‘Çin malı oyuncaklara adeta savaş açıyoruz’
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Mecitözü Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan ürünler 40. Turizm Haftası dolayısıyla Çorum Müzesi’nde
gerçekleştirilen açılış töreninde müze bahçesinde sergilendi. Sergide bez bekler, Çorum’un
simgesi olan objeler, folklorik eşyalar ve takılar
yer aldı. Sergi hakkında bilgi veren Mecitözü Halk
Eğitim Merkezi’ndeki Usta Öğretici Zehra
Ekici, yaptıkları bez bebekler ile
adeta Çin malı oyuncaklara
savaş açtıklarını söyledi.
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‘40 Yaşındasın’ şiir okuma final
yarışması birincisi Ayşegül Yılmaz

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Kapsamında
“Ortaokullar Arası 40 Yaşındasın Şiir Okuma Final
Yarışması” yapıldı. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl
Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen ve Devlet
Tiyatro Salonu’nda yapılan ortaokullar arası “40
yaşındasın
Şiir
Okuma
Final
Yarışmasında”
birinci Başöğretmen
Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi
Ayşegül Yılmaz oldu.

Kendi görmediğimiz değeri başkasına anlatamayız

Vali Yardımcısı Adem Saçan,
Çorum’un turizmden hak ettiği
payı alması ve tanıtımının iyi
yapılabilmesi için öncelikle
Çorum’da bulunan Çorumluların
tarihi yerleri gezip görmesi bilgi sahibi olması
gerektiğinin altını çizdi.

Turist mi gelmemiş?
Yýl: 1 Sayý: 120

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Sayfa 5’te

“Son iki yılı çıktığımızda geriye kalan 20 yılda edilen onca söze, gidilen onlarca fuara, harcanan
milyonlarca liraya rağmen istenilen olmuyorsa yanlış yoldayız” diyen bir Allah’ın kulu çıkmaz mı?

Özüdoğru: ‘İstediğimiz düzeyde turist misafir edemiyoruz’

Diriliş Ertuğrul
oyuncuları Çorum’da

Diriliş Ertuğrul’un sevilen
oyuncuları Çorum’a geldi.
Atatürk Spor Salonunda
düzenlenen söyleşiye
katılan oyuncular,
Çorum’daki hayranlarından yoğun ilgi
gördü
Sayfa 3’te

Dodurga’ya Diş
Doktoru atandı
Sayfa 3’de

Dodurga İlçesi'ne diş doktoru ataması yapıldı. AK Parti
Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan'ın girişimleri
ile Dodurga halkının diş ve
dişeti hastalıkları ile ilgili
taleplerine cevap vermek
üzere ilçeye diş doktoru
Sayfa 3’te
atandı.

40. Turizm
Haftası kutlandı
Sayfa 5’te

Taraftarımızla
Kazanacağız

Belediyespor Teknik Direktörü
Serdar Bozkurt, hafta sonu
Darıca ile zorluk derecesi en
üst düzeyde olan bir maça çıkacaklarını söyledi.
Sayfa 8’de

‘Turizm zenginliklerine
farkındalık
artırılmaktadır’
Sayfa 2’de

‘Gelin birlik olalım’
Ak Parti Çorum Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,
Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (S.A.V.) sadece
Müslümanlar için değil, tüm
insanlık için örnek bir şahsiyet
olduğunu belirtti.
Sayfa 3’te

Çorum’da canlı doğan bebek sayısı 6 bin 622 oldu
TEKNOLOJÝ KÖÞESÝ
TÜRKİYE’YE EN
ÇOK YAPILAN
SİBER SALDIRI
ÇEŞİTLERİ

2’DE

Ýlhami TÜRKSAL

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

‘Biyologların
istihdam
politikası
yenilenmelidir’
Sayfa 7’de
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Uslu, şehit Karaman’ın
baba ocağını ziyaret etti
Sayfa 2’de

‘Peygamberimizin hatırasına
ve emanetine sahip çıkmalıyız’

Vali Vekili Adem Saçan, İslam
Dini’nin çağlar üstü mesajını ulaştıran, insanlığa lütuf, rahmet ve
güzel ahlak timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin kutlandığı Kutlu
Doğum Haftası’nı idrak etmenin
huzur ve mutluluğunu yaşadıklarıSayfa 2’de
nı söyledi.

Rumi Bekiroğlu’ndan

atamalarla ilgili açıklama

AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, Osmancık ve İskilip
İlçe Başkanlarının yerine yeni
atama yapıldığını bildirdi.
Sayfa 3’te

‘Bu millet ülkesine ve milletine hizmet edenleri asla unutmaz’
Hitit
Üniversitesi
kompozisyon
ve resim
yarışması
düzenliyor
Sayfa 4’te
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Muhtaç
aylığı
kanunlaştı
Sayfa 4’te

Sayfa
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İşsizlik oranı yüzde 11,1
seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ocak döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 31 bin kişi artarak 3
milyon 290 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2
puanlık azalış ile yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,4
puanlık azalış ile yüzde 13 olarak tahmin edildi.
15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,8
puanlık azalış ile yüzde 19,2 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 0,3 puanlık azalış ile yüzde
11,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 821
bin kişi artarak 26 milyon 275 bin kişi, istihdam
oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 45 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 30
bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan
sayısı ise 851 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin
yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 20,2’si sanayi, yüzde
6,7’si inşaat, yüzde 54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler
içindeki payı 1,5 puan artarken, tarım sektörünün
payı 0,7 puan, sanayi sektörünün payı 0,8 puan
azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İŞGÜCÜNE KATILMA
ORANI YÜZDE
50,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2016 yılı Ocak döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29
milyon 565 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise
0,7 puan artarak yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre;
erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık
artışla %70,8, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla
yüzde 31 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI
YÜZDE 31,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ocak 2016 döneminde herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6
puan azalarak yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı,
işsizlik azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış
istihdam bir önceki döneme göre 94 bin kişi artarak 27 milyon 75 bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,4
oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir
önceki döneme göre 44 bin kişi azalarak 3 milyon 43 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı
0,2 puanlık azalış ile yüzde 10,1 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.
Ekonomik faaliyete göre istihdam
edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 95 bin, inşaat sektöründe 16 bin
kişi artarken, sanayi sektöründe 11
bin kişi, tarım sektöründe ise 5 bin
kişi azaldı.
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‘Peygamberimizin hatırasına
ve emanetine sahip çıkmalıyız’
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Vali Vekili Adem Saçan, İslam Dini’nin
çağlar üstü mesajını ulaştıran, insanlığa
lütuf, rahmet ve güzel ahlak timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimizin
dünyaya teşriflerinin kutlandığı Kutlu
Doğum Haftası’nı idrak etmenin huzur
ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Vali Vekili Saçan, “Peygamber
Efendimiz, bütün insanlığa kucak açan

bir barış ve sevgi öğretisinin taşıyıcısı
olmuş, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi
örneğini kendi hayatıyla göstermiştir.
Yolumuzu aydınlatan, yüreklerimizi
aşkla, merhametle dolduran sevgili
Peygamberimizin hatırasına ve emanetine hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.
Saçan’ın konuya ilişkin mesajı şöyle:
“Yüce Allah’ın yeryüzüne gönderdiği
son elçi olan Sevgili Peygamberimiz,
insanların en hayırlısı, en aydınlık
düşüncelisi ve hakikatin sadık emanetçisiydi. Barış dini İslam, O’nun aracılı-

ğıyla insanlığa tebliğ edilmiştir.
‘İnsanlığı yüceltmek, insanlığı diriltmek ve insanlığı yaşatmak için gelin
birlik olalım” çağrısı etrafında daha
güzel bir dünya için sevgi, saygı ve
merhamet gibi yüksek ahlaki erdemlere sıkı sıkıya sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu
duygu ve düşüncelerle “Kutlu Doğum
haftamızın Ülkemize ve Gönül
Coğrafyamıza hayırlar getirmesini
dilerim.”

‘Turizm zenginliklerine farkındalık artırılmaktadır’

Vali Vekili Adem Saçan, son yıllarda
dünya turizm anlayışında meydana
gelen değişiklikler sayesinde turizm
sektörünün geliştiğini Çorum’un da bu
alanda kayıtsız kalmayıp var olan zenginliklerine ait farkındalığını artırdığını
söyledi.
Turizm Haftası ile ilgili mesaj yayınlayan Vali Vekili Saçan, “Sahip olduğu
medeniyet birikimi, kültürel mirası ve
doğal zenginlikleriyle adeta bir açık
hava müzesi olan Çorum gerek dünya
gerekse ülkemiz çapında düşünüldüğünde mutlaka ziyaret edilmesi gereken
bir yerdir” dedi. Vali Vekili Adem
Saçan’ın konuya ilişkin mesajı şöyle:
“Dünyanın en önemli sektörlerinden
biri olan turizm, bilgi ve iletişim çağının yaşandığı ve kültürel ilişkilerin ön
plana çıktığı günümüzde ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Farklı kültürlerin, farklı topraklarda bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik alanı olarak
eskisinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle dünya ülkeleri
turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek ve sektörü daha çekici kılabilmek için yeni arayışlara yönelmektedir.
Son yıllarda dünya turizm anlayışında
meydana gelen değişiklikler sayesinde

TEKNOLOJÝ KÖÞESÝ

turizm sektörü geliştikçe Çorum’da bu
alana kayıtsız kalmamakta, var olan
zenginliklerine ait farkındalığını artırmaktadır.
Geçmişimizin kökleri kültürel zenginlikleri tanıtmak ve kültürlerin birbirleri
ile kaynaşması yoluyla evrensel barışa
katkı sağlayan turizmin önemine dikkat
çekmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan
tarihlerine rastlayan hafta ülkemizde
'Turizm Haftası' olarak kutlanmakta,
hafta boyunca çeşitli etkinliklerle bu
alan dikkat çekilmektedir.
Bacasız Sanayi olarak tabir edilen ve
her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında

kutlanan “Turizm Haftası” münasebetiyle hepimizin turizm farkındalığıyla,
ülkemiz turizmine katkıda bulunma
sorumluluğuyla hareket etmesi temennilerimle, turizm sektörü mensuplarına
ve bu alanda hizmet üreten tüm kurum
ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza
değerli katkılarından dolayı teşekkür
eder, 2016 yılının İlimiz turizmi açısından başarılı bir yıl olmasını ve turizm
haftası boyunca gerçekleştirilecek
etkinliklerin bu başarıya önemli katkılar sağlamasını diler bu vesile ile herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Uslu, şehit Karaman’ın
baba ocağını ziyaret etti

Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare
Amiri Salim Uslu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde
terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde (GATA) Salı günü şehit olan
Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman'ın
baba ocağını ziyaret etti.
Hacettepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet
Caddesindeki şehidin baba evine gelen Salim
Uslu, şehit Mustafa Karaman'ın babası Ömer
Karaman ve yakınlarına taziyede bulunarak acılarını paylaştı.
Uslu'nun taziye ziyaretinde Çorum İl Jandarma
ve Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay
Ahmet Çelik, Kaymakam Mithat Gözen, İlçe
Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma
Yüzbaşı Necip Sirkeci, Alaca Belediye Başkanı
Muhammet Eyvaz, Yüksekokul Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Kubilay Karacif, ve diğer yetkililer
eşlik etti.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK YAPILAN SİBER SALDIRI ÇEŞİTLERİ

