-

Sayfa 2’de

yatırıma 1 milyar 860 milyon TL ödenek
3 312
Vali Ahmet Kara, 2016 yılında Çorum’daki 312 kamu yatırımı için 1

5

milyar 860 milyon 278 bin 873 TL ödenek ayrıldığını açıkladı.
İl Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 2. Toplantısı Vali Ahmet Kara
başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda dün yapıldı.
Toplantıya ilçe kaymakamları, il ve ilçe belediye başkanları, kamu
kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda açılış
konuşması yapan Vali Ahmet Kara, kamu kurum ve
kuruluşlarının henüz yatırımlarına başlamadıklarını belirterek, ödeneklerin yeni geldiğini ve ihale
süreçlerinin zaman aldığını açıkladı.

GÜNDEM

GÜNDEM

‘Biz büyük bir

Sungurlu Stadyumu
ihale aşamasında

Dikkat ! Çorum’da
Su Kesintisi Var

davanın adresiyiz’

‘Mutlaka Türkiye yeni
Sayfa 8’de

Sayfa 7’de

bir anayasa yapacaktır’

Hitit Üniversitesi’nde “Küreselleşen
Dünyada Türkiye” isimli panel
gerçekleştirildi

‘Resfebe Yarışması’nda
ödüller sahiplerini buldu

Yýl: 1 Sayý: 129

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Çorum Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)
tarafından
düzenlenen
“Resfebe Yarışması’nın” ödül töreni
yapıldı. Törene, İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Ali Rıza
Ekmekyapar, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çorumlular Çorum’da yaşamıyor
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Sayfa 7’de

Ankara’daki Çorumlu sayısı, Çorum’un merkez nüfusuyla eşit

Türkiye’de 961 bin 203 Çorumlu var. Bunun 511 bin 232’si farklı şehirlerde ikamet ediyor
‘Ciddi ve somut projeler
üretmemiz gerekiyor’

Hitit Üniversitesi’nde
“Yer Gözlem Uydu
Uygulama Alanları ve
Bütünleşik Havza
Yönetimi Çalıştayı”
düzenlendi

İl Genel Meclis Başkanı Kaya,
Düvenci grup yolunu inceledi
İl Genel Meclis Başkanı
Halil İbrahim Kaya ve Ak
Parti İl Başkan Yardımcısı
Adnan Tığlı, Düvenci grup
yolunu inceledi.

Sayfa 2’de

Sayfa 3’te

Başkan Şahiner, TEOG’a
gireceklere başarı diledi
Sungurlu Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner, Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş
(TEOG) sınavına girecek
öğrencilere yayımladığı
bir mesaj ile başarılar
diledi.
Sayfa 2’de
Bekiroğlu, İl Başkanları
toplantısına katılacak

Ak Parti Çorum İl Başkanı
Av. Rumi Bekiroğlu, 26-27
Nisan tarihinde Ankara Genel
Merkezde
yapılacak
İl
Başkanları toplantısına katılacak.
Sayfa 2’de

Vali Kara, Öğretmenevi’nin
tadilat çalışmasını denetledi
Vali Ahmet Kara, bir süredir tadilatta olan Öğretmenevi’nde çalışmaları
yerinde denetledi. Tadilat çalışmaları ile ilgili Müteahhit İsmail Özdemir’den bilgiler alan Kara, çalışmaların bir an evvel bitirilmesi ve en
uygun şekilde öğretmenevinin teslim edilmesi konusunda talimat
verdi.
Sayfa 3’te

23 Nisan’da Çocuk
Evleri ziyaret edildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında
Vali Ahmet Kara, Çorum’da
bulunan Ece, Akşemseddin ve
Şefkat Çocuk evine ziyarette
bulundu.
Sayfa 3’te

