyunca PKK’nın üniversite yapılanmasına ses çıkarılmayarak güçlenmesi sağlanmıştır.
Dağda ve şehirlerde yapılanmasına göz yumulduğu gibi, dağ kaçkını imza dahi atmayı bilmeyen PKK sempatizanları Doğu ve
Güneydoğuda kontrolsüz yapılan sınavlarla
üniversitelere öğrenci olarak alınmış, okullarda yaptığı faaliyetlere müsaade gösterilmiştir.

Milletvekili Uslu’nun acı günü

‘Üniversitenin
Yýl: 1 Sayý: 117

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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canı cehenneme’

Çorum’da terör
operasyonunda 2 gözaltı
Çorum’da Cumhuriyet
Başsavcılığınca PKK/KCK
bölücü terör örgütüne yönelik
yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer
Faruk Yudagül imzası ile yapılan yazılı açıklamada,
Cumhuriyet Başsavcılığınca
PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezinde
bulunan bir adrese operasyon
gerçekleştirildi.
Sayfa 4’te

Öğrenciler OSB’deki
fabrikaları gezdi

Sayfa 7’de

Belediyespor’a
para
cezası
Sayfa 8’de

Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, ailelerin
çocuklarına iyi bir üniversite kazanması için
sürekli çok çalışmaları gerektiğini söylediğini
belirterek, “Ben kendi çocuklarıma da söylediğim bir şeyi söyleyeceğim size. Dünyanın
en iyi üniversitesini kazanın tamam ama
üniversitenin canı cehenneme. Önce edep,
onur, kişilik sahibi bir insan olun. Geçen
sene iki genç tarafından öldürülen Savcı
Ahmet Selim Kiraz’ın katillerinden biri
Türkiye’de üniversite sınavında 12. olmuş.
Adam olmadıktan insan olmadıktan sonra
birinci olsa ne yazar” dedi.

Sayfa 3’te

İstanbul’daki Çorumlular

Bağcı’yı bağrına bastı
Ak Parti 23, 24 ve 25 dönem Çorum
Milletvekili ve Başbakan Başdanışmanı Dr.
Cahit Bağcı, İstanbul’daki hemşerileri ile
Sayfa 5’te
hasret giderdi.

Bekiroğlu: Güvenlik
güçlerinin yanındayız
Sayfa 3’de

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 171. yıldönümü nedeniyle, beraberinde İl Başkan Yardımcıları Mesut
Ceylan, Lemzi Çöplü ve İl Yönetim
Kurulu Üyesi Cemil Öz ile birlikte İl
Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamında ziyaret etti.

Büyükelçi, Ortaköy, İncesu
hünerlerini sergiledi ve Şapinova’da misafir edildi
Gençler ses yarışmasında

Türkiye’de görev yapan
Büyükelçiler,
UNESCO'nun "Dünya
kültür mirası" ve "Dünya
belleği" listelerindeki tek
antik şehir unvanına
sahip Hititlerin başkenti
Hattuşa’da ağırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından ‘Sahne Sırası
Sende’ sloganıyla 81 ildeki
gençlik
merkezlerinde
düzenlenen, Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi'nin katılım
gösterdiği
Gençlik
Merkezleri
Arası
Türk
Müziği Yarışması’nın bölge
birinciliği, Ordu’da gerçekleştirildi.
Sayfa 2’de

‘Eğitime önem veriyoruz’

Sayfa 2’de

Öğretmen adaylarına
Çorum’da eğitim

Sayfa 7’de

TÜMSİAD’dan
polise
kutlama
Sayfa 7’de

Sayfa 5’te

‘Kırsal,
hayat
bulmalı’
Sayfa 4’te

İskilip’te Polis
Haftası kutlandı
Çok Gezen Bilir;
Okuyan Test Çözer

Serhat
ÞAHÝN
2’DE

Sayfa 4’te
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Çok Gezen Bilir;
Okuyan Test Çözer

Serhat
ÞAHÝN

Elektrik kesilecek Gençler ses yarışmasında
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum’da kaliteli ve sürekli
elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik Kesintisi'
uygulanacak.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum İl
Koordinatörlüğünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriği
ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
14.04.2016 Tarihinde Çorum İli merkez şehir
şebekede 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle Çorum Merkeze
bağlı Bağcılar 60. Sokağın bir kısmı, Bağcılar 58.
Sokak, Bağcılar 4. Caddenin bir kısmı, Bağcılar
3. Caddenin bir kısmı, Bağcılar 1. Caddenin bir
kısmı, Bağcılar 2. Caddenin bir kısmına,
15.04.2016 Tarihinde Çorum İli merkez şehir
şebekede 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle Çorum Merkeze
bağlı Bağcılar 3. Caddenin bir kısmı, Bağcılar
33. Sokağın bir kısmı, Bağcılar 47. Sokağın bir
kısmı, Bağcılar 49. Sokağın bir kısmı, Bağcılar
Caddesinin bir kısmı, Bağcılar 14. Sokak,
Bağcılar 7. Sokağın bir kısmı, Bağcılar 11.
Sokak, Bağcılar 15. Sokağın bir kısmı, Bağcılar
13. Sokağın bir kısmına,
16.04.2016 Tarihinde Çorum İli merkez şehir
şebekede 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle Çorum Merkeze
bağlı Bağcılar 3. Caddenin bir kısmı, Bağcılar
33. Sokağın bir kısmı, Bağcılar 47. Sokağın bir
kısmı, Bağcılar 49. Sokağın bir kısmı, Bağcılar
Caddesinin bir kısmı, Bağcılar 14. Sokak,
Bağcılar 7. Sokağın bir kısmı, Bağcılar 11.
Sokak, Bağcılar 15. Sokağın bir kısmı, Bağcılar
13. Sokağın bir kısmına,
14.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı ilçesinde
10:30-13:00 saatleri arasında "OSOS Çalışmaları'' nedeniyle Kargı ilçesine bağlı Fatih
Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Mahallesi,
İmambey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Bahceli sokak, Nazmiavluca sokak, Nergiz
sokak, Fatih Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yayla
Sokak, Karacaoğlanoğlu Caddesi, Şehit Suat
Yaşar Sokak ,Hastane Caddesi,75 Yıl Bulvarı,
Sümbül Sokak, Öztürk sokağa,
14.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı ilçesinde
14:00-17:00 saatleri arasında "OSOS Çalışmaları'' nedeniyle Kargı ilçesine bağlı Teksil Sokak,
Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Ahırlar Ve
Kartaş Caddesi, Fatih Mahallesi, Mezbaa Sokak,
Sinan Paşa caddesi, Demiren Sokak, Yayla
Sokak, Şehit Teğmen Kemal Özdemir Sokağa,
15.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı ilçesinde
10:00-13:00 saatleri arasında "OSOS Çalışmaları'' nedeniyle Kargı ilçesine bağlı Fatih Maheni
Mahallesi ,İmambey Mahallesi, Cumhuriyet
Caddesi, Zübeydehanım Caddesi, Boyaçılar
Caddesi, Cami Sokak, Mescit Sokak, Uğur
Sokak, Örencik Sokak, Bahceli Sokak,
Bahcelievler Mahallesi, Mihrihatun Mahallesi,
Hükümet Caddesi, Ninönü Caddesi, Avcı Sokak,
Tersu Sokak, Hastane Caddesi, Bahcelievler
Mahallesi, Hal Sokak, Atatürk Caddesine,
15.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı ilçesinde
14:00-17:00 saatleri arasında "OSOS Çalışmaları'' nedeniyle Kargı ilçesine bağlı Bahcelievler
Mahallesi, Metem Okul Civarı Üzgen Sokak,
Aydon Sokak, Orta Mahallesi, Mihrihatun İnönü
Caddesi, Bayacılar Caddesi, Akman Sokak,
Avşar Sokak, Demirci Sokak, Işık Sokak,
Bahcelieveler Mahallesi, Hacıosman Sokak
Sanayi Caddesi, Atatürk Caddesi, İnönü
Caddesine,
16.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı ilçesinde
10:00-13:00 saatleri arasında "OSOS Çalışmaları'' nedeniyle Kargı ilçesine bağlı Bahcelievler
Mahallesi, Sanayi Bölgesi Tamamı, Mihrihatun
Mahallesi, Orta Mahallesi, Atatürk Caddesi, Ptt
Caddesi, Belediye Sokak, Hükümet Caddesi ve
Civarına,
16.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı ilçesinde
14:00-17:00 saatleri arasında "OSOS Çalışmaları'' nedeniyle Kargı ilçesine bağlı Terminal
Sokak, Sanayi Caddesi, Bayraktar Sokak, Yeni
Mahalle, Orta Mahallesi, Karaoğlanoğlu
Caddesi, Çigdem Sokak, Mandıra Sokak, Çakır
Sokak, Hastane Caddesi, Kale Sokak, Piknik
Sokağa programlı olarak elektrik verilemeyecek.

hünerlerini sergiledi
Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından ‘Sahne Sırası
Sende’ sloganıyla 81 ildeki
gençlik merkezlerinde düzenlenen, Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi'nin katılım
gösterdiği
Gençlik
Merkezleri Arası Türk
Müziği Yarışması’nın bölge
birinciliği, Ordu’da gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde bu yıl
ikincisi düzenlenen Gençlik
Merkezleri Arası ‘Sahne
Sırası Sende’ Türk Müziği
Yarışması 8 ilde bölge birincilerini belirledi.
Yarışmaya; Çorum’un yanı
sıra Bolu, Artvin, Rize,
Bayburt,
Gümüşhane,
Trabzon, Giresun, Tokat,
Amasya, Samsun, Düzce,

Sinop, Kastamonu, Karabük,
Bartın, Zonguldak ve Ordu
olmak üzere 18 ilin Gençlik
Merkezi temsilcisi katıldı.
İller bazında düzenlenen
Türk Müziği Yarışması’nda
Çorum il birincisi olan öğrenciler, Ordu’da düzenlenen
bölge yarışmasında da müzik

alanındaki başarılarına bir
yenisini ekleyerek Çorum’a
döndü. Çorum’u temsilen
katılan gençler ve dereceleri
şu şekilde;
“Murat Işık: 18-21 yaş Solo
Çalgı'da Bölge 1. Veli Can
Soylu: 18-21 Yaş Solo Ses
erkek grubunda Bölge 3.