Ýlhami TÜRKSAL

Olta saldırıları
Phishing, yani olta saldırısı
Biliþim Güvenliði Uzmaný
olarak da adlandıran bu siber
e-posta: bilgi@turksal.com
saldırılar tamamen karşıdaki
kişiyi aldatma esasına dayaHackerların sürekli yaptığı saldırılar, kimi
nan bir yöntem. Bu saldırının amacı ise
zaman kullanıcıları kimi zaman da şirkethedefteki kişinin şifrelerini ve kullanıcı
ler ve devlet kurumlarını hedef alıyor.
hesaplarını ele geçirmek. hackerlar bir
Türkiye en çok siber saldırıya uğrayan
kurumdan yollanmış gibi hazırladıkları eülkeler arasında son yıllarda hep ilk beş
postalarla, kullanıcıları bu kurumların
arasında yer alıyor. Peki, Türkiye en çok
adını kullanarak hazırlahangi siber saldırı çeşitlerine maruz kalıdıkları sahte sitelere yönyor?
lendiriyorlar. Bu siteler
genellikle orijinal site ile
çok benzer bir kullanıcı
Fidye yazılımlarını; kullanıcıların dosyaara yüzü kullanıyorlar.
larını ve cihazlarını şifreleyip, şifrelenmiş Bundan dolayı kullanıcılar
dosyalara kullanıcıların tekrar ulaşabilaradaki farkı anlayamıyormek için kullanıcıları ücret ödemeye zorlar ve kendi hesaplarına
layan bir zararlı yazılım şeklinde tanımla- eriştiklerini zannediyorlar.
yabiliriz. Cryptolocker ise Türkiye’de en
Kullanıcı adı ve şifresi kısçok görülen fidye yazılımı çeşitlerinden
mına bilgilerini girdiklebirisi olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle rinde ise bu bilgiler hacsahte e-postalarla kullanıcılara yollanan
kerlar tarafından çalınıyor.
sahte fatura ve resmi evraklara saklanıBu yöntem Türkiye’de
yorlar. Cryptolocker kişilerin ya da
özellikle kullanıcıların banka hesapları ya
kurumların verilerini ve cihazlarını şifreda sosyal medya profillerini ele geçirmek
leyerek erişilemez hale getiriyor.
için en sık kullanılan yöntemlerden biriKullanıcılar ise karşılaştıkları kilit ekradir.
nında yönlendirildikleri noktalara ödeme
yapmak zorunda bırakılıyor. 2015 yılının
ikinci yarısında 4 milyondan fazla fidye
Hackerlar kullanıcılara özellikle herkesin
yazılımı çeşidi gözlemlendi. 2016’da ise
ilgi gösterdiği ürünler için çeşitli kampanfidye yazılımlarının artarak devam edeceya, fırsat ve indirimler içeren sahte sipariş
ği öngörülüyor.

sayfalarını içeren e-postalar yolluyorlar.
Bu e-postalar özellikle Sevgililer Günü,
Anneler Günü, Babalar Günü ve Yıl Başı
gibi birçok kişinin birbirine özellikle online alışveriş yaparak hediye aldığı dönemlerde oldukça yoğunlaşıyor. Bu e-postalardaki bağlantılara tıklayıp sahte sipariş
sayfalarından alışverişini yapan kişilerin
kredi kartı bilgileri hackerlar tarafından
çalınıyor.

Fidye yazılımları

Kredi kartı dolandırıcılıkları

DDoS saldırıları
Özellikle son dönemde Türkiye’nin gündemini meşgul eden yoğun bir saldırı
türüdür. DDoS yöntemi aslında basit bir
siber saldırı biçimi. DDoS (Distributed
Denial of Service Attack) saldırıları
genellikle internet bant genişliğine saldırarak sistemleri ve sunucuları hizmet
veremez hale getiren bir saldırı çeşididir.

Yani ağ üzerinde çok yoğun bir trafik
oluşturarak sistemleri geçici olarak kilitleyip sistemleri kullanılmaz hale getirir.

Akıllı telefon virüsleri

Akıllı telefonların artışıyla iletişim, dolayısıyla veri miktarı sürekli artıyor.
Bundan dolayı mobil tehditler giderek
daha tehlikeli hale geliyor. Özellikle
Android platformundaki güvenlik problemlerinden dolayı birçok
zararlı yazılım mobil
cihazlara indiriliyor. Akıllı
telefon kullanımının
oldukça yaygın olduğu
ülkemizde 2015’in üçüncü
çeyreğinde kullanıcılar
zararlı ve yüksek tehlike
içeren mobil uygulamaları
tam 160 bin 717 kez telefonlarına indirdi.
TrendLabs tarafından kullanıcıların indirdikleri bu
uygulamaların içinde 2 bin
681 adet virüs keşfedildi.
Trend Micro’nun verilerine göre 2016
yılında mobil zararlı yazılımların sayısının 20 milyona çıkacağı öngörülüyor.
Saldırı çeşitlerini tanımladıktan sonra
bunlardan nasıl korunmamız gerektiği
noktasında siber hayatımızı kolaylaştıracak tavsiyelerimizi sıralayalım.
Kullandığınız cihazları düzenli olarak
güncellemeyi ihmal etmeyiniz ve mutlaka

güncel anti virüs yazılımları kullanın.
Kullandığımız usb bellekleri anti virüs
programları ile taradıktan sonra bilgisayar
ya da telefonunuza dosya aktarımı yapın.
Gelen e postalardaki eklenti bölümündeki
dosyaları indirirken çok dikkat edin yeni
nesil virüsleri bazen ve istisnai olarak anti
virüs programları tanımayabiliyor bu
nokta biraz dikkat etmek yeterli, hiçbir
resmi kurum ya da şirket zipli yani sıkıştırılmış bir ek dosya gönderiminde genellikle bulunmaz ve bazen mümkün olabilir
buda bilginiz dahilinde olacağı bir belge
yada fotoğraf benzeri dosya ekleridir
bunları da yine anti virüs programları ile
tarayarak kontrol edip kullanabilirsiniz.
Banka ya da hiçbir resmi kurum sizden
size ait özel bilgilerinizi gerek e-posta
gerek sms gerekse telefonla talep etmez
bu ve benzeri talepleri telefon ya da epostada hiçbir zaman yanıtlamayın gerekirse bizzat kurumu ya da şirketi siz arayarak bu konuda yetkililerden bilgi alın.
Şüphelendiğiniz hiçbir siteden kredi kartı
ile alışveriş yapmayın internet üzerinden
site hakkındaki yorumları kontrol ederek
alışveriş yapmaya özen gösterin şayet
varsa sanal kartlar kullanarak kendinizi
güvence altına alın. Akıllı telefonlarınıza
Google play store yada apple telefonlar
için apps storedan onaylanmamış hiçbir
uygulamayı yüklemeyin. Bu önerileri
dikkate aldığınızda kolay kolay bir problem yaşamayacağınızı öngörüyoruz.
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Dodurga’ya Diş Doktoru atandı
Dodurga İlçesi'ne diş doktoru ataması yapıldı. AK Parti Çorum
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'ın girişimleri
ile Dodurga halkının diş ve dişeti
hastalıkları ile ilgili taleplerine
cevap vermek üzere ilçeye diş doktoru atandı.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Diş Hekimi Didem Oruç Arat'ın
Dodurga İlçe Entegre Hastanesi'ne
atandığını bildirdi.
Alınan bilgiye göre; 2013 yılında
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi'nden mezun olan Dt.
Didem Oruç Arat, 2014 yılında
Çorum'da göreve başladı. 2015
yılında Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi'nde geçici görevine başladı. Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi'nde geçici görev ile çalışırken geçici görevlendirilmesi sona
eren hekim, Dodurga Entegre İlçe
Hastanesi'ne atandı.
Diş Hekimi Arat, Çorum Merkezde
diş taramaları devam ettiğinden
dolayı diş taramaları bitene kadar
haftada 1 gün Dodurga İlçe
Hastanesi'nde, 4 gün de merkezde
görev yapacak. Arat, diş taramaları
tamamlandıktan sonra ise tamamen
Dodurga İlçe Hastanesi'nde görevine devam edecek.
Milletvekili Ceylan'ın destek ve
girişimleri sonucu Dodurga'ya diş
hekimi atanmasıyla birlikte ilçenin
önemli bir sorunu da çözülmüş
oldu.

GÜNDEM

Diriliş Ertuğrul oyuncuları Çorum’da
Diriliş Ertuğrul’un sevilen oyuncuları Çorum’a geldi. Atatürk Spor Salonunda
düzenlenen söyleşiye katılan oyuncular, Çorum’daki hayranlarından yoğun ilgi gördü

Çorum ziyaretine Diriliş Ertuğrul
ekibinden Kaptan Gürman,
Nurettin Sönmez, Celal Al, Esra
Bilgiç katıldı. Salonu dolduran
coşkulu kalabalığı selamlayan
oyuncular daha sonra sahnede
kurulan masaya oturarak, hayranlarının sorularına cevap verdiler.
Oyuncular, canlandırdıkları karakterlerden çok etkilendiklerini, gerçek yaşantılarında da bunu hissettiklerini dile getirdi.
Dizide "Abdurrahman Alp" karak-

terini canlandıran Celal Al, dizi
teklifi geldiğinde heyecanlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Yapımcımız Mehmet Bozdağ
bize, 'Bu dizinin aslında bir iş
veya bir senaryo olarak değil, atalarımızı hakikatiyle anlatabilmek
olduğunu' söyledi. Biz inanarak,
bunu yansıtabilmek adına geldik
ve tahminimizden çok daha güzel
bir şekilde başarılı olduk.
Milletimizin teveccühü ile tarihi
bilen, Ertuğrul Gazi'yi, Bamsı'yı,

‘Gelin birlik olalım’

Ak Parti Çorum Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
(S.A.V.) sadece Müslümanlar için
değil, tüm insanlık için örnek bir
şahsiyet olduğunu belirterek, “O
bize, kardeşi kardeşe bağlayan en
kutsal değerin hak bağı olduğunu
ve bunun da kurucusunun Cenab-ı
Mevla olduğunu bildirmiştir. O'nun
yolundan gitmek, O'nun ümmetinden olmanın sorumluluğu ile hareket etmek ve O'na karşı gösterilen
her olumsuz tavrı kendimize yapılmış bir hakaret olarak görmek her
müminin en önemli görevi olmalıdır” dedi.
Kutlu Doğum Haftası nedeni ile
mesaj yayınlayan Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, insanlığı yüceltmek
için barış ve huzur için birlik olunması gerektiğinin altını çizdi. Ak
Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bu yıl ana teması " Hz.
Peygamber, Tevhid ve Vahdet "
olan Kutlu Doğum Haftası'nı
Efendimiz'in çizgisinde tevhid ve
vahdet tanımlarını bir kez daha gözden geçirme fırsatı yakaladığımız
zaman dilimi olarak görerek değerlendirmenin özellikle de bulunduğumuz mübarek zaman dilimi içerisinde büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Yüce Dinimiz İslam'ın
temel ilkesi olan ve bizler için önerilen yaşam biçimidir Tevhid.
Vahdet ise tevhid inancının bir
sonucudur.
Efendimiz
Hz.
Muhammed
(S.A.V)'in vahdet inancında hiçbir
ayrım olmadan tüm insanlığın aynı
gaye uğruna bir arada olması amaçlanmıştır. Bizi millet olarak bir
arada tutan, kaynaştıran en önemli
güç, ortak noktalarımızdan birisi

olan İslamiyet'i daha iyi kavrayabilmiş olmamızdır. Bu da son
Peygamber olan Efendimiz'in
yolundan gitmekle, O'nun insanlığa
kattığı güzellikleri anlamakla ve
evrensel mesajında mana bulan
barış ve huzur iklimine ulaşabilmekle mümkündür. İnsanlara insana olduğunu bir kez daha hatırlatan,
insan onurunun her şeyin üstünde
olduğunu
bizlere
bildiren
Efendimiz karşılaştığı herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin (Dil din ırk
milliyet) insan olduğu için büyük
ilgi ve alaka göstermiştir. Allah'ın
yeryüzündeki halifesi olan bizler
amaçsız ve gayesiz yaratılmadık.
Tevhid saf ve cahil bütün hurafelere
kapıları kapatan ve en önemlisi de
insanı ilahlaştırma yönündeki bütün
düşünceleri reddeden bir anlayıştır.
Bu vesile ile Kutlu Doğum
Haftası'nın tüm insanlığın ve İslam
Alemi'nin Sevgili Peygamberimizi
anmaktan ziyade anlamasına vesile
olmasını; insanlık aleminin onuruna, barışına, huzuruna ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı
Allah'tan niyaz ederken bir kez
daha " İnsanlığı yüceltmek için
Barış ve huzur için Gelin Birlik
Olalım" diyorum.”