Ne Yaparsan
Yap - Kendine Yap

Serhat
ÞAHÝN
2’DE

Sayfa
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İskilip’te doğalgazda ikinci

etap çalışmaları başladı

Türk Eğitim-Sen’den
üyelerine yönelik eğitim

Türk Eğitim-Sen Şube Sekreteri M. Gökçer
Öğünç, Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından üyelerine yönelik ‘Eğitim koçluğu’ ve
‘Çocuk resimlerini yorumlama’ konulu eğitim
programları düzenleneceğini söyledi.
Eğitim çalışanının motivasyonunu güçlendirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve en
önemlisi vizyonuna ve konumuna uygun bir
yaşam standardı sağlayabileceği bir düzeye ulaştırılmasının mutlak surette şart olduğunun bilincinde olan Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin
bu kaygılarla her daim faaliyet ve mücadelesine
devam ettiğini dile getiren Öğünç, “Her geçen
gün öğretmenliğin değiştiğini, eğitim alanında
hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Nelerin değiştiğini, bu değişim ve dönüşümlerin hangi mekanizmalarla, nasıl gerçekleştiğini
ortaya çıkarma çabası sendikamızı özellikle eğitim çalışanlarına eğitim ve vizyon geliştirme
kurslarını açmaya sevk etmiştir” dedi.
Türk Eğitim-Sen Şube Sekreteri M. Gökçer
Öğünç, eğitimler hakkında şu bilgileri verdi:
“Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak; iki
önemli kurs ve eğitsel etkinlikleri üyelerimizin
hizmetine sunduk. İlk olarak; günümüzde eğitim
dünyasına yakın bir zamanda giren "Eğitim koçluğu" ile ilgili bir kurs programımızdır. Bursa
Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Işıklar'ın eğitim sürecinde
gerçekleştirilecek kursta; sınava hazırlıkta öğrenci takibi, öğrenci koçluğu sistemi, pozitif yaşam
becerileri gibi konularda bilgi ve belge sahibi
olunacak. Katılımcılara Ardahan Üniversitesinden 42 saatlik sertifika verilecektir. Kursumuz
hafta sonları 4 gün sürecektir. Eğitim bedeli 270
TL’dir. Diğer bir etkinliğimiz ise; “Çocuk
Resimlerini Yorumlama” eğitimi üzerine olacaktır. Kurs bedeli 50 TL’dir. Katılımcılara
Sultanberk Halmatov’un “ Çocuk Resimleri
Analizi ve Psikolojik Resim Testleri” kitabı
ücretsiz verilecektir. Bu iki kursumuzu da tüm
üyelerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk
duyuyoruz. Kurslarımıza başvurular sendikamıza yapılacak.”

İskilip’te olumsuz hava şartları
nedeniyle ara verilen doğalgaz hattı
döşeme ve abone bağlantısı işinde
ikinci etap çalışmaları başladı.
Bu çerçevede Çorum Caddesi,
Hacıpiri caddesi, Bahabey 100. Yıl
Caddesi, Meydan Mahallesi, Boyacı
ve Hasanfakı sokaklarını kapsayan
6 kilo metrelik hatta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmanın 40
günde tamamlanması hedefleniyor.
Çalışmanın tamamlandığı yerlerde
yaya kaldırımları yenilenerek asfaltın yeniden kazılmasına neden olacak tüm tedbirler alınıyor. Doğalgaz
hattının tamamlanmasının ardından şehrin
ana yollarına 15 kilo
metre uzunluğunda
sıcak asfalt dökülecek.

Bekiroğlu, İl Başkanları

toplantısına katılacak

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
26-27 Nisan tarihinde Ankara Genel Merkezde
yapılacak İl Başkanları toplantısına katılacak.
Bekiroğlu, 26 Nisan Salı günü saat 16.00’da Ak
Parti Genel Başkan ve Başbakan Prof. Dr.
Ahmet
Davutoğlu,
Başkanlığında
İl
Başkanlarının katılacağı toplantıya, saat
20.00'de 81 İl Başkanları ile birlikte Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bilgilendirme toplantısına katılacak.
Ak Parti İl Başkanı Bekiroğlu, 27 Nisan Çarşamba günü ise saat 11.00'da yine Genel
Merkez binasında Genel Başkan ve Başbakan
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun katılacağı
Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak.