Saygın Yiğit Albayrak: 22-29
Yaş Solo Çalgı Erkek
Grubunda Bölge 3. Bölge
finalinde birinci olan yarışmacılar,
15-21
Mayıs
Gençlik
Haftası’nda
Ankara’da
düzenlenecek
Türkiye finaline katılma
hakkı elde etti.

Büyükelçi, Ortaköy, İncesu

Karadeniz ve Akdeniz ‘de dağlar kıyıya
paralelmiş, Ege’ de denize dik uzanırmış.
Bilmeyen yoktur herhâlde, peki gören var
mı ya da gördüğünü fark eden var mı?
Yirmi yaşına gelmiş ve hala deniz görmemiş gençler tanıyorum, bu çok acı.
Deniz görmeyene denizi, ovada büyüyen
çocuğa dağları, bozkırda oturan çocuğa
yeşili anlatmak güçtür.
“Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir”
klasik sorusu geldi aklınıza değil mi?
İçinden çıkılmaz bir tartışma konusudur
ama ben çok gezen bilir diyorum.
Karadeniz’e gitmeden önce oraları yemyeşil olduğunu biliyordum kitaplardan ama
ilk gördüğümde “ vay be hakikaten öyleymiş!” demekten kendimi alamadım.
Çorumlular bilir leblebinin nasıl üretildiğini; fakat Çorum dışından bir arkadaşıma
leblebi ağaçta yetişir dediğimde inanmıştı.
Komik gelmişti başta, sonra düşündüğümde benim de ne kadar çok bilmediğim şeyler olduğunu fark etmiştim, sustum.
Dokunmadan, görmeden, hissetmeden
öğrenilen bilgilerin askıda kaldığını düşünüyorum. Maalesef eğitim sistemimiz de
tam da böyle.
Kimya mi öğreteceksin bırak patlasın, yaksın, yıksın gerekirse; coğrafya mi öğreteceksin doldur otobüse götür, görsün çocuk ,
anlattığın yerin havasını teneffüs etsin
önce; Türkçe mi öğreteceksin İstanbul beyefendisi , hanımefendisi gibi konuşsun,
ingilizce mi öğreteceksin ,götür yurtdışına
bir kere bile olsa; bırakma askıda ...
Öğrenciye somut bilgilerle gitmediğimiz
sürece hiçbir zaman tam olarak yerleşmeyecektir öğretilenler. Bırakalım dokunsunlar ve hissetsinler kısacası yaşasınlar...
Yaşayarak öğrendiğimiz her şey kalıcıdır;
unutmak çok zordur. Bu sadece eğitim
öğretim için geçerli bir durum değil ayrıca.
Yaşam keşfedilmeyi bekleyen yerlerle dolu.
Ve yepyeni insanlarla...

Taner İsbir,

ve Şapinova’da misafir edildi kaza geçirdi

Türkiye’de görev yapan Büyükelçiler,
UNESCO'nun "Dünya kültür mirası" ve
"Dünya belleği" listelerindeki tek antik
şehir unvanına sahip Hititlerin başkenti
Hattuşa’da ağırlandı.
Hitit medeniyetinin başkenti 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 Çorum
Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe
Avusturya, Kenya, Panama, Lübnan,
İran,
Bosna
Hersek,
Ekvador,
Endonezya, Güney Sudan, Filipinler,
İspanya, Kenya, Kongo Cumhuriyeti,
KKTC, Küba, Meksika, Norveç,
Panama, Polonya, Sungapur, Sirilanka
ve Burunei Büyükelçileri katıldı. Ak
Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt ve Ortaköy Belediye
Başkanı Taner İsbir, İncesu meraklısı
Norveç Krallığı Büyükelçisi Janis Bjorn
Kanavin’i Ortaköy İncesu ve Şapinova’da misafir etti. Norveç Krallığı
Büyükelçisi Janis Bjorn Kanavin, İncesu
kanyonunu merak ettiğini belirterek,
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt’tan kendisini Ortaköy’e götürmesi
talebinde bulundu. Büyükelçi Janis
Bjorn Kanavin’in İncesu hayranlığına
memnun olan Milletvekili Ceritoğlu,
büyükelçi ile birlikte Ortaköy İncesu ve
Şapinova’da Ortaköy Belediye Başkanı
Taner İsbir’in misafiri oldu.

TERCÜMANA GEREK
KALMADI

Milletvekili Ceritoğlu, gezi esnasında
İngilizceyi iyi bildiğinden dolayı tercümana gerek kalmadan büyükelçi ile
anlaşmakta zorlanmadı.
Kanyon kenarında piknik yaptırılarak

köy kahvaltısı sunulan Büyükelçi Janis
Bjorn Kanavin, Norveç'te piknik kültürünün olmadığını ama çok hoşuna gittiğini dile getirdi.

ORTAKÖY’Ü ÇOK SEVDİ

Çorum'un Ortaköy İlçesi İncesu kanyonuna önceden ilgisinin olduğunu söyleyen Büyükelçi Kanavin, İncesu Kanyon
yürüyüşü sonunda Kibala kabartmasını
çok beğendiğini belirtti.
İncesu kanyonuna ve doğaya hayran
kalan Büyükelçi, yürüyüş esnasında bol
bol fotoğraf çekti. Büyükelçi, daha sonra
İncesu’da bulunan Cemevi’ni ve Şapinova açık hava müzesini ziyaret etti.

‘TÜRKLER
MİSAFİRPERVERDİR’

Gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini
gizleyemeyen Büyükelçi Kanavin, İslam
Peygamberi Hz. Muhammed’in ve Hz.
Ali'nin insan sevgisinden ve misafirperverliğinden bilgisinin olduğunu ve

Türklerin misafirperver bir millet olduğunu açıkça ifade etti.
Ak Parti Milletvekili Ceritoğlu, Cemevi
gezisi sırasında büyükelçiye Türkiye’nin
barış simgelerinden biri olan ve Anadolu
topraklarının tüm dünyaya armağan ettiği değerlerden olan Hacı Bektaşi Veli'nin
birlik beraberlik, hoşgörü ve iyi insan
ilişkileri üzerine pek çok sözü olduğunu
söyledi.

‘ORTAKÖY’Ü DÜNYAYA
ANLATACAĞIM’

Ortaköy’ü dünyaya tanıtmak için çaba
harcayacağını dile getiren Büyükelçiye
Belediye Başkan'ı İsbir, Ortaköy tablosu
ve Ortaköy'e has el örgüsü çanta totem
iğnelik hediye etti. Geziden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Büyükelçi
Janis Bjorn Kanavin, Norveç vatandaşlarına Çorum'un tarihi güzelliklerini ve
doğasını anlatarak görmek için gitmeleri
gerektiğini söyleyeceğini vurguladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir,
Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun
annesi Menşure Uslu’nun Alaca’daki cenaze
törenine katılan Belediye Başkanı İsbir,
cenaze dönüşünde Çorum Çevreyolu’nda
kaza geçirdi. İskilip Kavşağında Belediye
Başkanı İsbir’in 19 ZA 001 plakalı makam
aracı İskilip Kavşağı’nda 19 AE 499 plakalı
hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki
araçta yolun ortasında bulunan refüje çıktı.
Kazada Belediye Başkanı Taner İsbir ile birlikte 6 kişi yaralandı.
Başkan Taner İsbir’i aynı cenazeden dönen
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan hastaneye götürdü.
Hastane’de tedavi altına alınan Taner İsbir’in
sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Kazada ayrıca Şeyda Çimen (48), Gökçe
Erdoğan (20), Hüseyin Küpçü (24), Ayşe
Gergellioğlu (39), Bekir Tekeli (47), Orhan
Önem (35) isimli şahıslarda yaralanarak
ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.
Yaralılardan da durumu ağır olanın bulunmadığı belirtildi.
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‘Üniversitenin canı cehenneme’
Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, ailelerin çocuklarına iyi
bir üniversite kazanması için sürekli çok çalışmaları
gerektiğini söylediğini belirterek, “Ben kendi çocuklarıma da söylediğim bir şeyi söyleyeceğim size. Dünyanın
en iyi üniversitesini kazanın tamam ama üniversitenin
canı cehenneme. Önce edep, onur, kişilik sahibi bir insan
olun. Geçen sene iki genç tarafından öldürülen Savcı
Ahmet Selim Kiraz’ın katillerinden biri Türkiye’de üniversite sınavında 12. olmuş. Adam olmadıktan insan
olmadıktan sonra birinci olsa ne yazar” dedi.
Sokakta gördüğü kız ve erkeklere baktığında kız mı
erkek mi bilinmediğini kızların erkeklere ağza alınmadık küfürler söylediklerini dile getiren Aslanhan, lisedeki bazı kızların ergenlik döneminde ağızlarının sağa
sola kaydığını iddia etti.
“Sporda ahlak ve kötü alışkanlıklardan korunma”
konulu seminere konuşmacı olarak katılan Aslanhan,
“Gençler öğretmenleri ile nasıl konuşacaklarını da bilmiyorlar. Kelimeleri farklı kullanmayı kızlar ayrıcalık
zannediyor. Mesela evet demiyorlar. Avat. Avat ne
demek? Makam ve mevki için kişiliğinizi, edebinizi,
ahlakınızı, karakterinizi kaybetmeyin. Dünyanın en zeki

milleti biziz. Zeki ama kafa hep üçkağıda çalışıyor” diye
konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek
Programı kapsamında Öncü Gençlik ve Spor Kulübünün
katkıları ile Çorum İmam Hatip Okulları Mezunları ve
Mensupları Derneği (ÇORİMDER) tarafından “Sporda
ahlak ve kötü alışkanlıklardan korunma” konulu seminer
düzenlendi.
Dün Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan seminere konuş-

macı olarak Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve slayt gösterisi ile başlayan
seminerin açılışında Çorum İmam Hatip Okulları
Mezunları ve Mensupları Derneği (ÇORİMDER)
Başkanı Ayhan Boyraz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Kadir Söngüt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer,
Öncü Spor Kulübü Genel Başkan Yardımcısı Yasemin
Erenci birer konuşması yaptı.
Çorum İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları

Derneği (ÇORİMDER) Başkanı Ayhan Boyraz, gençlerin bu ülkenin bekası olduğunu, bu ülkenin başında her
zaman İmam Hatiplilerin olması, anlatılanları gençlerin
boş dinlemeyip kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini
söyledi.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kadir Söngüt, bu seminerin çok önemli olduğunu ve öğrencilere büyük katkılar sunacağını vurguladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ülkenin ve milletin İmam Hatip nesline
ihtiyacının
olduğunu,
öncü olmaya devam etmeleri gerektiğini ifade etti.
Öncü Spor Kulübü Genel
Başkan
Yardımcısı
Yasemin Erenci ise İmam
Hatiplilerin güzel ahlak
sahibi olduklarını belirterek, “Bizler sizlerden çok
umutluyuz” diye konuştu.
(Ebru ÇALIK)

Milletvekili Uslu’nun acı günü

Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun annesi Menşure Uslu Çorum’un Alaca ilçesinde topağa verildi

Yaklaşık iki aydır Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir hastanede tedavi gören 80
yaşındaki Menşure Uslu 9 Nisan Cuma günü hayatını kaybetti. Menşure Uslu'nun cenazesi gece saatlerinde uçakla Ankara’ya oradan da karayolu ile Alaca ilçesine getirildi
Ömer Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Milletvekili Salim Uslu, kardeşleri
Halim ve Alim Uslu ile diğer aile fertlerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili
Selçuk Özdağ, TBMM İdare Amirleri Ahmet Gündoğdu ve Tufan Köse, TBMM Genel
Sekreteri İrfan Neziroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet
Erdem, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen
Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut,
Çorum Vali Vekili Adem Saçan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli
Albay Ahmet Çelik, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, eski bakanlardan Yaşar
Okuyan, milletvekilleri, belediye başkanları, çeşitli sendika, mesleki ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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‘Kırsal, hayat bulmalı’
Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi
Necati Gül, kırsal kalkınma denilince sadece
tohum, gübre, fidan, koyun-keçi dağıtımının akla
geldiğini belirterek, adeta bulduklarında bir şeyler dağıtmak için yarışa girdiklerini, bu konuda
yetki verilmiş olanların uygulamaları tarımsal
kalkınmanın felsefesine uygun yapmadıklarını
söyledi.
Kırsal kalkınmanın ekonomik, sosyal, kültürel,
üretici örgütlenmesi, kırsal refah, temiz çevre,
toplumsal cinsiyet eşitliği, ulaşım, bilgiye erişimleri kapsadığını hiç bunlarla gündeme gelen
kurum ve kuruluş olmadığını dile getiren Gül,
“Kırsal her şeye rağmen sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, politik açıdan
canlanmalı. Kırsal hayat bulmalı. Yoksa çok şey
elimizden kayıp gidiyor” dedi. Kırsal kalkınma
çalışmalarının, kırsal alan içerisinde teşhis edilen
sorunların niteliği ve alternatif çözüm yollarına
göre, kırsal yapıya farklı konularda ve çeşitli
zaman süreçleri içerisinde müdahale edilmesi
olduğunun altını çizen Necati Gül, basit bir tabirle kırsal kalkınmanın; kırsal toplumların gelişmiş
toplum statüsüne ulaştırılma çabası olduğuna
değindi.
Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi
Necati Gül, açıklamasında şunları söyledi:
“Ülkeler, barındırdıkları nüfusun refah ve mutluluğunu sağlamak için, sahip oldukları kaynakları
verimli bir şekilde kullanmak zorundadırlar.
Bunun için bölüşüm ve tüketimin düzenli ve dengeli bir şekilde işletmesi gerekir. Eğer işletebiliyor ise ekonominin sağlıklı bir çizgi içerisinde
olduğunu söyleyebiliriz. Kırsal kalkınma; insan
yaşamına olumsuzluklar getiren kırsal çevre
koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır.
Neden yanlışta ısrar ediyor; kırsal kalkınma
denilince sadece tohum, gübre, fidan, koyun-keçi
dağıtımı anlıyorlar. Adeta bulduklarında bir şeyler dağıtmak için yarışa giriyorlar. Bu konuda
yetki verilmiş olanların uygulamaları “tarımsal
kalkınmanın” felsefesine uygun yapılmıyor.
Çünkü kırsal kalkınma ekonomik, sosyal, kültürel, üretici örgütlenmesi, kırsal refah, temiz
çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, ulaşım, bilgiye
erişimleri kapsar. Hiç bunlarla gündeme gelen
kurum ve kuruluş yok. Günübirlik popülist yaklaşımlar çözüm değil, içinden çıkılamaz hale
getiriyor.
Biraz da kırsalda refahın gerçek artışına aracılık
edecek hizmetler yapılmalı. Doğuda da olsa,
batıda da olsa kolaycılık ne ise hep o yapıldı. O
yapılmaya da devam ediyor.
Kırsal her şeye rağmen sosyolojik açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, politik açıdan canlanmalı. Kırsal hayat bulmalı. Yoksa çok şey elimizden kayıp gidiyor.
Kırsaldaki arayışlar az da olsa devam ediyor,
yerinde görmek insanı mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Ancak kalıcı, sürdürülebilir, katılımcı ve
paylaşımcı kırsal kalkınma için "iyi yönetişim"
şart. Kalkınmada; tüm aktörlerin kırsal refah ve
sürdürülebilir üretim için nasıl rol alabilecekleri
önemlidir. Amaç eğer kırsalı güçlendirmek ise.
Biri öbürünü etkiler ve tetikler iyi bir yönetişim
olursa. Bir proje geliştirilmeli geçmişte olduğu
gibi. Beğensek de beğenmesek de birileri çıkıp
Tarım Kentleri, bir ötekisi Köy-Kent demişti.
Tarımsal kalkına ile kırsal kalkınmayı birbirine
karıştıranların uyguladığı projeler çözüm olmadı
ne tarıma ne de kırsala. Çünkü ülkenin hemen
hemen her il ve ilçesinde bugüne kadar Özel
İdare ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları aracılığı ile uygulanan projeler kapsamında dağıtılan 10 koyun ya da 2 inek ne kırsalı
kalkındırdı nede tarımda bir başarı sağladı. Önce;
kırsalın tarım demek, tarımın da kırsal demek
olmadığı anlaşılmalı ve çözüm ayrı ayrı düşünülmelidir. İnsan kalkınmasının en öncelikli hedef
kitlesi kırsal yöre insanları olmalıdır. Ya da tarım
olmalıdır. Kırsal kalkınma çalışmaları, kırsal
alan içerisinde teşhis edilen sorunların niteliği ve
alternatif çözüm yollarına göre, kırsal yapıya
farklı konularda ve çeşitli zaman süreçleri içerisinde müdahale edilmesidir. Basit bir tabirle kırsal kalkınma; kırsal toplumların gelişmiş toplum
statüsüne ulaştırılma çabasıdır.”
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Hediye dolu Tır yola çıktı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Türkiye’nin 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 Sungurlu Belediye
Başkanlığı tarafından başlatılan hediye
kampanyası için toplanan hediyeler
yola çıktı.
Yaklaşık iki hafta önce Sungurlu
Belediye Başkanlığı koordinesinde
toplanan kuru gıda ve kuruyemiş çeşitlerinden oluşan hediyeler Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
canlarını hiçe sayarak, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak amacı ile
görev yapan asker ve polislere ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde yolcu edildi.

lerin zarar görmemesi için büyük bir
özveriyle çalışan Belediye Personeline
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner de yardım etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner; “Doğu ve Güneydoğuda
görev yapan asker ve polislerimizin
Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim
gazalarını mübarek eylesin. Onlar,
orada zor şartlar altında vazifelerini

yerine getirirken, bizlerde Sungurlu
Belediyesi olarak; Sivil Toplum Örgütleri, Sungurlu halkı ve öğrencilerimizle birlik olup, kardeşlerimize destek
amaçlı hediyelerimizi hazırladık.
Bugün Allah'ın izniyle hediyelerimizi
yola çıkarıyoruz. Bu vatan bölünmeyecek, bu kansız insanlara bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Rabbim güvenlik güçlerimizi muvaffak eylesin” dedi.