Rumi Bekiroğlu’ndan
atamalarla ilgili açıklama

AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, Osmancık ve İskilip İlçe
Başkanlarının yerine yeni atama
yapıldığını bildirdi.
Bekiroğlu,
Osmancık
İlçe
Başkanlığına Cafer Karlı, İskilip
İlçe Başkanlığına ise Mustafa
Lek'in atandığını duyurarak, yeni
görevlendirmenin hayırlı olmasını
diledi.
Bilindiği üzere İskilip İlçe Başkanı
Ali Koçkaya ve Osmancık İlçe
Başkanı Necmettin Tatar, yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte görevlerinden istifa etmişti. Her iki ilçeye
de yeni atamalar yapıldı.
İl Başkanı Bekiroğlu'nun verdiği
bilgiye göre; Osmancık'ta 8,
İskilip'te ise 12 adayın olması nedeniyle Genel Merkez nezdinde yapılan değerlendirmeler sonucunda her
iki ilçeden üç aday belirlendi.
Osmancık'tan Cafer Karlı, Hakkı
Güngör ve Süleyman Şener ismi ön
plana çıkarken, İskilip'ten ise Üzeyir Esenkaya, Mürsel Koç ve
Mustafa Lek isimleri Genel
Merkez'e davet edildi.
Genel Merkez Teşkilat Başkanı
Mustafa Ataş başkanlığında komisyonda, Bölge Koordinatörü Hacı

Turan, İl Koordinatörü Recep
Yıldırım, İl Başkanı Av. Rumi
Bekirğolu bulundu.
Adayların belirlenmesinde milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve
ilçenin önde gelenleri ile yapılan
görüşmeler neticesinde komisyondan çıkan isimlerin ataması yapıldı.
İskilip İlçe Başkanlığına Mustafa
Lek, Osmancık İlçe Başkanlığına da
Cafer Karlı görevlendirildi.
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Halime Sultan'ı bilen bir nesil
yetişiyor. Bu işte zerre kadar payımız varsa hamdolsun diyorum.
Genç kardeşlerime sesleniyorum.
Ertuğrul Gazi ölmedi, Halime
Sultan ölmedi, Bamsı,
Abdurrahman, Doğan Alp ölmedi.
Bunlar sizlerin yüreğinde yeniden
dirilecek, yeniden yaşayacak.
Bunu yapacak olan da sizlersiniz."
Dizide "Halime Sultan" karakterini canlandıran Esra Bilgiç de
"İnsanlar beni 'Halime Sultan'
diye kabul etti, bu benim için çok
büyük bir gurur. Yolda insanlar
beni görünce 'Halime Abla' diye
sesleniyor. Ben dizide yeri geliyor, ağlıyorum. Dizide yaşanan
olaylarda tüm içtenliğimi ortaya
koyarak oynadığım için izleyicilerin de bunu hissettiğini düşünüyorum." dedi.
Bir soru üzerine Bilgiç, "Halime
Sultan ile Hürrem Sultan arasındaki farkı hepimiz biliyoruz aslında
ama ben Hürrem Sultan'ın anlatıl-

dığı gibi olmadığına inanmak istiyorum. Osmanlı padişahının eşi
olmak inanılmaz bir şey olsa
gerek. Ben yanlış
lanse edildiğini düşünüyorum." ifadelerini
kullandı.

masaya yatırıldı

Pideci Esnafının sorunları

Lokantacılar ve Aşçılar
Odası Başkanı İsmet Çıtak,
odaya kayıtlı pideci esnafı
ile bir araya geldi.
Lokantacılar ve Aşçılar
Odası’na kayıtlı diğer meslek grubu üyeleriyle de ilerleyen zamanlarda bir araya
gelineceğini belirten Oda
Başkanı İsmet Çıtak, bu
tarz toplantılarla üyelerin
sorunlarını ve sıkıntılarını
dinleyerek üyelerin yararına olacak konularda görüş
alış verişinde bulunulacağını söyledi.
İkinci Bahar Lokantası’nda
yapılan toplantıya odaya
kayıtlı pidecilerin yanı sıra
Çorum Tarım İl Müdürü
Erkan Eflaz Ermiş, Gıda
Kontrol Şube Müdürü
Erdal
Karıncalı,
Lokantacılar ve Aşçılar
Odası Başkanı İsmet Çıtak
ve yönetimi katıldı.
Pideci esnafının genel
sorunlarıyla alakalı bir
araya geldiklerini belirten
Lokantacılar Odası Başkanı

İsmet Çıtak, Tarım İl
Müdürü Ermiş’e odaya ve
esnafa göstermiş olduğu
ilgiden dolayı teşekkür etti.

lemek olduğunu söyledi.
Pideci esnafının bir bütün
olduğu takdirde aşamaya-

buluşmalarda görmek bizleri mutlu edecektir” dedi.

bilgilendirici toplantıların
faydalı olacağını düşünüyorum. Yaptığımız denetim-

PİDECİ ESNAFIMIZIN SORUNU
BİZİMDE SORUNUMUZ

Lokantacılar Odasına kayıtlı 40 pideci esnafının olduğunu dile getiren Çıtak,
“Bizler pideci esnafının
sorunları ve geleceği için
bir
araya
geldik.
Düğünlerde, mevlitlerde
yapılan pideleri neredeyse
bedavaya yapıldığını kaydeden İsmet Çıtak, bütün
yaşantısından çoluğundan
çocuğundan feragat eden
pideci esnafının para kazanamadığını ve bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Amaçlarının
tüketiciye fazla ücret yansıtmak olmadığını, tüketicinin ve üreticinin de memnun olacağı bir ücret belir-

cağı bir sorunun olmayacağını kaydeden Çıtak, bu tür
toplantılarla esnafı bir
araya getirerek kendi çıkarlarına olacak kararların da
bir o kadar kolay alınacağını belirtti. Bu toplantıları
meslek gruplarına ayırarak
devam ettireceklerini de
söyleyen
Lokantacılar
Odası Başkanı İsmet Çıtak,
ilk toplantımızı pideci esnafımız ile gerçekleştirdik,
ilerleyen günlerde diğer
meslek grupları ile de toplantılar yapacağız. Üyelerimizi de eksiksiz olarak bu

BİRLİK VE BERABERLİK
ESNAFIN YARARINA
OLACAKTIR

Tarım İl Müdürü Erkan
Eflaz Ermiş ise pideci ve
fırıncı esnafının bu tarz toplantılarda bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Permiş,
konuşmasında şunları söyledi:
“Pideci esnafının ramazan
ayı öncesinde bir araya gelmesinde
emeği
olan
Lokantacılar Odası Başkanı
İsmet Çıtak beyefendiye
buradan bende teşekkür
etmek istiyorum. Eğer
uygun görülürse ramazan
öncesi bir toplantı da biz
yaparak pideci ve fırıncı
esnafını bir araya getirerek
hem ev sahipliği yapmak
hem de eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapmak
bizleri de mutlu eder.
Lokantacılar ve fırıncı
esnafına bu tarz eğitici ve

lerde uygunsuz koşullarda
olan işletmelere cezai işlem
uyguluyoruz. Cezalar yüksek olduğundan içimiz
elvermiyor ama biz bir
geleceğin ve neslin sağlıklı
büyümesini
sürdürmek
zorundayız. Tüm esnafımız
hijyenik olmalı ve bu şekilde ticari yaşantısını sürdürmelidir. Yapılacak olan toplantılar bu sebepten dolayı
da önem arz ediyor. Pideci
ve fırıncı esnafımızı bir
araya getirecek olan bu toplantılar sorunlar ve sıkıntılar açısından da esnafın
yararına oluyor. Önümüzde ramazan ayı var.
Çorum’da eski geleneklerin
ramazan da yaşatılmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Akşamları ve geceleri bütün pidecilerin dolu
dolu çalıştığını görmek
sokaklarda caddelerde simit
satan çocukları görmek bizleri çok mutlu ediyor.
Ramazan da bereketiyle
geliyor.”

Sayfa
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Çorum’da canlı doğan
bebek sayısı 6 bin 622 oldu

Canlı doğan bebek sayısı Türkiye’de 1 milyon
325 bin 783 oldu. Çorum’da ise canlı doğan
bebek sayısı 6 bin 622 oldu.
Canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2014 yılı
verisine göre 1 milyon 345 bin 286 iken 2015
yılında 1 milyon 325 bin 783 oldu. Canlı doğan
bebeklerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kızdı.

TOPLAM DOĞURGANLIK
HIZI 2,14 ÇOCUK OLDU

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan
olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2014 yılında 2,18
çocuk iken 2015 yılında 2,14 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu
dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk
sayısı 2,14 oldu. Bu durum, nüfusun yenilenme
düzeyindeki (2,1) doğurganlık seviyesinin üzerinde kalındığını gösterdi.

DOĞURGANLIK HIZININ EN
YÜKSEK OLDUĞU
İL 4,38 ÇOCUK İLE ŞANLIURFA
OLDU

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il
2015 yılında 4,38 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili
4,01 çocuk ile Şırnak, 3,80 çocuk ile Ağrı ve 3,55
çocuk ile Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının
en düşük olduğu iller ise 1,53 çocuk ile Edirne ve
Çanakkale oldu. Bu illeri 1,54 çocuk ile
Kırklareli ve 1,55 çocuk ile Eskişehir ve
Zonguldak izledi.

EN YÜKSEK YAŞA ÖZEL
DOĞURGANLIK
HIZI 25-29 YAŞ GRUBUNDA
GÖRÜLDÜ

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan
çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaş grubuna
göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek
yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda
görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı
2010 yılında binde 126 iken 2015 yılında binde
135 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2015 yılında 25-29
yaş grubundaki her bin kadın başına 135 doğum
düştü.

ADÖLESAN DOĞURGANLIK
HIZI DÜŞTÜ

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda
bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan
çocuk sayısını ifade etmektedir.
Adölesan doğurganlık hızı, 2010 yılında binde
34 iken 2015 yılında binde 25’e düştü. Diğer bir
ifadeyle, 2015 yılında 15-19 yaş grubundaki her
bin kadın başına 25 doğum düştü.

GÜNDEM

Ak Gençlikten ‘Kutlu

Doğum’ programı

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları
Kutlu Doğum programlarına bir yenisini daha ekleyerek gençliğin dini duygularına seslendi.
Turgut Özal Konferans Salonu’nda
düzenlenen program Üniversiteli Aktif
Gençler Kulübü ve Akademik
Araştırmalar Topluluğu ortaklığı ile
yapıldı.
Program Enderun usulü Ezan ile başladı. Ezan dinletisinden sonra Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi
Mehmet Saraçoğlu tarafından Kur'an
tilaveti gerçekleştirildi.
Kur'an tilaveti sonrası Suf'i Devran
grubunun sahneye çıkması ile zikir
programı gerçekleştirildi. Programın
sonunda ise Kasım Alper Özdemir şiir
dinletisi gerçekleştirdi.
Şiir dinletisi sonrası Özdemir'e Üniversiteli Aktif Gençler Kulüp danışmanı
Doç. Dr. Muammer Cengil tarafından
Çorum hatırası olarak saat kulesi maketi hediye edildi. Kasım Alper Özdemir,
“Aşk Yüreğinde Saklı” adlı son kitabını da imzaladı.

Hitit Kooperatifi yöneticileri
Tokat’ta genel kurula katıldı

2014 yılında kurulan Tokat yeni
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi’nin ikinci
Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Genel Kurul’da mevcut Başkan
Mehmet Bekçi güven tazelerken,
genel kurula Çorum’da kurulması
planlanan Hitit Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’ni temsilen Çorum
Yorgancılar,
Çeyizciler
ve
Perdeciler Esnaf Odası Başkanı
Erdoğan Çerikçi, Çorum Terziler
Odası Başkanı Lütfü Barut ve
Çorum Oto Tamirciler Odası

Yönetim Kurulu üyesi Murat İlter
de katıldı.
Genel Kurula katılarak kendilerini
yalnız bırakmayan Hitit Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Yönetimi’ni oluşturacak isimlere teşekkürlerini ileten
Tokat yeni Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Başkanı Mehmet Bekçi, Çorum’da
yeni kurulacak olan kooperatifin
Çorumlu esnaf ve sanatkarlara
hayırlı uğurlu olmasını temenni
etti.