Başkan Şahiner, TEOG’a
gireceklere başarı diledi

İl Genel Meclis Başkanı Kaya,
Düvenci grup yolunu inceledi

İl Genel Meclis Başkanı
Halil İbrahim Kaya ve Ak
Parti İl Başkan Yardımcısı
Adnan Tığlı, Düvenci grup
yolunu inceledi.
İkipınar köyü, Güney köyü,
Buğacık Köyü, Güvenli
köyü, Karahisar köyü ve birçok köyü birbirine bağlayan
düvenci grup yolunda yol

genişletme ve yol bakımı için
inceler yapıldı.

Köylere giriş ve çıkış yolları,
köy yönlendirme tabelaları
ve genel yol durumlarına
bakıldı. İnceleme sırasında
konuşma yapan Kaya "
Birçok köyümüzü birbirine
bağlayan düvenci grup yolumuzu, köylü vatandaşlarımızın daha rahat seyahat edebilecekleri bir hale gelmesi için
çalışmalar yapacağız" dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
(TEOG) sınavına girecek öğrencilere yayımladığı bir mesaj ile
başarılar diledi.
Başkan Şahiner mesajında,
"Eğitim ve öğretim bir ülkenin
geleceğine yön veren en önemli
dinamiklerdir. Ülkemizi umut
dolu yarınlara emin adımlarla
taşıyacak olanlarsa çok değerli
öğrencilerimizdir. Yeni nesillerimizin sorumluluk bilinciyle yetişmesi ve okuyan, araştıran sorgulayan, kendine güvenen, bilginin
değerinin farkında olan bireyler
olması en büyük temennimizdir.
Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın büyük emeklerle ve azimle
hazırlandıkları TEOG'da başarılı

olacaklarına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde ve ülkemizin geleceğinin
inşasında emeği geçen değerli
velilerimize ve öğretmenlerimize
teşekkür eder, sınava girecek tüm
öğrencilerimize başarılar dilerim"
şeklinde konuştu.

SINAV ESNASINDA SESSİZLİĞİN SAĞLANMASI
HUSUSUNDA DUYARLILIĞA DAVET

Başkan Şahiner, son olarak, tüm
vatandaşları 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar
esnasında öğrencilerin konsantrasyonunun bozulmaması için
sessiz bir ortam sağlamaya davet
etti.

Ne Yaparsan
Yap - Kendine Yap

Serhat
ÞAHÝN

Bilgi beş harflidir, beşte dördü ilgidir.” İlgi
ve yeteneklerimizdir bizi biz yapa , bilmek
çok da önemli değildir aslında. Kişileri
ayrıştıran nokta da ilgileridir.
Herkesin aynı olduğu bir dünya hayal edersek diğer canlılardan farkımız kalmadığını
görürüz. Dış görünüşlerimizi bir yana bırakalım, ilgilerimiz diğer insanlar arasından
sivrildiğimiz nokta olu . Ve herkesin mutlaka sivrildiği bir noktası vardır. Kiminin sesi
güzeldir, kimi çok iyi basket oynar, kimi
resim yapar, kimi kitap okur, kimi güzel
konuşur, kimi güzel dinler...
Dünyada yaşayan kaç milyon insan varsa
bana göre o kadar ilgi ve yetenek vardır.
Kimi farkındadır ama birçoğu farkında
olmayı geçtim, ilgi ve yeteneğin ne demek
olduğunu bile bilmez.
Yeteneğin doğuştan geldiğine inanırım üzerine bir de ilgi eklersek bir de uygun koşullar eklersek çocuğunun yeteneginin farkında olan anne ve baba da varsa bireysel farklılıklara önem veren bir öğretmene de denk
gelirse eğer kişi yolu açıktır artık istediği
yere kadar varabilir. Ne mutlu ona.
Okulların ve ailenin ilgi ve yetenek konusunda bilinçli olması demek; gelecekte ilgi
ve yeteneğine göre mesleğini seçmiş ve
işini severek yapan ve yaptığı işten mutlu
olduğu için en iyisini yapmak için çabalayan kişilerin yetişmesi demektir.
Son yıllarda eğitim sistemimizde rehberlik
hizmetlerine önem verilmeye başlandı ve
rehberlik hizmetleri öğrencileri ilgi ve yetenek konusunda yönlendirme başarılı çalışmalar veriyor. Geleceğimiz için ümit verici,
taktir edilesi bir durumdur bu.
İnsanın yetenekleri, kendiliğinden çıkan
bitkilere benzer okumakla, budanmaları
gerekir. Emek harcanmadıkça, doğru yönlendiren birileri olmadıkça ve talihiniz de
yaver gitmedikçe yetenekler de körelip
gidecektir.
İyi işlenmiş bir yetenek birçok diplomaya
bedeldir. Yeteneğinizin, ilginizin en önemlisi de kendinizin farkına varın ki dünyadan
sıradan bir insan olarak ayrılmayın...