Kişi başına GSYH değeri
9 bin 261 ABD doları oldu
Kişi başına GSYH değeri 2015 yılında cari fiyatlarla 9 bin 261 ABD doları oldu. Kişi başına
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri, 2015
yılında cari fiyatlarla 25 bin 130 TL, ABD doları bazında ise 9 bin 261 dolar olarak hesaplandı.
2014 yılında ise cari fiyatlarla 22 bin 732 TL,
ABD doları bazında ise 10 bin 395 dolar olarak
hesaplandı.

GSYH, 2015 YILININ DÖRDÜNCÜ
ÇEYREĞİNDE
SABİT FİYATLARLA YÜZDE 5,7
ARTTI

GSYH revizyon politikası gereği 4.Çeyrek tahmininde, önceki yıl çeyrekleri ve cari yıl çeyrekleri kaynak verideki değişiklikler sebebiyle revize edildi. Ekonominin yüzde 5,7 büyüdüğü dördüncü çeyrekte tarım faaliyetinin GSYH'ye verdiği katkı yüzde 0,2 oldu.
Sanayi faaliyetinin GSYH'ye verdiği yüzde
2,3'lük katkının yüzde 1,9'u imalattan, toplam
hizmetlerin GSYH'ye verdiği yüzde 3,7'lik katkının yüzde 1,4'ü finans ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanırken, dolaylı ölçülen mali aracılık
hizmetleri, GSYH'ye yüzde 1,4 negatif katkıda
bulundu. Vergi ve sübvansiyonların GSYH
büyümesine katkısı yüzde 0,9 oldu.
Harcama yöntemiyle 2015 yılı 4. Çeyrekte
GSYH büyümesine en büyük katkı yüzde 3,2 ile
hanehalkı tüketiminden geldi. En yüksek harcama gıda, içki ve tütün sektöründe görüldü.
Devletin nihai tüketiminin GSYH'ye verdiği
yüzde 1,1'lik katkının yüzde 0,9'u "Mal ve
Hizmet Alımlarından", yüzde 0,2'si ise "Maaş ve
Ücretlerden" kaynaklandı.
Gayrisafi sermaye oluşumunun GSYH'ye verdiği yüzde 0,9'luk katkının önemli bir kısmını,
kamu sektörü inşaat yatırımları oluşturdu. Net
ihracatın GSYH 'ye katkısı yüzde 1,4 olurken,
stok değişimleri GSYH'ye yüzde 0,7'lik negatif
katkıda bulundu.

ŞAHİNER, HEDİYE
KOLİLERİNİ
KENDİ ELLERİYLE
YERLEŞTİRDİ

Hediye kolilerinde bulunan malzeme-

Çorum’da terör operasyonunda 2 gözaltı
Çorum’da Cumhuriyet Başsavcılığınca
PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik
yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi
gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk
Yudagül imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca
PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik
yürütülen soruşturma kapsamında, il
merkezinde bulunan bir adrese operasyon
gerçekleştirildi. S.A. ve Ö.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken,
yapılan aramada bir miktar esrar maddesi, örgüte ait hakkında yasaklama kararı
bulunan yayınlar ve dijital materyaller ile
bölücü örgütü sembolize eden rozet ve
bez parçalarına el konuldu. Şüpheliler
S.A. ve Ö.S. ifadeleri alınmak üzere
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi’nde Housekeeping Yarışması
Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında
Uygulama Otelinde Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri Alanı Kat Hizmetleri dalında öğrencilere yönelik Housekeeping yarışması yapıldı.
Yarışmaya 6 öğrenci katıldı. Yarışma 3 kategoride yapıldı. Bu kategoriler 1. Yatak yapma, 2.
Yüzey moplama, 3. Basket atımı şeklinde olmuştur.

İskilip’te Kuran Kursu temeli atıldı
İskilip ilçesinde yatılı kuran
kursu temel atma töreni yapıldı.
İskilip Müftülüğü Çakmakdede
Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu
temeli dualarla atıldı.
Temel atma törenine İskilip
Kaymakamı Şuayip Gürsoy,
İskilip Belediye Başkanı Recep
Çatma, Ak Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, Çorum Müftü
Yardımcısı Abdullah Pamuklu ve
ilçe halkı katıldı.

Törende konuşan Kaymakam
Şuayib Gürsoy ve Belediye
Başkanı Recep Çatma inşaatın
tamamlana destek vereceklerini
bildirdi.
Protokol konuşmalarının ardından inşaat alanına geçilerek dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.
Kuran kursunun 6 katlı ve 120
öğrenci kapasiteli olarak inşa edileceği bildirildi.

İskilip’te Polis Haftası kutlandı
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 171’inci yılı İskilip’te kutlandı. Hükümet konağı önünde
gerçekleşen törene Belediye Başkanı Recep Çatma, İlçe Jandarma Komutanı Albay Çetin Öcal,
İlçe Emniyet Müdürü Reşat Beceren, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan programda daha sonra İlçe Emniyet Müdürü
Reşat Beceren tebrikleri kabul etti.
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İstanbul’daki Çorumlular

Bağcı’yı bağrına bastı

Bekiroğlu: Güvenlik

Ak Parti 23, 24 ve 25 dönem
Çorum Milletvekili ve Başbakan
Başdanışmanı Dr. Cahit Bağcı,
İstanbul’daki hemşerileri ile hasret
giderdi.
Bir dizi inceleme için İstanbul’da
bulunan Dr. Cahit Bağcı, İstanbul

bol turnuvası gerçekleştirildi.
Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı
turnuvanın başlama vuruşu Bağcı,
tarafından
yapıldı. Akçataş,
Bozarmut, Çobanlar, Koyunkıran,
Tepearkası ve Karaosmanlı köyleri
futbol takımlarının yarıştığı turnu-

güçlerinin yanındayız

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Türk Polis
Teşkilatı’nın kuruluşunun 171. yıldönümü nedeniyle, beraberinde İl
Başkan Yardımcıları Mesut Ceylan,
Lemzi Çöplü ve İl Yönetim Kurulu
Üyesi Cemil Öz ile birlikte İl
Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu
makamında ziyaret etti.
Tüm Emniyet Teşkilatı'nın kuruluş
yıldönümünü
tebrik
eden
Bekiroğlu, her zaman ve her koşulda polisin yanında olduklarını vurguladı.
Bekiroğlu, “171. yıl nedeniyle tüm
güvenlik güçleri biriminde görev
alan başta İl Emniyet Müdürümüz
Murat Kolcu bey olmak üzere en üst
rütbeden alt rütbedeki tüm görevli
polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ayrıca yeni emniyet binamızın da hayırlı olmasını
diliyoruz” dedi. Bekiroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Memleketimizin, özelikle son
zamanlarda yaşamış olduğumuz
terör belası ile mücadele eden, bu
uğurda canını dahi esirgemeyerek
seve seve veren kahraman yürekli
polis
kardeşlerimizin
Polis
Haftasını kutluyoruz. Her zaman
onlarla birlikte, yanlarında olduğumuzu, dualarımızı da eksik etmediğimizi belirtmek istiyorum. Askerpolis ayrımı yapmadan tüm güvenlik güçlerine elimizden gelen desteği sağlayacağımızın bilinmesini istiyorum. Vatanımız bir bütündür,
vatanı korumak kutsaldır. Bu uğurda yüreğini, göğsünü siper eden
kardeşlerimizin yanındayız. Bu
vesileyle de şehitlerimize Allah’tan
rahmet,
yaralılarımıza
da
Mevla’mdan şifalar diliyoruz.
AK Parti sonuçta 2001 yılında kurulup 2002 yılından günümüze kadar
hükümeti yöneten bir partidir. Ama

PKK terör belası 70’in sonlarında
80’den itibaren süre gelen bir ivme
ile bu ülkede ülkeyi bölmek, parçalamak ve insanlara nifak tohumu
saçmak için elinden gelen mücadeleyi gösterirken, bunlara karşılık
sizlerin cansiperane çalışması bizlere onur ve gurur vermektedir. Bu
tabi silahlı terör örgütü olarak da
algılanmasın, günümüzde yine
FETÖ terör örgütüne yönelik özelikle Çorum'da dahi yaptığınız çalışmaları takdire şayan olarak gözlüyor ve izliyoruz. Bu ülkeyi bölmek
için, parçalamak için veya şer odakların maşası olarak kullanılan kişilere karşı yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı tebriklerimizi sunuyoruz. Diğer bir husus da Çorum’un
asayişi, biz biliyoruz ki Türkiye’nin
81 vilayetinde asayiş yönünden en
iyi durumda olan illerden birisiyiz.
Burada tabi sizin katkınınız yadsınamaz bu vesileyle de sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz.”
Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek,"iktidar partimizin söylemlerinde ya da fiiliyatta sürekli
olarak yanımızda olduklarının, bizleri sürekli desteklediklerinin farkındayız” diyerek, polis teşkilatı
olarak ülkenin, Çorum'un huzuru,
sükuneti için çaba gösterdiklerini
kaydetti.
Bir yandan kuruluş yıldönümünü
kutlarken, diğer yandan da bölücü,
yasadışı örgütlerle, huzuru bozan
unsurlarla ve suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerinin altını
çizen Kolcu, asayişi, trafik akışını
sektere uğratmamak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Kolcu,
“Gönlünü ve duasını bizlerden esirgemeyen sizlere her zaman için şükranlarımızı arz ediyoruz” diye
konuştu.