KABA DOĞUM HIZI
BİNDE 16,9 OLDU

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı
doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum
hızı, 2014 yılında binde 17,4 iken 2015 yılında
binde 16,9 oldu. Diğer bir ifade ile 2014 yılında
bin nüfus başına 17,4 doğum düşerken, 2015
yılında 16,9 doğum düştü.
Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde
33,2 ile Şanlıurfa oldu. Kaba doğum hızı illere
göre incelendiğinde, 2015 yılında kaba doğum
hızının en yüksek olduğu il binde 33,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 29,5 ile Şırnak, binde 28,7
ile Ağrı ve binde 27,1 ile Van izledi. Kaba doğum
hızının en düşük olduğu il ise binde 10,4 ile
Çanakkale oldu. Bu ili binde 10,5 ile Edirne,
binde 10,7 ile Karabük, Kırklareli ve Giresun
izledi.

Muhtaç aylığı kanunlaştı
Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur
ilçesinin yeniden inşası, Kanal İstanbul, 25
yaşa kadar genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi, 15 bin polis alınması ve
terörizmin finansmanının önlenmesi" konularında düzenlemeler içeren "torba kanun"
tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Rüzgar Özel İdare
binasının çatısını uçurdu

Sungurlu'da etkili olan şiddetli
rüzgar Özel İdare binasının çatısını uçurdu. Uçan çatı, park
halindeki bir otomobilin üzerine
düştü.
İlçede öğleden sonra etkili olan
şiddetli rüzgar ve yağmur,
Çorum Caddesi üzerinde bulunan Özel İdare binasının çatısını
uçurdu. Çatıdan kopan parçalar

Ertuğrul Borancı'ya ait park
halindeki 06 EBB 20 plakalı otomobilin üstüne düştü.
Otomobilde maddi hasar oluşmasına neden olan çatıda yetkililer
inceleme yaparak, sökülen yerlerin tamiri için girişim başlattı.
Olay yerine gelen polis, olayla
ilgili tutanak tuttu.

Hitit Üniversitesi kompozisyon
ve resim yarışması düzenliyor
Hitit Üniversitesi tarafından “Gülten Dayıoğlu
ve Kitaplarındaki Dünya” konulu kompozisyon
ve resim yarışması düzenliyor.
Hitit Üniversitesi ile Gülten Dayıoğlu Çocuk ve
Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından 13 Mayıs
2016 Cuma günü gerçekleştirilecek olan ödül
töreni kapsamında "Gülten Dayıoğlu ve
Kitaplarındaki Dünya" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenleniyor.
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünün yürütücülüğünde
yapılacak olan yarışma, Çorum ili ve ilçelerindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine
yönelik olarak planlandı. Dereceye giren eserler
13 Mayıs 2016 tarihinde Üniversite Rektörlük
Konferans Salonu'nda sergilenecek. Ayrıca Yazar
Gülten Dayıoğlu başta olmak üzere çok sayıda
yazar, akademisyen ve sanatçının katılımıyla
gerçekleştirilecek olan Gülten Dayıoğlu Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödül Töreni esnasında kazananlara ödülleri takdim edilecek.
İlkokuldan liseye her kademedeki öğrencinin,
edebiyatın saygın isimlerinden Gülten Dayıoğlu
ile bir araya gelmesi açısından oldukça ufuk açıcı
ve faydalı olacağı düşünülen yarışmanın duyurusu, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tüm okullara iletildi.
Kompozisyon ve resim kategorilerinde yapılacak
olan yarışmanın katılım koşulları şu şekildedir:
Yarışma, Çorum ili ve ilçelerindeki tüm ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.
Kompozisyonda tür sınırlaması yoktur. Öğrenciler Gülten Dayıoğlu'nun eserlerinden edindikleri
izlenim, bilgi ve birikimleri istedikleri edebî
türde yazabilirler.
Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar için sayfa
sayısı (A4 kâğıdına) en fazla 2 (iki) olmalıdır.
Kompozisyonlar bilgisayarda değil, öğrencinin
kendi el yazısıyla yazılmalıdır. Resimde kullanılacak malzeme türünde (kuru boya, pastel boya,
sulu boya, v.d.) bir kısıtlama yoktur.
Yarışmaya her öğrenci, en fazla birer eserle katılabilir. Yarışmaya gönderilecek eserler, öncelikle
kendi okullarında bir seçime tabi tutulmalıdır.
Buna göre, her okuldan en fazla 5 kompozisyon
ve 5 resim yarışma jürisine gönderilmelidir.
Gönderilen eserlerde öğrencilerin adı-soyadı,
okulu ve öğretmeninin ismiyle iletişim bilgileri
mutlaka belirtilmelidir. Eserlerin son gönderim
tarihi 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine
kadardır. Dereceye giren eserler, 13 Mayıs 2016
tarihinde Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans
Salonunda, Yazar Gülten Dayıoğlu başta olmak
üzere çok sayıda sanatçımızın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve
Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödül Töreni sırasında
duyurulacak, kazananlara ödülleri takdim edilecek ve eserleri sergilenecek.
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‘Bu millet ülkesine ve milletine
hizmet edenleri asla unutmaz’
Memur-Sen il temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Eğitim-Bir-Sen
Şube Başkanı Tahir Eşkil, Diyanet-Sen Şube
Başkanı Ali Yıldız, Toç Bir-Sen Şube Başkanı
Arzu Özkader, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı
Burhan Şahin, Enerji Bir-Sen İl Temsilcisi
İsmail Temur, Bayındır Memur-Sen İl
Temsilcisi Mustafa Bayrak, Genç Memur-Sen İl
Temsilcisi Mustafa Yavuz Şahinbaş’la birlikte
Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü
Murat Kolcu’yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Saatcı, “Öncelikle yaşadığımız coğrafi bölge nedeniyle eksik olmayan terör
belasıyla, ülkemizin ve milletimizin bekası için
kahramanca mücadele eden emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, bu uğurda canlarını feda
ederek şehit olanlara Allah’tan rahmet, geride
kalan yakınlarına başsağlığı ve metanet diliyor,
terör belasından biran evvel ülke olarak kurtulmamızı temenni ediyoruz. İş yoğunluğu arasında bizleri kabul eden, zaman ayıran emniyet
müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Emniyet
birimleri ülkemizin en güzide kurumlarındandır.
Emniyet mensuplarımızın verdikleri hizmet
tamamen vatandaşlarımızın güven ve huzuru
için yapılmaktadır. Bazı kurum ve mesleklerin
özünde özveri, fedakârlık, ülke ve millet adına
bedel ödeme vardır. Bu mesleklerde (Askeriye,
emniyet vb.) görev yapan arkadaşlarımızın verdikleri hizmetlerin karşılığını sadece maddi olarak ödeyebilmek kolay değildir” dedi.
Ülkeye, millete hizmet eden, verdikleri hizmetlerde özveri ve fedakârlığı ön planda tutan, herkese teşekkür ettiğini ve minnetlerini ifade ettiğini bildiren Saatcı, konuşmasında şunları söyledi:
“Memur-Sen olarak ülkemizi ve milletimizi karşılıksız seviyoruz. Sendikacılığı ülkemizin
huzur ve güvenini kaçırmayacak, masum insanları sıkıntıya sokmayacak ilkeyle yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını aramak,
kazanım sağlamak için mücadele ederken ülke
sevdamızı göz ardı etmiyoruz. Kamu çalışanlarının hakkını almak için mücadele verirken,
vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmadan yetkili olan
kişilerle muhatap olarak, eylemlerimizle
kamuoyu oluşturarak kazanım elde etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın can
güvenliğine, huzuruna ve güvenine kast edecek
hiçbir hareketin içinde olmadığımız, olmayacağımız gibi vatandaşlarımızı hiçe sayan bir anlayışla, üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmeye
niyetlenenlere karşı olduğumuzun kamuoyu
tarafından bilinmesini istiyoruz. Hizmet ve
kazanım sendikacılığının öncüsü olan MemurSen bugüne kadar üzüm yeme maksatlı sendikacılık yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.
Hiçbir kesim bizleri bu ülke vatandaşının
güvenliğine kast edenlerin yanında görmemiştir,
görmeyecektir. Emniyet mensuplarından talebimiz yapacağımız eylemlerde görev anlayışlarının dışına çıkarak kaba güç kullanmamalarıdır.
Çünkü bizler mücadele ve eylemlerimizde tüm
kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri için gayret gösteriyoruz. Emniyet mensuplarımızın da
sendikalara üye olabilmelerinin önünün açılmasını bekliyoruz. Bunun bir lütuf değil demokratik bir hak olduğunu düşünüyoruz.”
İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sivil toplum örgütleri demokrasilerin vazgeçilmez
unsurlarından biridir. Bununla beraber sendikaların hak arama mücadelesi verirken kanunlara
riayet etmeleri, vatandaşlarımızı mağdur etmemeleri, emniyet olarak verdiğimiz hizmeti
kolaylaştırma da büyük önem arz etmektedir.
Vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri her
kesimin asgari müştereki olmalıdır. MemurSen’in bu hassasiyetlere sahip sivil toplum
örgütlerinden biri olduğunu düşünüyor, halkın
huzuru için yapacağımız hizmetlerde desteklerini bekliyorum” diye konuştu.

Gazda yüzde 10.25
indirim kalktı iddiası
Rus enerji devi Gazprom ile Türkiye’deki
özel sektör doğalgaz ithalatçıları, doğalgaz
fiyatında anlaştı. Ancak indirimli fiyat değişiyor.
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40. Turizm Haftası kutlandı
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, Çorum’da
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu
yıl 40. kutlanan hafta dolayısıyla
dün Çorum Müzesi’nde program
düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Vali Yardımcısı
Adem Saçan ve İl Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoğru birer açılış
konuşması yaptı.
Çok sayıda davetlinin katıldığı
Turizm Haftası açılış töreninde
‘Çorum Turizmine Genel Bakış ve
Turizmde İnovasyon” konulu
konuşma Hitit Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Habib Akdoğan
tarafından gerçekleştirildi.
Programda ayrıca ‘Çorum’daki
Turizm Değerlerimiz’ konulu liseler
arası resim yarışmasının ödül töreni, bakırcılık, seramik, gümüş işleri,
bez bebek, diğer el sanatlarının sergisinin gezilmesi ve ikramlar yer

aldı.
‘Çorum’daki
Turizm
Değerlerimiz’ konulu liseler arası
resim yarışmasında birinci olan
Çorum Anadolu Lisesi (10/B) sınıfı
öğrencisi Başak Sena Özdemir,
ikinci İnönü Anadolu Lisesi (10/E)
sınıfından Emel Gülsüm Purtul,
üçüncü Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi (10?D) sınıfı öğrencisi Gülümser Tilki, mansiyon ödülünü ise Cumhuriyet
Anadolu Lisesi (10/D) sınıfı öğrencilerinden Ece Tatar’a ödülleri
verildi. (Ebru ÇALIK)