Dikkat !
Çorum’da
Su Kesintisi
Var
Çorum Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı Su Teknisyenliği Amirliği tarafından
içmesuyu depolarını besleyen besleyici hatta
bakım ve onarım çalışması yapılacağından su
kesintisine gidileceğini açıklandı.
27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 08.00’da
başlayacak olan su kesintisinin akşam saat
20.00’a kadar devam edebileceğinin belirtildiği açıklamada, su kesintisinden etkilenecek
olan yerler Gazi Caddesi, İnönü Caddesi,
Yavruturna Mahallesinin tamamı, Kale
Mahallesi’nin tamamı, Üçtutlar Mahallesi
(Binevler hariç) tamamı, Akkent
Mahallesi’nin tamamı, Ulukavak
Mahallesi'nin tamamı, Buharaevler
Mahallesi'nin tamamı, Çepni Mahallesi'nin
tamamı, Çöplü Mahallesi'nin tamamı,
Kunduzhan Mahallesi'nin tamamı, Karakeçili
Mahallesi'nin tamamı, Karakeçili
Mahallesi'nin tamamı, Yeni Yol Mahallesi'nin
tamamı, Cengiz Topel Caddesi ile Ata Caddesi
arası tüm cadde ve sokaklar olarak açıklandı.
Açıklamada ayrıca, su kesintisi yapılacak yerlerde oturanların mağdur olmamaları için
gerekli önlemleri almaları istendi.

Sayfa

Vali Kara, Öğretmenevi’nin
tadilat çalışmasını denetledi

Vali Ahmet Kara, bir süredir tadilatta olan Öğretmenevi’nde çalışmaları yerinde denetledi. Tadilat çalışmaları ile ilgili Müteahhit İsmail
Özdemir’den bilgiler alan Kara,
çalışmaların bir an evvel bitirilmesi
ve en uygun şekilde öğretmenevinin

312 yatırıma 1 milyar
860 milyon TL ödenek
GÜNDEM
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teslim edilmesi konusunda talimat
verdi. Vali Kara’nın Öğretmenevi
tadilat çalışması denetiminde İl
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan ve bazı daire
müdürleri de hazır bulundu.