programı çerçevesinde ilçe derneklerine yönelik olarak ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu. İstanbul Kargı
Golaz Köyleri Birliği Başkanı
Mehmet Aydoğanoğlu’nun da eşlik
ettiği ziyaretlerde hemşerilerinin
taleplerini Bağcı, dinledi ve yetkilere iletilmek üzere notlar aldı.
Bağcı’nın çevresinde adeta bir
sevgi çemberi oluşturan Kargı
Golaz köylüleri, Bağcı ile birlikte
olup hasret gidermenin mutluluğunu yaşadı.
Ak Parti İstanbul 1. Bölge
Milletvekili Osman Boyraz, Ak
Parti Ataşehir ilçe başkanı Av.
Naim Yagcı ve Kargı’lı, Ataşehir
Ak Parti kadın kolları başkanı
Neslihan Yurtdagül’ün de katıldığı
program sonrasında Bağcı daha
sonra Karder ve Osmancık derneklerini de ziyaret etti.
Bağcı, “İstanbul’da yaşayan
Çorumluların her bakımdan güçlü
ve etkili olabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarını desteklemelerini,
ayrılık değil birleşmenin önemli
olduğunu ve İstanbul’daki derneklerin çeşitli etkinliklerle bir araya
gelerek güç birliği yapmaları
gerekmektedir” dedi.
Daha sonra İstanbul Ataşehir’de
yoğun olan Golaz köylülerinin fut-

vada Golaz köyleri birliği başkanı
Mehmet Aydoğanolu, Bağcı’nın
ziyareti ile ilgili olarak sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı
açıklamada söyle dedi:
“Çorum’un yetiştirdiği Türkiye’nin
en sevilen siyasetçilerinden 3
dönem TBMM Çorum milletvekilliği yapmış başbakan başdanışmanımız Dr. Cahit Bağcı vekilimiz
Çorum Kargı Golaz köylerinin
nüfusunun yoğun olduğu İstanbul
Ataşehir’de gerçekleştirdikleri turnuvada bir araya geldik. Bağcı birlik beraberlik dayanışma mesajları
vererek Çorumlulardan bu etkinliklerin futbol turnuvasıyla kalmamasını Çorumluların birlik beraberlik

içerisinde daha büyük etkinlikler
yapmasını istedi. Kendisine verilen resimle duygulu anlar yaşayan
Bağcı tüm Kargı Golazlılara teşekkür ederek yaklaşık 3 bin kışının
katılım yaptığı etkinlikte tam bir
kaynaşma yaşanmıştır. İstanbul 1
bölge milletvekili Osman Boyraz
konuşmasında Çorumluların bu
güçlü birlik beraberliklerinden
gurur duyduğunu Çorumlularla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etmiştir. Osman Boyraz
vekile plaketini Dr. Cahit Bagcı
takdim etmiştir. Ak Parti Ataşehir
ilçe başkanı Av.Naim Yagcı başkan
Kargı Golazlı Ataşehir Ak Parti
kadın kolları başkanı Neslihan
Yurtdagül başkanda birlik beraberlik mesajları vermiştir Golaz köyleri birliği başkanı Mehmet

Aydoğanoğlu açılış konuşmasında
tüm katılımcılara turnuva ve Golaz

köyleri hakkında bilgiler vermiştir.
Bu sene 6 köy takımının katılım
yaptığını seneye bu katılımın 10
köyle devam edeceğini söylemiş
Bagcı’nın Çorumlulardan daha
büyük ses getirici etkinlik istediğini dile getirerek Çorumlular bu
etkinlikleri yapacakları müjdesini
veriyoruz. Bağcı'nın bize motivasyon ve moral desteği ile bu noktaya
geldik.güç birliği oluşturduk. Bağcı
İstanbul’da yaşayan biz Çorumluların gönlünün vekilidir. Her
zaman yanımızda olmuştur.
Kendisine yeni görevinde başarılar
dileriz” dedi.

Öğretmen adaylarına Çorum’da eğitim

Hitit Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu’ndaki düzenlenen Türk Dili
ve Edebiyatı Pedogojik Formasyon
Eğitimi’ne Çorum’un yanı sıra çevre illerden de katılım oldu Amasya Üniversitesi
Türkçe Eğitimi Öğretim Görevlisi Yrd.
Doç. Dr. Erkan Çer tarafından Çorum’da
öğrencilere yönelik olarak formasyon eğitimi veriliyor.
Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erkan
Çer, tarafından formasyon eğitimi alan
aday öğretmenlere gelişimleri ve öğrenci-

lere daha iyi eğitim verebilmeleri için
çeşitli araştırma ödevleri veriliyor. Eğitim
sırasında materyal kullanımı, sınıf yönetimi, özel öğretim yöntemleri ve teknikleri
eğitime katılan öğrencilerin bilgisine sunuluyor.
Verilen eğitimin niteliğini özetleyen
Amasya Üniversitesi Pedagojik
Formasyon Eğitimi Programı Türk Dili ve
Edebiyatı Öğrencisi Muhammed Ali Tekin
Arslan, “Eğitime Samsun’dan katılıyorum.
Burada iki artı iki, iki teori, iki uygulama

dersi için bulunuyoruz. Arkadaşlarımızla
birlikte Yrd. Doç. Dr. Erkan Çer, hocamızın özel öğretim yöntemleri ve teknikleri
dersinde bulunuyoruz. Özel öğretim teknikleri ve yöntemlerini kavrayarak, etkili
bir öğretim yöntemi uygulayabilme, sınıf
ortamında öğrencilere, öğrenci öğretmen
işbirliği yaparak öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini hep beraber görüyoruz.Türk Dili
ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi
öğrencileriyiz ve devlette çalışabilmemiz
için bu formasyonu almamız gerekiyor.

İşin pratiğini ve uygulama kısmını öğrenmemiz gerekiyor” dedi. Sümeyye Yılmaz
ise, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencisiyim.
Hitit Üniversitesi’nde hala okumaktayım.
Burada düz anlatımı yıkmaya çalışıyoruz.
Hocalarımızın etkinlikleriyle nitelikli
öğretmen yetiştirmeye, nitelikli öğretmen
olmaya çalışıyoruz. Erkan hocanın bize
öğrettiklerini uygulamaya geçtik. Burada
uyguluyoruz ve hissederek yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah ilerde nitelikli öğretmen
oluruz” şeklinde konuştu.

Eğitime Ankara’dan katılan Hasan Gürbüz,
“Bir süre ücretli öğretmenlik yaptım.
Aslında formasyonun gereksiz olduğuna
inanıyordum. Buraya geldikten sonra anladık ki ölçme bilgimiz sıfır. Materyal kullanımı diye bir şey bilmeden, öğretim tekniklerini bilmeden eğitimci olunmaz.
Burada sınıf yönetimini, materyal kullanımını yaşayarak öğrendik. Kesinlikle pedagojik formasyonun olması gerektiğine inanıyorum. Pedagojik formasyonsuz eğitimci
olunmaz” ifadelerine yer verdi.
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

AMA UZUN, AMA KISA;
MUTLAKA YAŞAMAK ZORUNDAYIZ.
Evet istikbâl. Yaşamak için
istikbâl. Yaşamanın iki tür
olduğunu hesaba katmak şartıyla istikbâl. Anını yaşa, kendini yaşa parolası ışığıyla istikbâl!..
Bir günlük ömre, üç günlük
yiyecek lâzım. "Hayır, hayır. Bir
günlük ömre on yıllık yiyecek
lâzım" ama, anımızı yaşar, kendimizi yaşarsak bu olur.
Yaşamak mecburiyetindeyiz,
ömrümüzce yaşayacağımıza
göre istikbâl kurmak, yaşamak
mecburiyetinin icabıdır.
Evet. Bu kesin icabın yerine
gelmesi için yapılacak şeylerin,
bir an evvel yapılması önemlidir. Meslek ve iş başarılarının
hepsini biz yapacağız, başkası
değil.
Yaşamak iki tür, ömür de iki
türdür.
Bir; kısa ömür,
Bir de; uzun ömür.
Tabiidir ki uzun ömür, yine kısa
ömrün içinde. Kısa ömür dediğimiz, daha kısanın içinde.
Bun/arın en kısası: ¡ki nefesin
ortası demiştik.
Onun içindir ki, en kısa görünen ömür süresinde devamlı
olursak; çok kuvvetli zekâya
sahibiz demektir. Bu keskin
zekâ ile, altmış yıllık ömrün
istikbâli kurulur.
Altmış yıllık ömür içinde, binlerce senelik ömrün İstikbâli
kurulur. Demek oluyor ki; binlerce yıllık ömür, daha fazla
karşılıkta istikbâl gerektiriyor.

Binlerce yıla gerekli istikbâl, iki
nefesin ortası dediğimiz bir an
içinde kaybolabilir de. Yine,
binlerce yılın istikbâli; bir anlık
ömür devamınca kurulur. İşi
bu temelden alırsak, ötesi
kolay.
Eli, kolu çok yararlı edecek;
akıldır. Aklın tüm merkezleri,
zekâ kumandasındadır. Zekâ:
Besin ister ki direnç bulsun. Bu
da, anbean Yaşatan’a birliği
duymakla olur. Buna; anını
yaşamak denir. Kendini yaşamak ise; asliyetine hiçbir iştirak
kabul etmeden yaşamaktır. Bu
tip yaşamak, zekâya muazzam
kuvvet verir.
Böyle bir dirençli zekâ ile her
türlü muvaffakiyet; yüzde-beşyüzdür. Bu olumla, sağlam ve
bol kazanç olur.
Böyle iç ve dış sağlam temelden meşru kazanç, insanın
uzun ömrüne de yarar sağlar.
Yararlı işler başarıp sağlam
kazanmak, sağlam kazançlardan yine yararlı yerlerde kullanım, uzun ömrün istikbalini de
kurmuş olur. Bunların detaylarına inmeye lüzum yok. İş anlaşıldı.
Her birimiz kendi yaşantılarımızda tatbik ettiğimiz zaman,
tecrübelerimizle daha yeterli ve
tam gerekli oluruz. Buna ciddiyet lâzım.
YARIN: DÜN BİLENEN
HANÇERLER, BUGÜN SIRTIMIZA SAPLANIYOR.