Saçan: Kendi görmediğimiz

değeri başkasına anlatamayız

Vali Yardımcısı Adem Saçan,
Çorum’un turizmden hak ettiği
payı alması ve tanıtımının iyi
yapılabilmesi için öncelikle
Çorum’da bulunan Çorumluların
tarihi yerleri gezip görmesi bilgi
sahibi olması gerektiğinin altını
çizdi.
Dün Müze’de gerçekleştirilen 40.
Turizm Haftası açılış töreninde
konuşan Vali Yardımcısı Adem
Saçan, “Kendi görmediğimiz
değeri başkasına anlatmamız
mümkün değil. Çorum’da bulunanların yaklaşık yüzde 20’si
ancak
Alacahöyük’ü
Boğazkale’yi Şapinuva’yı görmüştür. Önce Çorum’da bulunanlar
burayı gezecek ki başkalarına da
önerecekler” dedi.
4 bin yıllık tarihe sahip olunduğunu kısa bir süre önce Çorum’a
gelen büyükelçilerin tarihi yerlere
hayran kaldığını ifade eden Vali
Yardımcısı Saçan, tarihi yerlerin
gezilmesi için turlar düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Vali
Yardımcısı Saçan, konuşmasında
şunları söyledi:
“Çorum gelenleri büyüleyen bir
şehirdir. Bir süre önce ağırladığımız Büyükelçiler binlerce fotoğraf çektiler. Elinde dünya mirası
olan Çorum nerde bir eksiklik
yapıyor? Gelen turistleri eğlendiremiyor muyuz, sunum mu yapamıyoruz? Konaklama sıkıntımız
var. Yeterince ağırlayamıyor
muyuz? Dersimize iyi çalışmalıyız. Ülkemiz turizm açısından
çok zengin. Buluşamadığımız
önemli değerlerimiz var. Anadolu
dünyanın en eski medeniyetine
ev sahipliği yapmıştır. Kazdıkça
bir şeyler çıkıyor. Bizim bu
değerlerimiz Amerika’da olsa idi
tamamı turizm alanı ilan edilir ve
açık hava müzesi yapılırdı.
Kayak, inanç, dağ, deniz hangisi
eksik? Tüm turizm çeşitlerine
sahibiz. Türkiye önemli değerlerlere sahiptir. Son yıllarda turizm
alanında önemli gelişmelerde
oldu. Çok güzel konaklama ve
oteller yapıldı. Bu yıl terör sebebi
ile dost geçinen ülkelerin Avrupa

Amerika, İsrail gibi Türkiye’ye
gelinmemesi yönünde ağır propaganda ile karşı karşıyayız. Bu
sene turizmde sıkıntı yaşanacak.
İleriki yıllarda önemli noktalara
gelineceğine inanıyorum.
Kendi
ilimiz
ile
ilgili
Büyükelçiler tarihi yerlerin kıyamet gibi kalabalık olmamasına
çok şaşırdılar. 4 bin senelik tarih
var Alacahöyük’te Boğazkale’de
Şapinuva’da. Adeta büyülendiler.
Bunlar anlatıla anlatıla tanıtılacaktır. Neden Çorum bir hafta
sonu gezisi için düşülen iller arasında değil? İnsanlar Ankara’dan
kalkıp hafta sonunu Amasya’da
geçiriyorlar. Çok değerli şeyler
var. Türkiye’nin en önemli müzesine sahibiz. Çorum ve
Alacahöyük’ü kaç Çorumlu
gördü? Çorumlular bu yerleri
görmedikten sonra kime anlatacaksınız.
Turlar düzenlemeliyiz. Bunları
anlatmalıyız. Öğrencilere özellikle üniversite okumak için gelen
öğrencilere ilk olarak tarihi yerleri gezdirmeliyiz. Kendi görmediğimiz değeri başkasına anlatamayız. Potansiyel elimizdedir.
İnanıyorum ki yıllar
sonra bizim bu tarihi
alanlarımızı gezmeye
ülkemizden ve dış
ülkelerden yoğun bir
katılım olacaktır.” (Ebru ÇALIK)

‘İstediğimiz düzeyde
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turist misafir edemiyoruz’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru,
Çorum Müzesi dışında alternatif gezi alanları
olmaması nedeni ile Çorum’da istenilen düzeyde turist misafir edilemediğini belirterek, gelen
turistleri Çorum’da en az bir gece ağırlayabilmek için Çorum merkezinde bulunan alternatif
gezi alanlarının turizme açılması yeni konuklama ve yeme-içme tesislerinin hizmete girmesi
gerektiğini söyledi.
Dün Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilen 40.
Turizm Haftası açılış töreninde konuşan Özüdoğru, “En az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlık olan Hititlerin Başkentinin
Çorum’da olması Çorum’un turizmde marka
olması için büyük bir şanstır. Hititlerden yola
çıkarak Çorum’daki tüm turizm alanındaki açığımızı kapatabiliriz. Bu anlamda ilimizde bulunan müze ve ören yerleri yenilenip modernize
edilerek alt yapı eksiklikleri giderilmiş olup
gelen ziyaretçiler tarafından da çok beğenilmektedir” dedi. İlde bulunan tüm kamu kurum kuruluş sivil toplum örgütü özel sektör ve diğer paydaşlarla bir an önce ilin turizm mastır planının
çıkarılarak uygulamaya konulması gerektiğinin
altını çizen Özüdoğru, konuşmasında şunları
söyledi:
“Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan

Turizm Haftasında insanların turizm konusunda
bilinç düzeylerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Turizm gerek ekonomiye gerekse sosyal kültüre yaptığı etkiler ile dünyada en fazla gelişme

Akdoğan: Turizm hizmet
sektörüdür ve kırılgandır

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Habib Akdoğan,
turizmin hizmet sektörü olarak kırılgan olduğunu belirterek, 2015 yılında Çorum’da Turizm Mastır planı
başlattıklarını ancak henüz sonuçlanmadığını söyledi.
Dün 40. Turizm Haftası dolayısıyla
Müze’de gerçekleştirilen programda ‘Çorum Turizmine Genel Bakış
ve Turizmde İnovasyon” konulu
konuşma yapan Akdoğan, mastır
planı çerçevesinde hem ilde hem de
ilçelerde toplantılar yaparak taleple-

gösteren sektör olmanın yanında kendine özgü
yapısından dolayı ekonomide itici bir güçtür.
Turizm artık üst geçim gruplarının yaptığı bir
aktivite olmaktan çıkmış orta gelir grupları da
çok rahat uygun fiyatlarla tatil yapabilmektedir.
Kültür ve turizm açısından oldukça zengin
değerlere sahip Çorum gelişen ekonomisi ve ulaşım güzergâhlarına da yakın olması nedeni ile
her açıdan yoğun ilgi görecek potansiyele sahiptir. Turizm bunların başında gelmektedir.
Başta Çorum müzesi ve diğer müze ve ören yerlerimizle birlikte ilimizdeki diğer tarihi mekanlar
doğal güzellikler ve alternatif turizm alanlarının
tanıtımı için Çorum Valiliği ve Kültür ve Turizm
Müdürlüğü olarak yurt içi ve yurt dışı turizm
fuarlarına katılım sağlanmakta seyahat acenteleri ve tur operatörleri yabancı büyük elciler yerli
ve yabancı basın yayın organları ilimize davet
edilmekte değişik tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir. Dünya Turizm örgütü tarafından gerçek bir halk sanayisi olarak nitelendirilen
turizmden Çorum’un ve Çorumlunun en iyi
şekilde faydalanabilmesi ve düşündüklerimizi
hayata geçirebilmek için kamu ve özel kurum ve
kuruluş mensupları ve müteşebbislerimizin bir
an önce hep birlikte harekete geçmesi gerekmektedir.” (Ebru ÇALIK)

ri aldıklarını vurguladı.
Turizmin insanlık tarihi kadar eski
olduğunu dile getiren Akdoğan,
“Misafirperveriz ama bunu kaynağa
dönüştürmeli, bundan katma değer
elde etmeliyiz. Turizm hizmet sektörüdür ve kırılgandır” dedi.
Akdoğan, “Türkiye’de turizm
potansiyeli çok iyi ama ilk ondan 6.
Sırada yer alıyoruz. 41 milyon turist
gelmiş. Ne kadar turist geldiğinden
ziyade ne kadar gelir elde edildiği
önemlidir. Gelirde 11. sıradayız.
Dünyada ilk 50’lerde ziyaret edilen
ülkeler arasında Türkiye yok.
Dünya ortalamanın altında turizmden pay alıyoruz. Turizmin sektörel
anlamda bir hizmet ihracı yaratması, ülkeye döviz girdisi sağlaması,
yeni istihdam alanları yaratması,
ülkenin iç ve dış borç ödemeleri için
kaynak oluşturması, bölgeler arası
dengeli kalkınmaya katkı sağlaması
gibi önemli fonksiyonları vardır.
Turizm etkinlikleri ev sahibi için bir
fantezi olmayıp ekonomik faydaya
dönüşmesi beklenir” diye konuştu.
(Ebru ÇALIK)

‘Çin malı oyuncaklara
adeta savaş açıyoruz’
Mecitözü Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan ürünler 40. Turizm Haftası dolayısıyla Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde müze bahçesinde sergilendi.
Sergide bez bekler, Çorum’un simgesi olan objeler, folklorik eşyalar ve takılar yer
aldı. Sergi hakkında bilgi veren Mecitözü Halk Eğitim Merkezi’ndeki Usta Öğretici
Zehra Ekici, yaptıkları bez bebekler ile adeta Çin malı oyuncaklara savaş açtıklarını
söyledi.
Yıkanabilir ve çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncaklar yaptıklarının altını
çizen Ekici, merkezlerinde çeşitli kursların açıldığını ve devam eden kurslarının olduğunu vurguladı.
Mecitözü Halk Eğitim Merkezi’ndeki Usta Öğretici Günay Teke ise folklorik eşyalar
ile köy yaşantısını tanıttıklarını belirterek, kurslara 13 kursiyerin katıldığını ve kurslarının 3 senedir devam ettiğini dile getirdi. Bu ürünlerin
satışlarını da yaptıklarını ve fuarlara tanıtım amacı ile katıldıklarını belirten Teke, ayrıca sipariş üzerine de el emeği göz nuru ürünlerin üretimini gerçekleştirdiklerini kaydetti. (Ebru ÇALIK)

Sayfa

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

6

ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

HAYATIN KAPSAMINI

YAŞAMAK, ANINI TAKİPTEDİR
Anını yaşamak, dikkatin ta kendisidir. Anını yaşamak, insanca
yaşamayı getiren en güzel bir
sadeliktir.
Anını yaşayan, hasta olmaz.
Anını yaşayan, yorulmaz.
Anını yaşayan, fena itiyatlara
alışmaz.
Anını yaşayan, her an uyanık
olur.
Anını yaşayanın zihni, dupduru
olur.
Anını yaşayanın her hali, her
davranışı, her işi, kusursuz olur.
Hiç tereddüte yer vermiyoruz.
Anını yaşayan, bu sayılan
güzellikleri bulamazsa, bize
aksini göstersin. Kim olursa
olsun. Bir kaç gün olsun tecrübe
etmeye değer. Bizim dediğimiz
gibi olmuyorsa, her şeyi söylemeye haklıdır.
Ama anını yaşayıp tecrübe
etmeyen de, ne söylese yalancıdır. Neler düşünse, menfidir ve
yanlıştır. Tüm insanlığın, bir
kurtuluş, bir çıkar yol aramak
sevdasında olduğu iddia edilmektedir.
Gerçekten kurtuluş aramakta
samimi ise, huzura ulaşmak için
arayışı olan insanın; anını yaşaması, tecrübe etmesi gereklidir.
"Anını yaşamak nedir ve nasıl
olacaktır?" sorusu, haklı sorudur. Evet, anını yaşamak nasıl
olur? Bu bir zihin sporudur.
İnsanın gövdesinde spor ne
kadar önemliyse, zihin sporu
daha çok önemlidir.
Zihin sporu, insan için bir besindir de diyebiliriz. Çünkü insan,
mücerretliğinde çok büyüktür.
Sporsuz zihin, bu büyüklüğün
bir köşesinde oyalanır kalır.
İnsanın mücerret büyüklüğünde, geçmişler bir köşedir.
Gelecekler de öte yandaki bir
köşe sayılır. Halen şu andaki
yaşayışı da ayrı bir köşesidir. O
an için karşımıza çıkan hayat
şartları ve problemleri de yine
insanın mücerret büyüklüğünün
bir köşesi demektir.
Mücerretliğine bağlı büyük
insanın zihni, bu köşelerin
tümünü birden kapsar. Sporsuz
zihin ise, tümünü kapsayacak
kuvvette değildir.

Ya geçmişteki bir olayla ilgilenir kalır ya da geleceğe ait bir
arzu hayaliyle oyalanıp, orada
kalır. Böyle bir köşede oyalanıp
kalan zihin, yaşama anındaki
birçok şeyleri fark etmekten bile
acizdir.
Çok defa muhatabıyla konuşurken, sözleri anlamakta dahi güçlük çeker. Hatta anlamadığı sözler de çok olur. Her gün karşılaştığımız şeylerdir bunlar.
Meselâ; beş dakikalık bir yolu
yürüyen iki kişiden biri anını
yaşayan, öbürü böyle bir sporu
bilmeyen olsalar, anını yaşayan
çok şeyler görmüş, çok şeyler
de öğrenmiştir. O anda karşısına
çıkan bir mesele de olsa, kolaylıkla o meseleyi halledecek
durumdadır.
Zihin sporu bilmeyen, yani
anını yaşamayan, hiçbir şey
göremeden, bir şey de hissedemeden beş-altı dakikasını yaşamış boş bir kovan gibidir.
Söz gelimi; gelirken yolun sağ
tarafında şunlar vardı, öbür
tarafta böyle oluyordu diye
olanlar söylense, şaşırırdınız.
Çünkü siz, oralardan geçerken;
ya geçmişin bir köşesinde ya da
geleceğin bir köşesine gömülmüş, yaşadığınız dakikalardan
uzaktınız.
Kendinizde olup olmadığını bile
hatırlayacak durumda değildiniz. Anını yaşamak, kendini
yaşamak demektir. Onun için
anını yaşamanın büyük önemi
vardır.
Bunları kendimizde denedik,
yakınlarımıza
anlattık.
Tecrübeler gösterdi ki; insan
için anını yaşamaktan daha
mühim bir sorun yoktur. En
önemli ve en önce yapılacak
şey, anını yaşamaktır.
Neden olmasın ki!.. Geçmiş,
zaten geçmiştir. Geleceğimde
geldiği zaman ayarlarız. Öyleyse; şimdi hemen şu anımızla
beraber olursak, her türlü faydamız; anımızı yaşamaktadır.

YARIN: MUTLULUK,
BAŞARI İHTİYACINI
KARŞILAMAKLA BAŞLAR

İNSAN YARATILIŞININ GENEL KAİDELERİ

HİÇBİR ŞARTLA DEĞİŞMEZ!

- Çok kazan canım, çoktan zarar gelmez.
- Çok kazan ama kendi meşru hakkını
kazan. O güzel aklını yalana, riya yapmaya ve hileye işletme de işin doğru
taraflarına işlet.
- Ama bu adamlara doğruluk yaramıyor.
Doğru muamele edenlere de inanmıyorlar.
- İşte, yanıldığın taraf bu düşüncedir.
Sersemlik bu kadar olur. Sen dopdoğru
muamele ettin de itibar mı bulamadın?
Doğru iş yaptın da inanan mı olmadı?
Kendi kalbinden haberin yok mu?
Doğru iş ve iyi muamele yaparsan içten
çok sevinç duyuyorsun ya.
Apaçık ortada ki, doğru muamele edersen, boynun dimdik oluyor. Kimseye
küçük düşmüyorsun. Paranın da hayrını
gö-rürsün. Kılçıksız para kazanmak ne
tatlı. Kendin içinle bunları ölç.
- Ben ölçüyorum ama diyorlar ki, doğruluk devri geçmiştir.
- Yazık, çok yazık ki, sen kendi içinden
anlayıp,
kendine inanmıyorsun da
fesatların piç sözlerine inanıp herkese
küçük düşüyorsun.
Nasıl oluyor böyle? Sen herkesi aldatıyorsan, sen de aldanmış gibi olmuyor
musun? Hem kendi vicdanın seni eziyor
hem, aldattığın adamların sana emniyet
etmeyişleri eziyor, hem de senden öğrenip, sana senin yaptığından daha baskınını yapıyorlar. Bunları anlamıyor
musun?
- Anlasam da bugün herkes böyle.
- Yani bugün herkes birbirini aldatıyor
mu dersin? Çok yan-lış çok. Bugün ne
kadar doğru insanlar var, ne kadar emniyet kazanmış, ne kadar sevinç kıvanç
içindeler, onları da biliyor musun?
İyi bilesin ki, öyle doğru insanlar olmasa. Dünya durmaz haaa haberin olsun!
Bugün öyleleri var ki, değil böyle fare
gibi ufak ufak şeyler için küçük düşecek
davranış, milyarlara karşı bile en ufak
bir tenezzül etmeyen insanlar var.
Şu sözümü unutma: "Dünya eğrisiz de
kalmaz doğrusuz da, isterim ki, sen doğrular tarafında olasın."
Kendini hiçden bir adam kabul edebili-

yorsan, sözümüz bu-rada biter.
Değilsen, her şeyden önce düşünceni
düzelt.
Piç sözlere aldanıp kıvrıklanan zihniyetin seni her gün ce-zalandırıyor. Sen
kafanı doğruluğa bu kadar işletsen,
şimdi çok zengin olmuştun, şerefin de
cabası.
- Kafamı doğruluğa nasıl işleteceğim
bilemiyorum ki?
- Hemen doğruluğu tercih et, öte yanı
kolay. Yollarını tez öğrenirsin. Bugün
İçin, doğruluğu tercih edenin daha çok
kazandığını göreceksin. İnsanlar aldatılmaktan öyle endişe ediyorlar ki, imkânı
olsa dağ başına kaçacaklar.
Bu durumlara göre, emniyet kazanırsan,
seninle muamelesi olanlar sana nasıl
davranırlar burasını çok İyi düşün, iyi
he-sap et. Onların hem parasını üzülmeden kazanacaksın, hem de kalplerini.
Sana hem seve seve para verecekler,
hem de dua edecekler. İyi anlıyor
musun? Ona göre iyi düşün.
Önce düşüncelerini yönet ki, inancın da
tam olsun.
- Kararımı kesinleştirmek için ne yapayım?
- İnancın tam olmazsa, yine arada eski
kafana gider, değişik yaparsın. Bir
doğru bir eğri olursan, daha berbat bir
şey olursun.
Öyle bir kesin karar ver ki, katiyyen
daha eğri bir düşünce bile aklından geçmesin. Öyle, bir eğri bir doğru olmak
huyu, tamamen eğriden daha çok kötüdür, çok kötü.
İnsan, bir tarafın adamı olmalıdır. İki
taraflı adam, fare-lerden daha aşağıdır.
İşte, insan yaşantısı budur. İnsan yaratılışının, genel kaidesi zaman mekân dinlemez. Eğriden, eğriler bile hoşlanmaz.
Doğruyu sevmeyen kimse olur mu?
Kararın böyle kesinleşecek. Kendin
kendi vicdanınla yaşa, o kadar yeter. O
zaman, toplum olarak huzur emniyet
içinde yaşarız. Şikâyetler, şükürler olur.
Başka eksiğimiz yok.
Özden 12-18 Nisan 2016

PARA YUMURTA DEĞİLDİR ÜSTÜNE OTURMAKLA ARTMAZ
Paranın değişim hızının ve hacminin artması için
klasik çare, piyasa güvenidir.
Güven ve itimat, satılan-alınan bir nesne olmadığına göre kaynağı nedir, nasıl bulunur ve arttırılır?
Prensipler, iş hayatının gerçek bereket ve hareket
sebepleridir. Prensipler de saygı, itimat ve güven
esasına göre düzenlenmelidir.
Mevcut sermayemizi, herhangi bir imalâta yatırırken, bundan maksat ve muradımızın ne olduğunu,
hangi gayeye hizmet edeceğimizi evvelâ tespit
etmeliyiz.
İnsanlar içinde, insanlığa hizmet esasından hareket
eden bir müteşebbis, ailesinin, çevresinin ve milletinin kendi omuzlarında yükseleceğini katiyen

unutmamalıdır.
Alım ve satımda en büyük husus, zihinlerdeki
tereddütleri giderecek her türlü garantiyi yüzde yüz
açıklıkla temin etmek, süresi gelmiş olan borçları
mutlaka vaktinde ödemek, ödenemiyorsa (yine
açıklık ve samimi-yetle) çok evvelden özür beyan
ederek yeni süreler almaktır.
Ticari ve mesleki inceliklere, gizliliklere prensiplere kesin saygı, karşılıklı olarak temin edilirse kuşku
ve te-reddütler kendiliğinden ortadan kaldırılmış
olur.
İş adamı, parayı değil İşini düşünmelidir. "Kim
neyi düşünürse, o düşündüğüne varır." Bir başka
deyimle, düşündüğü şey olur.

UNUTMAYALIM

Saadetin Kapısı
İnsanın amaç olduğunu kestirmek, insandan başka
herşeyin maksat olduğunu anlamak!..

Para, harcanan bir nesnedir, vasıtadır.
Akıllı bir iş adamı ve esnaf, para gibi harcanmak
hafifliğine düşmemelidir. İşin ilerlemesi, üretimin
arttırılması, masrafların azaltılarak maliyetin ucuzlatılması, rekabette kalite üstünlüğüne gidilmesi ve
pazarlar bulunması için çalışan bir kimseye, zirveye çıkma yolunda hiçbir engel yoktur. Kendimize,
çevremize ve milletimize hizmetin parolası: "Para,
yumurta değildir. Üstüne oturmakla artmaz' olmalıdır. Elimizde, kasamızdaki paradan, çok lüzumlu
İhtiyaçların haricinde beklettiğimiz kısmı bizim
değildir ve bu lüzumsuz bekletmeler haramdır.
Bereket, paranın süratle dönüşümündedir.
Özden 12-18 Nisan 2016

KENDİMİZE HEKİM OLALIM

MİDE DÜŞMESİ

Arpa ekmeği 200 gr. çam fıstığı 100 gr. badem 50 gr. bu maddeler ezilerek sumak veya ayva ile pişirilip, servi kozalağı
suyu,mazı ve bakla ile lapa yapılıp, mideye bağlanır.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

KİŞİ, YAPTIĞI İŞİ İLE ŞAHSİYETİNİ İSPAT EDER

Bir domates ele alalım. Neyi ispatlar? O küçücük tohumun içinde nelerin gizli olduğunu,
toprak ile halleşince neler meydana getirebileceğini! Yani tohumun niteliğini değil mi?
Bir çimento havuz diyelim. Neyin niteliğini
ortaya koyar? Çimentonun karakterini değil
mi? Toz iken, yıkılmaz bir duvar oluveriyor.
Demek ki kâinattaki varlıkların tümü, ürünleriyle şahsiyetlerini ortaya koyuyorlar. O halde
bunun en güzel örneğini de, hepsinin sahibi
'İNSAN" gösterir.
Ortaya koyacağı işle; şahsiyetini, iddiasını,
hedefini, amacını, gayretini ispatlar, karakterini gösterir.
Erkekler kendi şahsiyetlerinin ürününü sunar,
kadınlar da kendi. Şöyle ki: Bir erkek ile bir
kadına herhangi bir elişini yaptıralım. Bir
masa örtüsü. Belki erkek çok yatkındır, aynı İşi
yapabilir. Ama kadının ki ile yanyana gelince,
aynı inceliği, aynı zarifliği göstermez. Benzer
olabilir, ama yanyana koyunca derhal sahibinin
şahsiyetini, kimliğini anlatır.
Ya da bir inşaatta erkek amele ile kadın ameleyi çalıştıralım. Kadının çok güçlü olduğunu da
hesaba katsak dahi, erkeğin işi yanında belli
olur.
Kadının yapısı ince, zarif olduğu için, öylesi
işleri adeta konuşturur parmaklarının ucunda.
Erkek de güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür. O
da öylesi işlere anlam kazandırır.
O halde kadın kişi de, er kişi de, şahsiyetini
ispatlamak üzere karakterine uygun ürünler
vermelidir. Şahsiyet, Millî Şahsiyettir.
Müslüman Türk kişisi, hüneriyle Millî Şahsiyetini ispat etmiş olacaktır.
Öyleyse her Müslüman-Türk, "ŞAHSİYET“
ispatı vücut ettirmek için gayret gösterecek,
"öncülük ve örnekliği en önce ben yapacağımın
iddiasını sürecektir."
Bunun için gücünü, unutmamaksan alacak,
özünden güç kaynaklanacaktır.