UNUTMAYALIM
Bir söz yahut bir iş, bir muamelede, önce kendimizi
bulursak, muhatabımızı da buluruz. Buluştuktan sonra iyi
sonuç vardır. Buluşmadan iyi sonuç olamaz. Çünkü ya ona
göre biz ters düşeriz ya da bize göre o ters düşmüş olur. Yani
niyet iyi iken, anlaşılan kötüymüş gibi ters anlaşılır. Sen çok
iyi bir niyetle bir söz söylersin, o tam tersini anlar, öyle
yorumlar. O ters anlayınca sen de ona kızarsın. Al bakalım iyi
niyet nerde kaldı? Günlük hayatımızı uzun uzun incelersek,
şikâyet konularımızın en çoğunu, anlaşmazlık tutar.
Huzura, refaha, iyiye, güzele, birliğe ve gerçekten kardeşliğe gitmemiz, anlayış seviyesinde buluşmamıza bağlıdır.

KENDİMİZE HEKİM OLALIM

KABAKULAK

Kulak altları ve çene altı hafif şişer. Ateş yükselir, iştahsızlık ve halsizlik görülür. Ancak istirahat etmekle tedavi edilir. Sağlam çocukları hasta çocukların yanına koymamak lazımdır.
a)Kına ile mayalı hamur konacaktır. (Kabakulak olan yere sürülecektir.)
b) El, sirkeye batırılarak kabakulak olan yere sürülecektir

SAYGI OLMAYAN

YERDE, HUZUR OLMAZ
İnsanlar arasında ne kadar yakın, samimi arkadaşlıklar kurulsa aradaki saygı
bozulduğu an, anlaşmazlıklar çatışmalar
başlar. Hatta yıkıldığı da görülür. Çünkü
insanlar birbirlerine karşı ne denli iyi
niyetlerde olsalar, saygısız en ufak bir
davranış, muhatabı kırar, güvenin sarsar.
Hayat, güven ile kaimdir, arkadaşlıklar
güven üzerine
kurulur. İnsanlar, muhataplarının güvenli davranış ve
yaşayışlarına göre yakınlık kurar,
zamanla daha da
samimileştirirler, yakınlaştıkça teklifsizlik başlar,
samimiliğin havası ile kontrolsüz hareketler saygısızlıklara
yol açar ki, şakada olduğu gibi.
Biz diyoruz ki, insanlar birbirine yaklaştıkça daha ciddi daha saygılı olmalı.
Böylece daha dikkatli davranarak kırıcı,
yanlış bir davranış yapmaktan uzak
olup, dahî derin bir sevgi ile bağlanabilmelidir.
İnsanın en yakın arkadaşı aklına geldiği
an kendisinde bir toparlanma ihtiyacı

İKTİSADİ YÖNDEN GÜÇLÜ OLMAK

Bir İnsanın iktisadi yönden kalkınması, hem tasarruf edip,
hemde kafasını iyi işletmesine bağlıdır.
Tüm dünyanın her varlığı ve bütün
yaratıklar insanlar için yaratılmış,
aynı zamanda da insanların emrine
verilmiştir. Bu özetten yararlanmakla,
iktisadi yönden kalkınmanın cevabı
verilmiştir.
İktisadi yönden güçlü olmak; ya güçlü
bir iş kurularak üretim hemen paraya
çevrilir ya da elinde çokça altın yahut
para bulunur, bunları da çok iyi işletmesini bilirse, öylesi insanlar iktisaden güçlüdür.
Bir de elinde çok iyi arazisi olanlar;
araç-gerecini, kâhyasını, pazar yerini
çok iyi tanzim ederlerse, çeşitli toprak
ürünlerini satar, çok çok para kazanır,
iktisaden güçlü olmuş olurlar.
Bir de gıdım gıdım ücretinden tasarruf edip yıllarca kuruş kuruş para
biriktirmekle sermaye yapar, piyasayı
kollar, iyi kârlı işler çevirir. Yine
kuruş kuruş paralarını biriktirmeye
devam eder. Kazandıklarından da har-

Günün Tarifi: KABURGA DOLMASI
MALZEMELER:

İç pilav
malzemeleri: 1 su bardağı
pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı rendelenmiş badem, 1 demet maydanoz (ince kıyılmış), 1 su bardağı su , 2 çay kaşığı kırmızı
pulbiber, 1 yemek kaşığı
karareyhan, Yarım çay kaşığı
karabiber, 1 çay kaşığı tuz.
Kaburga malzemeleri: 1,5 kg
kaburga eti, Yarım yemek
kaşığı biber salçası, 1 yemek
kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı
karabiber, 3 su bardağı su.

HAZIRLANIŞI : İç

pilavın
hazırlanışı: Pirinç ile bademi
tereyağında
kavurun.
Kavrulmuş pirinç-badem
karışımının yarısını bir kenara ayırın. Diğer yarısına
suyu ilave ederek haşlayın.
Haşlanan pilavı soğutun ve
üzerine pulbiber, karabiber,
maydanoz, karareyhan ve
kenara ayırdığınız pirinçbadem karışımını ekleyin,
iyice karıştırın.
Kaburganın
hazırlanışı:
Kaburganın içine pilavı dol-

hissetmesi ne büyük bir meziyetti ki, bu
arkadaşlıktaki sevginin değeri sonsuzdur.
Kişinin muhatabına karşı saygılı davranışı, kendisi içindir. Çünkü onun bu
tavırları, muhatabının da kendisine çekidüzen vermesini temin eder.
Oysa bir anlayış vardır ki, "O beni saymıyor ki, ben onu sayayım." Peki, biz
ona karşı saygılı olduk mu da ondan bu
davranışı bekleyelim. Hele biz bir deneyelim muhatabımız kendiliğinden bu
ihtiyacı duyacaktır Yapmasa bile, o yapmıyor diye onun seviyesine inmek mecburiyetinde miyiz? Hayır, herkes kendinden sorumludur.
Çoğu zaman da saygısız davranışları
gördüğümüzde kınarız, bize yapıldığında da sinirleniriz. Aslında bu fırsatı
veren bizleriz. Biz ciddi olduğumuz
müddetçe, saymaya dikkat ettikçe,
kimse de bize karşı aksini yapamaz.
Tespit için hepimiz de işimizle beraber
bir de bu eğitimi yapalım, bu değerli
vasfı kazanalım.

durup iğne iplikle dikin. Bir
tencerenin içine kaburgayı
koyarak yaklaşık 110-120
dakika haşlayıp sudan çıkara
Daha sonra orta ısıdaki fırınla 25-30 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Not: Kaburgayı doldururken

içine boşluk bırakın eğer
boşluk kalmazsa kaburganın
patlama ihtimali vardır.
Afiyet olsun

camaz, parasını daha çoğaltır. O
çoğalttığı parayla da alış veriş yapar.
Uzun ve çok ciddi çalışmalarla parasını çoğaltan, iktisaden güçlü olur.
Şunu da belirtelim ki, iktisaden güçlü
olmak yarışı acayiptir. Ne kadar güçlü
olsan, senden daha güçlüler vardır, bu
işler Dünyaşumul konulardır.
Ama "emsalinden daha güçlü olayım"
diyenler için yukarda verdiğim örnekler yeterlidir. Fazlasıyla yeterlidir.
Dünya yarışından evvel emsal yarışı
başlar. İşte yapılacak bunlardır ama
fert olarak bunlardır.
Esas olan toplu kalkınmak, toplu olarak güçlü olmaktır. Bu da hedefine
ulaşmak azminde olan bir önder ile
gaye birliği yapmaktır ki, bu da kollektif zihniyeti hâkim olanların işidir.
Ülkemizde çoğu ferdi kafada olduğu
için, denemelerimi bu yönü çok zayıf
gördük. Çok yazık!..
Bugün dünya ülkelerine, yani devletlere borç para verenler, kollektif çalışma kafasında olanlardır. Çok uluslu
şirketler, elbirliğiyle, kollektif çalışmakla muvaffak olmuşlardır.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