Faydalı Bilgiler

Roka Nedir

Roka, Turpgiller familyasına ait gül kokulu bir
bitkidir. 40 santimetre boyuna kadar uzayabilen bu faydalı bitki tüylü saplara sahiptir.
Çiçekleri de bu saplarını ucunda büyümektedir. Rengi beyaza yakın üzerinde de mor
damarlar bulunmaktadır. Yaprakları da almaşık
şekilde dizilerek yetişmektedir. En büyük özelliği C vitamini açısından oldukça zengin olmasıdır. Aynı zamanda K vitamini, P vitamini ve
çeşitli mineraller açısından da zengindirler. Bu
sayede roka birçok hastalıkların korunmasında
yardımcı olabilmektedir.
Birçok kişi tarafından salatalarda ve çeşitli
yemeklerde kullanılan rokanın faydaları ile
içeriği herkes tarafından bilinmemektedir. Bu
lezzetli yeşilliğin faydalarını ve yararlarını
öğrendikten sonra rokayı tüketenler daha fazla
tüketecek, tüketmeyenler ise kullanmaya başlayacaklardır. Diğer yeşilliklerde de olduğu
gibi rokada çok düşük kalori sağlamaktadır. Bu
sebeple zayıflamak isteyenler için oldukça sağlıklı ve lezzetli bir besin kaynağı olabilmektedir. 100 gram roka sadece 25 kalori sağlamaktadır. Ayrıca içeriğinde bulunan tiyosiyanatlar,
indoller ve sülforofanlar gibi fitokimyasallar
sayesinde kansere karşı koruma göstermektedir.

Rokanın Başlıca Faydaları

Roka içeriği sayesinde iştah açıcı özelliği
bulunmaktadır.
Midemizi güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlığı giderir.
İdrar söktürmeye yardımcı olur. Bu konuda en
başta gelen bitkilerden biridir.
Kanın temizlenmesini sağlar, sarılığa karşı
etkilidir, karaciğer’den kaynaklanan ağrıları
giderir.
Vücudun kuvvetlenmesini sağlar ve olumsuzluklara karşı uyarılmasını sağlar.
Cinsel gücü ve isteği artırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Vücutta bulunan zararlı maddelerin vücuttan
atılmasını sağlar.

Sayfa
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‘Biyologların istihdam
politikası yenilenmelidir’

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, 16
Nisan’ın Dünya Biyologlar Günü olduğunu
belirterek, dünyada gelişmiş tüm ülkelerde ve
Avrupa Birliği ülkelerinde Çevre, Tarım ve
Sağlık sektörleri başta olmak üzere profesyonel
meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan biyologların, Türkiye’de işsiz ve
gizli işsiz durumuna düştüklerinin altını çizdi.
Biyolog’ların sorunlarına ilişkin açıklamalarda
bulunan Lafcı, biyologların istihdam politikasının yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Lafcı,
“Bugün ülkemizde üniversitelerden yılda
6000’in üzerinde biyolog mezun olmaktadır. Her
on kişiden yalnız biri kendi mesleğiyle ilgili çalışabilmektedir. İstihdam politikaları daha sağlıklı
yapılabilse ve buna bağlı olarak kişilerin aldığı
eğitimlere göre görevlendirmeler yapılabilse
daha az sorunla karşılaşılır ve bunun sonucunda
problemler daha kısa sürede çözülebilir. Bilimde
gelişen ülkelerde biyologlara verilen önem çok
yüksek iken, ülkemizde uygulamadan kaynaklanan tam tersine bir durum mevcuttur” dedi.
Lafcı’nın konuya ilişkin açıklaması ile şöyle:
“Hala bir Biyologun ne iş yapması gerektiği
konusunda fikir birliğine varılamamıştır.
Kısacası görev tanımları halen daha oluşturulamamıştır. Biyologlar 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun Sağlık Hizmetleri
Sınıfında yer verilen bir meslek grubu olmalarına rağmen maalesef “Sağlıkta Dönüşüm Yasası”
kapsamında isimleri bile geçmemektedir.
Biyologlar, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu
Fizikçi-Kimyager gibi en az 4 yıllık fakülte
mezunu olmalarına rağmen temel bilimcilerden
farklı olarak, hem de ilgili hizmet sınıfının hep
yardımcı sağlık personeli ve diğerleri kapsamında yer almaktadırlar.
Örneğin biyologlar hastanelerde Laborant kadrolarında çalıştırılmaktadırlar. Biyoloji mezunlarına TUS sınavlarına yeniden girebilme imkânı
tanınmalıdır. Biyologlar Sağlık Bakanlığı’nın
kendi kurumları arasında da adaletsizliğe uğramaktadırlar. Örneğin; Kamu Hastaneleri
Kurumu’nda çalışan bir biyologun hizmet alanıkadro unvan katsayısı 0,40 iken Halk Sağlığı
Kurumu’nda biyologun hizmet alanı-kadro
unvan katsayısı 0,75 olarak hesaplanmaktadır.
Bu eşitsizlik çalışanların iş motivasyonlarını da
olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm sağlık çalışanları gibi biyoloji mezunlarının da beklediği
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı bir
an önce yapılarak sorunların bir nebze de azalmasına olanak tanınmalıdır. Ayrıca müfettişlik
ve bazı idari görevlerde mağduriyet yaşayan
biyologların mağduriyetleri giderilmelidir.
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili
sendikası Sağlık-Sen olarak çalışanların sosyal
ve ekonomik anlamda en iyi şartlarda yaşamaları için bugüne kadar yaptığımız mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü’nü kutlarken sağlık çalışanlarının tamamına olduğu gibi
biyologlara da yıpranma payı verilmesini talep
ediyor, Biyologların sorunsuz bir şekilde mesleklerini sürdürdüğü günleri temenni ediyoruz.”
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NAMAZ VAKÝTLERÝ

‘40 Yaşındasın’ şiir okuma final

yarışması birincisi Ayşegül Yılmaz
Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Kapsamında “Ortaokullar Arası 40
Yaşındasın Şiir Okuma Final
Yarışması” yapıldı. Kutlu Doğum
Haftası münasebetiyle Çorum İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü
işbirliğiyle düzenlenen ve Devlet
Tiyatro Salonu’nda yapılan ortaokullar
arası “40 yaşındasın Şiir Okuma Final
Yarışmasında” birinci Başöğretmen
Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Yılmaz oldu. Yarışmada
Danişmend Gazi İmam Hatip
Ortaokulu öğrencisi Hatice Aslan ikinci, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
öğrencisi Aleyna Özkan üçüncü ve 23
Nisan Ortaokulu öğrencisi İlayda
Savaş dördüncü oldu
İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı
Kadir Songüt, İl Milli Eğitim Şube

Müdürü Şahin Özcan, İl Müftü
Yardımcısı Selahattin Bozkurt, Okul
Müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin
katıldığı program Kur’an-ı Kerim
Tilaveti ile başladı.
“Gelin Bir Olalım” konulu Kutlu
Doğum Haftası sinevizyon gösterisinin
ardından bir konuşma yapan İl Müftü
Yardımcısı Selahattin Bozkurt, “O’na
salâvat getirmek Kur’an-ı Kerim’in
emridir. Tarihimiz, milletimizin
Peygamberimize olan sevgisini gösteren örneklerle doludur. Mevlid-i Şerif
törenleri bu konuda güzel bir örnektir.
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kutlu
Doğum Haftası kutlamaları kapsamında çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Bu
yarışmanın da hayırlara vesile olmasını
diliyor, sizlere teşekkür ediyorum”
dedi. Toprak Sanayi İmam Hatip

Ortaokulu, Türkiyem İmam Hatip
Ortaokulu, Danişmend Gazi İmam
Hatip Ortaokulu, Başöğretmen Atatürk
İmam Hatip Ortaokulu korolarının ilahiler seslendirdiği programda, yarışmacı öğrenciler “40 Yaşındasın” şiirini
okudu. İzleyicilerin heyecanla takip
ettikleri
programın
sonunda
Başöğretmen Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Yılmaz
birinci, Danişmend Gazi İmam Hatip
Ortaokulu öğrencisi Hatice Aslan ikinci, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
öğrencisi Aleyna Özkan üçüncü ve 23
Nisan Ortaokulu öğrencisi İlayda
Savaş dördüncü oldu.
Program dereceye giren
öğrencilere ödülleri takdim edilip hatıra fotoğrafı
çekilmesiyle sona erdi.

Ýmsak :04.21

Güneþ:05.53

Öðle :12.47

Ýkindi :16.28

Akþam:19.28

Yatsý :20.53

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:25 Konser: Yıldız Tilbe
18:00 Haberler
18:25 Halk Eğitim Merkezi THM Konseri
20:30 Haberler
21:00 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Komik Videolar
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

16 Nisan 1912 Amerikalı havacı Harriet Quimby,
Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. 3 ay
sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.
16 Nisan 1917 Bolşevik lider Lenin sürgünde
bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist
Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.
16 Nisan 1925 Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.
16 Nisan 1941 II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı
Londra'yı bütün gece bombaladı.
16 Nisan 1943 Dr. Albert Hofmann, LSD'nin
psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.
16 Nisan 1945 Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin
Muharebesi başladı.
16 Nisan 1946 Suriye, Fransız Mandasıyken
bağımsızlığını kazandı.
16 Nisan 1959 Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir
grup genç Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi Nur
Talebeleri" imzasıyla Şeker Bayramı tebriği gönderdiler.
16 Nisan 1968 Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında
Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti emperyalist Partiler
Konferansı'na katıldıkları için soruşturma açıldı.
16 Nisan 1971 Türkiye İşçi Partisi yönetimine
"Kürtçülük" iddiasıyla dava açıldı.
16 Nisan 1972 İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu
'Apollo 16' uzay aracı ile başladı.
16 Nisan 1973 Türkiye Halk Kurtuluş PartisiCephesi (THKP-C) davası başladı. 256 sanıktan
10'u için idam istendi.
16 Nisan 1974 Eski Demokrat Partililere siyasal
hakları geri verildi.
16 Nisan 1975 Başkent Phnom Penh'in düşüşüyle,
Kamboçya Kızıl Kmerler'in kontrolüne girdi.
16 Nisan 1982 Eski CHP Genel Başkanı Bülent
Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.
16 Nisan 1984 Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem
Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist
Türkiye'ye gelmesin" dedi.
16 Nisan 1984 Orhan Pamuk "Sessiz Ev" adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü aldı.
16 Nisan 1988 FKÖ ikinci komutanı Ebu-Cihad,
İsrail askerleri tarafından öldürüldü.
16 Nisan 1994 Kamuoyunda "RTÜK Yasası" diye
bilinen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkındaki Kanun" Meclis'de kabul edildi.
16 Nisan 1995 Güney Afrika Cumhuriyeti ağır
insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle
Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Ambargo 16
Nisan 1997'de kaldırıldı.
16 Nisan 1996 Emir Hattab komutasındaki 50 kişilik Çeçen gurubu 223 Rus askerini öldürdü ve 50
araçlık konvoyu imha etti. Bu olay tatihte Şatoy
Pususu olarak bilinir.

VEFAT EDENLER
MURAT DARICI

Elektrik kesintisi var
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:
17.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kırsal şebekede
08:00-15:00 saatleri arasında "Şebeke Yenileme
Çalışmaları'' nedeniyle Çorum merkeze bağlı
OSB Köy Atakon Gurubu ve Toprak Mahsülleri
Ofisi -Bölge Müdürlüğü Depolama Tesisi,
Yılmaz - Sezer Petrol, Atakon Toprak Sanayi,
Mıtsu Tavukçuluk Sanayi, Ersal Tarım Ürünleri,
Musaoğulları Mermer, Atakon Toprak, Vodofone
İletişim, Coşkunlar Taşıt Muayene İstasyonları,
Karadeniz Otogaz , Serender Park Leblebi,
Mavrallar Leblebi, Yedaş Anbar, Tuntaş Maden'e
programlı olarak elektrik verilemeyecek.

Eskikaradonaayşe Köyü' nden gelme, Mehmet ve
Mustafa DARICI' nın babası, Erol YAMAN ve Eyüp
BEKMEZCİ' nin kayınpederi, Satılmış DARICI' nın
amcası; Murat DARICI vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

SADIK TELLİ

Salur Köyü' nden gelme, İbrahim, Abdurrahman,
Aydın, Mehmet, Çetin ve Hıdır TELLİ' nin kardeşi,
Kadir TELLİ' nin babası; Sadık TELLİ vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
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En Düşük

Tarih

16 Nisan Cumartesi
17 Nisan Pazar
18 Nisan Pazartesi
19 Nisan Salı
20 Nisan Çarşamba

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
4
5
7
9
7

19
22
24
25
24

Hadise

PARÇALI BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

En az üç fark lazım!
YER YER SAĞANAK Y.
SAĞANAK YAĞIŞLI

Belediyespor aynı puanla bir basamak üzerinde yer alan Darıca GB’yi konuk edecek. İlk maçı 3-0 kaybeden Belediyespor 3 puanın yanı sıra puan eşitliğinde ikili averajla öne geçecek skorla ayrılması gerekiyor. Spor toto 3.lig 3.grup’ta mücadele eden
Belediyespor 36.hafta maçında Darıca Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Pazar günü saat 15’te başlayacak karşılama öncesi
Belediyespor kendi evinde son iki maçını kazanırken konuk Darıca Gençlerbirliği 18 haftadır maç kaybetmiyor.

E NÖBETÇİ ECZANELER

SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C

17 Nisan 2016
Pazar

ÜNALDI
ÖMÜR
227 43 83
212 35 07
Buhara Cd.48/B
Gazi Cd.58/B
ZÜLAL
227 76 78
Eþref Hoca Cd.21/A

SÜPER TOTO 3. LÝG
3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
2
3
4
5
6
7
8

Kastamonuspor
şampiyonluğunu ilan edebilir

Belediyespor son 10 karşılaşmanın 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı
Belediyespor son 10 karşılaşmanın 5’inde gol atarken, gol bulamadığı 5 maçtan ise 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı
Belediyespor son 10 karşılaşmada 11 gol atarken kalesinde 9 gol gördü
Belediyespor son 10 karşılaşmada 14 puan topladı
Belediyespor son 10 karşılaşmada 1 kırmızı kart görürken rakiplere 3 kırmızı kart çıktı
Belediyespor bu sezon içerde oynadığı 16 maçtan 11 galibiyet, 4 mağlubiyet,
1 beraberlik alırken toplamda 34 puan çıkardı

BAL’dan yükselen en başarı takım olan
Lider Kastamonuspor bu hafta evinde
oynuyacağı Beylerbeyispor maçından bir
puan alması halinde ligin bitimine iki hafta
kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
BAL’dan yükselen en başarı takım olan
Kastamonuspor 1966

Taraftarımızla Kazanacağız
Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt,
hafta sonu Darıca ile zorluk derecesi en üst
düzeyde olan bir maça çıkacaklarını söyledi.
Ligde 18 haftadır yenilmeyen bir rakibe karşı
kendi sahalarında Play-Off adına mücadele edecekleri maça takım halinde hazır olduklarını
dile getiren Bozkurt,” Pazar günü 18 haftadır
yenilmeyen rakibe karşı pazar günü çok önemli
bir maça çıkacağız. Takım olarak maçın önemini ve büyüklüğünü çok iyi biliyoruz.
Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık. Bundan

önce bu tür önemli maçları çok oynadık ve
seyircimizin de desteğiyle hepsini kazanmasını
bildik. Bu maçta da yine şehir olarak kazanacağımız bir maça çıkıyoruz. Taraftarlarımızı bu
denli önemli bir maçta mutlaka ama mutlaka
yanımızda görmek istiyoruz. Onların da desteğiyle geçmişte olduğu gibi bu maçı da kazanıp
önemli bir engeli daha geride bırakmak arzusundayız. Bunu da başaracak güçteyiz” diye
konuştu.

BESYO Erkek Voleybol Takımı Süper Lig’de
Antalya’da gerçekleşen Türkiye 1. Lig Voleybol süper lige yükselme
müsabakalarında Hitit Üniversitesi Erkek Voleybol takımı, Amasya
Erkek Voleybol takımını sahaya çıkmamasından dolayı hükmen yenerek
süper lige çıktı.
Hitit Üniversitesi grubunda oynadığı 4 maçtan 3’ünü set vermeden 3-0
kazanarak süper lige çıkmayı başardı. Maç sonrası voleybolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Türkiye genelinde Hitit Üniversitesi’nin
spor müsabakalarında yükselen başarısında her zaman desteği ve katkısı
büyük olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan maç
sonrası arayarak teknik heyeti ve oyuncuları, üniversitenin ilk süper lige
yükselen takımı olmalarından dolayı kutladı ve başarılarının devamını
diledi.

TSO’dan şampiyona teşekkürü
Hitit Üniversitesi ile Türkiye Üniversite sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversitelerarası Türkiye Güreş Şampiyonası, 7-10 Nisan tarihleri arasında
Çorum’da
gerçekleştirilmişti.
Organizasyon kapsamında 750’si
sporcu olmak üzere toplam bin
kişinin Çorum’a gelmesi esnafı
sevindirdi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal, bu organizasyon ile
Hitit Üniversitesi’nin Çorum’a

ciddi bir katma değer sağladığını
söyledi. Gençlik ve Spor İl
Müdürü Haşim Eğer’in de desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun Çorum’a hem maddi, hem de
prestij anlamında manevi katkı
sağladığını
ifade
eden
Başaranhıncal, “4 Gün boyunca
ilimize gelen sporcularımız ve
seyircilerimiz, gerek konaklamalarıyla, gerekse günlük tüketim ve
hediyelik alışverişleriyle ilimize
ekonomik anlamda bir canlılık
kazandırmışlardır. Ayrıca organi-

BAL’da son hafta

Osmancıkspor sezonun son maçında deplasmanda
Bulancakspor ile karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan
karşılaşmayı Osmancıkspor 2-1 kazanmıştı
Osmancıspor’un yer aldığı Bölgesel amatör lig 4.grup’ta şampiyon bu hafta belli olacak. Aynı puanda yer alan Erbaaspor ve
Yeni Amasyaspor Şampiyonluk mücadelesi veriyor. İkili avarajla önce bulunan Erbaaspor deplasmanda Güzelorduspor ile
Yeni Amasyaspor ise kendi evinde Görelespor’u konuk edecek.
Grupta Soğuksu Yenicespor ve Termespor küme düşen takımlar olmuştu.

25. HAF TA NIN PROG RA MI
Güzelorduspor
Sinopspor
Soğuksu Yenicespor
Termespor
Yeni Amasyaspor
1926 Bulancakspor

-

Erbaaspor
Fatsa Bld.
Ladik Belediye
Kastamonu Özel İd.K.Hz

Görelespor
Osmancıkspor

zasyon için Çorum’a gelen misafirlerimiz, ilimizi tanıma fırsatı
bulmuşlardır. Bunun da ötesinde
Çorum’da ulusal çapta
organizasyonların
başarıyla gerçekleştirildiği gösterilmiştir.
İlimize sağladıkları
katma değerden ötürü
başta
Sayın
Rektörümüz Prof. Dr.
Reha Metin Alkan
Bey’e, Gençlik ve
Spor İl Müdürü Haşim

BÖLGESEL AMATÖR LÝG
4.GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Erbaaspor
Yeni Amasyaspor
Güzelorduspor
Görelespor
Havza Bld.
Ladik Belediye
Fatsa Bld.
Osmancıkspor

O G B M A Y P

23
23
23
22
24
23
22
23
Kastamonu Özel İd.K.Hz 23
1926 Bulancakspor 23
Sinopspor
23
Termespor
23
Soğuksu Yenicespor 23

17
17
13
12
10
9
9
9
6
5
5
4
0

4
4
1
3
7
9
7
7
6
7
6
5
0

2
2
9
7
7
5
6
7
11
11
12
14
23

51
37
42
37
33
33
28
26
23
25
26
21
1

12
12
25
30
24
28
25
24
29
30
34
41
69

55
55
40
39
37
36
34
34
24
22
21
17
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Eğer Bey’e ve organizasyonda
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AKSOY
212 32 00
Cemilbey Cd.18/A

YILDIRIM NAKLÝYAT ve PETROL
Çorum Belediyespor’a
BAÞARILAR DÝLER.

1

Rakamlarla Belediyespor

FUNDA
221 55 40
M.A.ErsoyCd.146/A

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

O G B M A Y P

Kastamonuspor 1966 33 20
Niğde Belediyespor 33 17

8 5 54 29
9 7 50 29
Bayburt Grup Özel İdare
33 17 6 10 34 23
Beylerbeyispor
33 17 6 10 43 34
Darıca Gençlerbirliği 33 13 13 7 48 33
Çorum Belediyespor 33 16 4 13 44 35
Gölcükspor
34 14 10 10 39 32
24 Erzincanspor
33 11 18 4 38 26
Dersimspor
33 12 12 9 37 38
Dardanelspor
33 13 7 13 40 35
Bergama Belediyespor 33 11 9 13 37 36
Çatalcaspor
34 8 17 9 33 33
Batman Petrolspor
33 11 8 14 33 38
Manavgatspor
33 9 11 13 45 49
Körfez İskenderunspor 33 8 12 13 35 54
Van BBSK
33 8 11 14 28 46
Tavşanlı Linyitspor
33 7 7 19 24 39
Çine Madranspor
33 6 10 17 23 42
Sandıklıspor
34 5 6 23 35 69

68
60
57
57
52
52
52
51
48
46
42
41
41
38
36
35
28
28
21

36. HAF TA NIN PROG RA MI
Batman Petrolspor
Bayburt Grup Özel İdare
Bergama Belediyespor
Çatalcaspor
Çine Madranspor
Çorum Belediyespor
Kastamonuspor 1966
Van BBSK
24 Erzincanspor

-

Manavgatspor
Gölcükspor
Dersimspor
Dardanelspor
Tavşanlı Linyitspor
Darıca Gençlerbirliği
Beylerbeyispor
Körfez İskenderunspor
Niğde Belediyespor

Çorum'da Oryantiring Heyecanı
Türkiye Oryantiring Federasyonu
tarafından düzenlenen Türkiye
Şampiyonası 4. Kademe Yarışları,
38 ilden 970 sporcunun katılımıyla
bugün Çorum'da başlayacak.
Federasyon başkanı Tekin Çolakoğlu, Çorum Belediye Başkan
Yardımcısı ve Belediyespor
Kulübü Başkanı Zeki Gül ile
Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim
Eğer'in katılımıyla, kentteki bir
otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.
Çolakoğlu, burada yaptığı açıklamada, yarışların özel olarak düzenlenen Çorum Kupası ile başlayacağını, hafta sonu da kademe yarışlarının yapılacağını söyledi.
Kademe yarışlarının önemine
değinen Çolakoğlu, "Burada yarışacak sporcuların aldıkları dereceler, milli takım kadrosuna katılmak
için en büyük etkendir." dedi.
Oryantiring yarışlarının Çorum'da
sürekli hale getirmek istediklerini
belirten Çolakoğlu, şöyle konuştu:
"Hücresel, bölgesel büyümeye
önem veren bir federasyonuz, kit-

lesel büyümeyi çok önemsiyoruz.
Çorum Kupası'nı da sürekli hale
getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Çorum'un tarihi bölgesi Hattuşa
da gelecek yıl planlarımız arasında
var. 2017 yılında bu yarışların
Hattuşa bölgesinde yapılmasını
istiyoruz. Özellikle bu bölgeyi görmemiş Türkiye'de çok sayıda
vatandaşımız olduğunu biliyorum.
Sporu araç olarak kullanarak toplumumuza ülkemizin değerlerini,
kültürel ve tarihi varlıklarını göstermek gayelerimiz arasındadır. Bu
konuda Türkiye Oryantiring
Federasyonu olarak etkin rol üstleniyoruz. Çünkü yarışmalarımız
doğada açık alanda yapılıyor."
Zeki Gül de 38 ilden 970 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek
yarışlara ev sahipliği yapmaktan
onur duyduklarını söyledi.
Oryantiring yarışlarının sadece
spor faaliyeti olmadığına dikkati
çeken Gül, bu tür yarışların kentin
tanıtımı, tarihi mirasların topluma
gösterilmesi açısından önemli bir
faaliyet olduğunu kaydetti.