İNSANLAR İÇİN FELÂKET,

GÖLGEYE BENZEMEKTİR
Işığın önünde bir madde olursa, o maddenin gölgesi olur. Işığın önündeki maddenin şekli, hareketli ve geçici resimdir, iki varlığın birbirine
Orantılığından, gölge meydana gelir. Ya ışık ya
da cisim yok olunca, gölge de yok olurl
Yamuklaşır, uzar, kısalır. Velhasıl gölgeyi tarif
etmek, bize göre ayıp olur. Herkes gölgelere
bakar. Her tür ve her cismin gölgelerini tetkik
eder, ciddi bir fikir sahibi olur!
Gölgeyi anladıktan sonra da, kendi hayatını
gölge ile kıyaslar. Nasıl bir çizgi takip edeceğini, gölge gibi olmaktan nasıl kurtulup (Şahsiyet
olamıyorsa bile) hiç olmazsa bir sabit sıfat kazanıp, en azından madde ya da eşya olmayı tercih
etmesini isteriz!
Bakıyoruz ki gölgeden farksız olanlar dahi, hayvan tipleri küçümsüyor! O halde olanlar, o kadar
ferasetsiz durumdadır ki, gölge olduğunu dahi
anlamadan, hayvan tipleri kınamaktalar!
Oysa kendileri daha eşya bile olamamış! Eşya
olacak, bitki olacak da, ondan sonra hayvan
yerine gelecek! İnsan olacak ki, hayvanlıktan
kurtulabilsin de, insanlığını ilerletip, tam ve öz
insan şahsiyeti ortaya koyabilsin!
Yaptığı kendinin değil, kendisi yok! Buna taklitçi derler. Ne kendisi var, ne de yaptığı! O halde
mevcut değil! Yemek, içmek, yürümek, konuşmak gibi hayat kuralları dahi herkesin kendi varlığını yansıtan özelliklerde olduğu halde, nasıl
bir ulus bir ulusu taklit eder?
Taklit etmek demek, gölge olmak demektir. Kim
ve hangi ulus, nasıl idareci kendisine gölge gibi
olmayı yakıştırıyorsa, yol önde! Kimseye bir şey
demiyoruz. İster gölgeye benzer, ister şahsiyet
olur. Kim nasıl isterse!..
Ancak gölgeye güven duyulmaz. Gölge ele gelmez, gölgeye bir şey teslim edilmez. Gölgeye
muhatap olunmaz, özetle gölgenin mevcudiyeti
var sayılmaz. Bilindiği gibi gölge, sadece geçici
bir durumdan ibarettir. İnsan gölgeye benzemekten azami derecede kaçınmazsa, yazık!..

Faydalı Bilgiler

Kekiğin Faydaları

Kekik, kendine özgü kokusu olan tarla,
çayır, orman gibi yerlerde büyüyen yeşilimsi beyaz renkli çiçekleri olan bir bitkidir. Kekiği hem yemeklerde hem de şifa
olarak kullanılmaktadır. Genel olarak dağ
yamaçlarında ve kaya uçlarında yetişen bu
bitki yaş olarak toplanır kurutularak kullanılır.

Kekiğin Faydaları

Boğaz ağrısını ve öksürüğü alır.
Hazımsızlığı giderir.
İştah açar, sindirim sistemini kuvvetlendirir.
Antioksidan etkisi vardır, antiseptiktir.
Bronşit ve astım tedavilerinde faydalıdır.
Soğuk algınlığına iyi gelir.
Şişkinliği ve gazı alır.
Kekiğin faydaları bunlarla bitmiyor. Akne
tedavisinde temizleyici ve
iyileştiricidir.İltihaplı yaraların temizliğinde kekiğin faydaları yüksektir. Bayanların
adet kanamasında yaşadığı sancı, stres ve
hırçınlığı düzeltir. Kekiğin faydaları saymakla bitmediği gibi sadece sağlıkta değil
yemeklerde de kullanılır. Özellikle etli
yemeklerde kullanılan kekiğin ete verdiği
tad mükemmeldir. Yemeğin yanında kekik
çayıda yapılır. Kekiğin faydalarını görebileceğiniz en önemli özellik çayıdır.
Kekik çayı nasıl hazırlanır ?
Bir çay kaşığı kekiği 1 su bardağı kaynar
suyun içerisine atılır. 10 dakika kekiğin
demini alması beklenir demini aldıktan
sonra kullanıma hazır olur.
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Ülkü Ocaklarından
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NAMAZ VAKÝTLERÝ

üniversiteye sert mesaj
Çorum Ülkü Ocakları Başkanı
Ahmet Hattab İmal terör operasyonlarına değinerek, ‘Çorum’da
ihanete izin vermeyeceğiz” dedi

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da bölücü terör
örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak açıklamada bulunan Ahmet
Hattab İmal üniversite yönetimini uyardı.
“Çözüm süreci boyunca PKK’nın üniversite
yapılanmasına ses çıkarılmayarak güçlenmesi
sağlanmıştır” diyen İmal “Dağda ve şehirlerde
yapılanmasına göz yumulduğu gibi, dağ kaçkını
imza dahi atmayı bilmeyen PKK sempatizanları
Doğu ve Güneydoğuda kontrolsüz yapılan
sınavlarla üniversitelere öğrenci olarak alınmış,
okullarda yaptığı faaliyetlere müsaade gösterilmiştir. Üniversitelerde ezan, vatan, millet, bayrak sevdalısı arkadaşlarımız bu hainlerin yaptığı
ihanet faaliyetlerinin karşısında amansız bir dik
duruş sergilemiş ve müsaade etmemek için ellerinden geleni yapmışlardır” dedi.
21 Şubat’ta yaptıkları Fırat Çakıroğlu’nu anma
programı sırasında Çorum Valiliğini, emniyet
teşkilatını ve üniversite rektörlüğünü PKK’nın
Hitit Üniversitesindeki yapılanmasına karşı
uyardıklarını hatırlatan İmal, sözleri dikkate
alınmadığını ancak daha sonra Çorum’da yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü üyelerinin üniversite öğrencisi olduklarının belirtti.
İmal açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bu
uyarılarımızın ardından üniversite yönetimi
ayağa kalkmış "ne PKK’sı yahu, bizim üniversitemizde öyle şey olur mu? " diye bizlere isyanda
bulunmuş, ‘üniversitemizin adını karalıyor’
sitemlerini çeşitli yollarla ile bizlere iletmişlerdir. Özellikle BESYO Okul Müdürü Faruk
Yamaner, Ülkü Ocakları Genel Merkezini arayarak veya aratarak yaptığım açıklamadan dolayı
rahatsızlığını bildirme cüretini göstermiş gerekli
cevabı almıştır. Hatta hukuki şikayette bulunma
fikrini bile aklından geçirmiştir. Geçtiğimiz
günlerde bizimde basından takip ettiğimiz
Çorum Emniyeti tarafından şehrimizde bir PKK
operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonda gözaltına alınanların hemen hemen hepsi ya üniversiteden mezun olmuş yada öğrenciliği halen devam
etmekte olan dağ kaçkını kimselerdir. Şimdi
soruyorum yetkililere dediklerimizi neden
Zaman'ında dikkate almadınız? Görünen o ki
yine biz haklı çıktık. Hatırlatacaksınız, Ankara
patlamasını gerçekleştiren canlı bomba Balıkesir
Üniversitesinde öğrenci idi. Bir canlı bombada
bizim üniversitemizden çıkarsa bunun bedelini
nasıl ödeyeceksiniz?
Durum hal böyle iken ülkücülerin üniversite
yapılanmasından fakülte dekanları ve yönetimleri neden rahatsız? Mesela İİBF’de görev yapan
Mustafa Bilgin, Türk bayrağı açıp üniversite
çimlerinde etrafında toplanan arkadaşlarımıza
tehditler savuruyormuş.
Şimdi soruyorum, Fakültende okuyan ve mezun
olan PKK’lıların hangisini tehdit ettin de ülkücüleri uyarma cüretini kendinde buluyorsun?
Yine bir başka fakültede kantine bayrak asmak
isteyen arkadaşlarımıza ‘siz asarsanız
PKK’lılarda asmak ister’ diyerek ihanete çanak
tutan okul dekanı kimdir?
Fakültenin birinde arkadaşlarımızı tahrik etmeye
çalışan PKK’lılara gerekli cevabı vermek adına
bizzat gittiğim müdahale ettiğim olay sonrası
‘Ocak Başkanınız bir daha okula gelirse bütün
emniyet teşkilatını çağıracağım. Okula sokmayacağım’ deme cüretini kendinde bulan fakülte
dekanı aklını başına al. Ben o gün okula girdiğimde emniyet güçleri de oradaydı, okul güvenliğinde. Kaldı ki biz bayrağımızın dalgalandığı
her yere sorgusuz sualsiz girecek kadar yürekliyiz.
Velhasıl, PKK’lılara bu kadar müsamaha gösterilen üniversitemizde ülkücülere bu tahammülsüzlüğü anlamış değilim.

Güneþ:05.58

Öðle :12.48
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ÇRT’ de Bugün

Öğrenciler OSB’deki fabrikaları gezdi

TOBB-OSB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Organize Sanayi
Bölgesi fabrikalarını gezdi.
Öğrenciler iş ortamını yerinde görmek ve meslek seçiminde bilgi sahibi olmaları
için okul idarecileri ve öğretmenler nezaretinde Arsan
Makina, Alapala Makina,
Yağmaksan, Taç Makina,
Karadayı Makina, Duduoğlu
Döküm, Bilkon ve Ece
Seramik fabrikalarını ziyaret
etti.
ÇOSİAD işbirliği ile planlanan gezilerde, tüm öğrenciler 2 ayrı fabrika gezmiş
oldu.
Geziler hakkında bilgi veren
Okul Müdürü Ramazan
Yiğitoğlu; “TOBB tarafın-

TÜMSİAD’dan polise kutlama

Tüm Sanayici ve İşadamları
Derneği (TÜMSİAD) Çorum
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahman Kılıç, Türk Polis
Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıldönümünü kutladı
Kılıç, “Polis Teşkilatının 171.
kuruluş yıldönümünü, aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine
minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan Edilen bir şükran
günüdür. Türk polisi, bağrından
çıktığı bu milletin huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna yeri geldi-

Ýmsak :04.26

ğinde gözünü kırpmadan canlarını
tehlikeye atmakta, cesaretle ve
fedakârca vazifesini yürütmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla
devem ettireceklerine güvenimiz
ve desteğimiz tamdır. Bu duygu
ve düşüncelerle Polis Teşkilatı
mensuplarının anlamlı gününü
kutluyor, aziz şehitlerimize,
Allah’tan rahmet, gazilerimize
minnetle yâd ederken hâlihazırda
görevi başında bulunan teşkilat
mensuplarına da sağlık, başarı ve
mutluluklar diliyorum” dedi.

dan modern bir şekilde yaptırılan okulumuz Çorum
OSB Müdürlüğü tarafından
desteklenmektedir. Öğrencilerimize günlük servis, öğle
yemeği ve burs imkânı
sunulmaktadır. Okulumuzda
önümüzdeki sene Makine,
Elektrik-Elektronik ve Metal
Teknolojisi alanları açılacaktır. Bu alanlar Çorum sana-

yisinin en fazla istihdam
duyulan alanlardır. Öğrencilerimiz mezun olduğunda
sanayide iş imkânı bulacaktır. Şimdiden çalışma ortamlarının yerinde görülmesi
öğrencilerimizin
ufkunu
açacaktır.
Öğrencilerimiz mayıs ayın-

da alan tercihinde bulunacak, meslek seçiminde
önemli bir karar vereceklerdir. Bu bakımdan okulumuzda önümüzdeki yıl açılacak
Makine, Elektrik-Elektronik
ve Metal Teknolojisi alanlarının tanıtılması, öğrencinin
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir seçim yapması
hem kendi iç huzurları bakımından, hem de iş başarısı
açısından önemlidir. Öğrencilerimizin bu alanlarda faaliyet gösteren iş ortamlarını
yerinde görmeleri, çalışanlarla yerinde diyalog kurmaları doğru tercihte bulunmalarına katkı sağlayacaktır”
dedi.

13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Haberin İçinden
18:00 Haberler
18:30 HEM Türk Sanat Müziği Konseri
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

13 Nisan 1204 Dördüncü Haçlı Seferi'nde
Kostantinopolis'in yağmalanması.
13 Nisan 1839 El Salvador bağımsızlığını ilan
etti.
13 Nisan 1849 Macaristan cumhuriyet rejimine
geçti.
13 Nisan 1870 Metropolitan Sanat Müzesi New
York'ta kuruldu.
13 Nisan 1909 31 Mart Olayı meydana geldi.
13 Nisan 1919 Kars, Ruslar tarafından işgal edildi.
13 Nisan 1919 Amritsar katliamı: İngiliz askeri
birlikleri, Amritsar'da (Hindistan) 379 silahsız
göstericiyi öldürdü.
13 Nisan 1921 İspanya Komünist İşçi Partisi
kuruldu.
13 Nisan 1933 Yüksek Mühendislik Mektebi'ni
(İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve
Melek hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kur'a sonucu Ankara
ve Bursa Nafıa İdaresi'ne (Bayındırlık Bakanlığı)
atandı.
13 Nisan 1945 Alman askeri birlikleri, 1000'den
fazla politik ve askeri mahkumu öldürdü.
13 Nisan 1949 Türk Kadınlar Birliği,
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe
İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu.
13 Nisan 1950 Vakıflar Bankası kuruldu.
13 Nisan 1970 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini
basan 12 silahlı sağ görüşlü, asteğmen doktor
Necdet Güçlü'yü öldürdü.
13 Nisan 1970 Uzay mekiği Apollo 13, yerden
321.860 km yüksekte olduğu sırada oksijen tanklarından bir tanesi infilak etti. Uzay ekibi başarıyla dünyaya döndü.
13 Nisan 1975 Lübnan'nın başkenti Beyrut'a Dört
Hıristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.
13 Nisan 1982 Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar,
Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

VEFAT EDENLER
ABDULLAH CANLI

Buğdüz Köyü' nden, Ekrem ve Ahmet CANLI' nın
babası, Çorum Belediyesi çalışanı Halil İbrahim
CANLI' nın dedesi; Abdullah CANLI vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

ORHAN DEMİR

Şeref SEVİM' in kardeşi, Ömer ve Burhan DEMİR'
in babası; Orhan DEMİR vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

SÜLEYMAN KAYA

Turgut Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi' nden
emekli Hüseyin KAYA ile Murat ve Garip KAYA'
nın kardeşi, Tamer KAYA' nın babası, Cesur İBİKLİ'
nin kayınpederi; Süleyman KAYA vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

MEHCURE BALABAN

‘Eğitime önem veriyoruz’

Cumhuriyet Lisesi Müdürü
Şule Toksoy, okul öğrencileri
ile birlikte Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı
ziyaret etti.
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası’nın geçtiğimiz eğitimöğretim yılında okulun Resim
ve Müzik Atölyelerinin tefrişine sağladığı katkılardan dolayı
teşekkür etmek üzere gerçekleştirilen ziyarette açıklamalar-

da bulunan Okul Müdürü Şule
Toksoy, eğitime sağlanan bu
katkı nedeniyle öğrencilerin
çok daha iyi şartlarda eğitim
alabildiklerini söyledi. Toksoy,
katkıdan dolayı teşekkür ederek, eğitim yardımlarının
devam etmesi temennisinde
bulundu.
TSO Başkanı Çetin
Başaranhıncal da, Ticaret ve
Sanayi Odası’nın eğitime
önem verdiğini ve türlü vesile-

lerle eğitime katkılar sağlandığını belirterek, ziyaretlerinden
dolayı Cumhuriyet Lisesi
yönetici ve öğrencilerine
teşekkür etti.
Cumhuriyet Lisesi öğrencileri
de, Yılın Adamı seçilmesinden
dolayı TSO Başkanı
Başaranhıncal’ı tebrik ederek,
‘Kağıt Kesim’ tekniğiyle
hazırladıkları tabloyu hediye
etti.

Mustafa BALABAN ve Hasibe KADİFE' nin annesi,
Kenan KADİFE' nin kayınvalidesi, Merhum Mehmet
BALABAN' ın eşi; Mehcure BALABAN vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

BAHAR AVCI

Yukarısarılık Köyü' nden gelme, Yaşar AYDAŞ' ın
torunu; Bahar AVCI vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

ŞERAFETTİN BORUCU

Akçakaya Köyü' nden, Akçakaya Köyü Muhtarı Fazlı
BORUCU' nun babası, Osman TOPUZ, Mehmet ER
ve Salim KAYA' nın kayınpederi; Şerafettin BORUCU vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Hadise

Belediyespor’a para cezası
13 Nisan Çarşamba
14 Nisan Perşembe
15 Nisan Cuma
16 Nisan Cumartesi
17 Nisan Pazar

Profesyonel Futbol Disiplin
kurulundan Belediyespor’a
para cezası geldi. PFDK kararında; “Çorum Belediyespor
Kulübünün, 06.04.2016 tarihinde oynanan Gölcükspor
müsabakasında, taraftarlarının
neden olduğu çirkin ve kötü
tezahürat nedeniyle ve bu
eylemin aynı sezon içinde ev
sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL para
cezası ile cezalandırılmasına
karar verilmiştir” denildi.

İstanbul’daki Çorumlular

turnuvada buluştu

İstanbul’daki Çorumlular futbol turnuvasında kupa
heyecanı yaşandı. 3 bin Çorumlu turnuvada bir araya geldi
İstanbul’da 10 köy derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Kargı Golaz Köyleri Birliği İstanbul
Ataşehir’de düzenlediği futbol turnuvasında 3 bin Çorumluyu buluşturdu. 6 köy derneğinin katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu Ak Parti Çorum eski milletvekili Cahit Bağcı yaptı. Golaz köyleri birliği başkanı Mehmet Aydoğanoğlu yaptığı konuşmada turnuvaya katılanlara teşekkür etti.
Turnuvada birinci olan Akcataşspor şampiyonluk kupasını Bağcı'nın elinden aldı.
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SAĞANAK YAĞIŞLI

PARÇALI BULUTLU
SAĞANAK YAĞIŞLI
SAĞANAK YAĞIŞLI

PARÇALI BULUTLU

SERKAN
224 13 51

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

Çorum, Darıca’yı korkuttu

BOZDOÐAN
234 46 45
Cemilbey Cd.74/E

MACÝTOÐLU
221 44 08
Gazi Cd. 12/C

Çorum Belediyespor’un bu kendi
sahasında konuk edeceği Darıca
Gençler Birliği, Çorum’a tedirgin
geliyor. Darıca basını “Rakip
Çorum Fena Kilitlendi” haberi
ile Çorum Belediyespor’un galibiyetteki kararlılığını dile getirdi.
Çorum Belediyespor'un teknik
direktörü Serdar Bozkurt’un,
ligin kalan haftalarında kendileri
gibi PlayOff mücadelesi veren
rakiplerle karşılaşacaklarını
belirterek, "Darıca maçı sadece
teknik heyet ve futbolcuların
değil, topyekün Çorum'un maçıdır” şeklindeki sözleri rakip

BEZGÝNOÐLU
213 50 76
Hürriyet Cd.No:13

Darıca’yı korkuttu.
Bozkurt’un, “Bizler sahada
Çorum adına mücadele ederken,
Çorumluların da bizi tribünlerde
desteklemesini istiyoruz" şeklindeki sözlerine de yer verildi.
Öte yandan Darıca Gençlerbirliği
Çorum maşına bazı önemli futbolcularından yoksun geliyor.
Rakip takımdan Burak Sürmeli
cezalı duruma düştüğü için
Çorum Belediyespor karşısında
forma giyemeyecek. Darıca’da 5
oyuncu da sarı kart sınırında
bulunuyor.