Vali Ahmet Kara, 2016 yılında
Çorum’daki 312 kamu yatırımı için
1 milyar 860 milyon 278 bin 873
TL ödenek ayrıldığını açıkladı.
İl Koordinasyon Kurulu’nun 2016
yılı 2. Toplantısı Vali Ahmet Kara
başkanlığında İl Genel Meclisi
Toplantı Salonu’nda dün yapıldı.
Toplantıya ilçe kaymakamları, il ve
ilçe belediye başkanları, kamu
kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Ahmet Kara, kamu
kurum ve kuruluşlarının henüz
yatırımlarına
başlamadıklarını
belirterek, ödeneklerin yeni geldiğini ve ihale süreçlerinin zaman
aldığını açıkladı.
Bundan sonraki sürecin hızla yatırımların hayata geçildiği dönem
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olacağının altını çizen Vali Ahmet
Kara, 312 adet yatırımın 7’sinin
Hitit Üniversitesi, 64’ünün DSİ,
11’inin Karayolları 15’inin İl Özel
İdaresi gibi kurumlara ait olduğunu
söyledi.
Koordinasyonunun en önemli iş
olduğunu dile getiren Vali Ahmet
Kara, “Belli kararlar ve yatırımların
konuşulduğu bu toplantı büyük
önem arz etmektedir. Hepimiz ildeki yatırımlara ilgi duyuyoruz.
Ekonomik ve kültürel yatırımların
hayata geçirilmesi toplumu ileri
götürecektir” dedi.
Tüm dairelerin birbiri ile uyum
içinde olup işleri paylaşıp birbirlerine bilgi vermesi halinde daha iyi
çalışmaların ortaya çıkacağını kaydeden Vali Kara, uyum ve koordinasyonunun şart olduğuna değindi.
Bu yıl iş mevsimi bitene kadar
güzel işler yapılması gerektiğinin
altını çizen Vali Kara, öte yandan
bu yatırımlar ve ödenek içerisinde
demiryolunun olmadığını vurguladı.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısında daha sonra kurum yetkilileri
söz alarak Çorum’daki yatırım ve
projeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantı basına
kapalı olarak devam etti.
(Ebru ÇALIK)

Çorumlular Çorum’da yaşamıyor
Ankara’daki Çorumlu sayısı, Çorum’un merkez nüfusuyla eşit

Türkiye’de 961 bin 203 Çorumlu var. Bunun 511 bin 232’si farklı şehirlerde ikamet ediyor

23 Nisan’da Çocuk
Evleri ziyaret edildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında Vali
Ahmet Kara, Çorum’da bulunan
Ece, Akşemseddin ve Şefkat Çocuk
evine ziyarette bulundu. Vali Kara,
ziyarette çocukların bayramını kutlayarak hediyeler verdi.

Yine bayram etkinlikleri kapsamında, Vali Yardısı Adem Saçan tarafından Hitit Güneşi, Yunus Emre,
Hattuşa ve Nene Hatun Çocuk evlerine ziyarette bulunarak çocuklara
hediyeler verildi.

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS), 2015 sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden
nüfusun doğum yerlerine göre
dağılımıyla ilgili bir rapor yayınladı.
Bu rapora göre, Türkiye’de 961
bin 203 Çorumlu var. Bunlardan,
Çorum nüfusuna kayıtlı olup da
Çorum’da ikamet edenlerin sayısı
449 bin 971 kişi iken, başka illerde ikamet eden Çorumlu sayısı ise
511 bin 232 kişi.

EN FAZLA ÇORUMLU
ANKARA’DA

Çorum nüfusuna kayıtlı olup da
farklı şehirlerde yaşayanların en
büyük bölümü Ankara’yı tercih
etmiş durumda. 2015 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Ankara’da yaşayan
Çorumlu sayısı 242 bin 647 kişi.
Bu rakam aynı zamanda başkentte,
Ankaralılar dışında en fazla ikamet
edenlerin Çorum nüfusuna katılı
kişiler olduğunu koydu. Oransal
olarak Çorumlu Ankara’nı n yüzde

4,6’sını oluşturuyor. Ankara’da en
fazla ikamet edenler sıralamasında
ilk sırayı Çorumlular alırken, ikinci sırada Yozgatlılar yer aldı.

İSTANBUL’DA 100 BİN
559 ÇORUMLU VAR

Çorum dışında yaşayan Çorumluların Ankara’dan sonra en fazla
ikamet ettikleri il ise İstanbul oldu.
İstanbul’da 100 bin 559 Çorumlu
olduğu açıklandı. Ankara ve
İstanbul’dan sonra Çorumluların
en fazla ikamet ettiği iller İzmir,
Antalya ve Bursa oldu. 26 bin
379 kişi İzmir’de, 16 bin 275 kişi
Antalya’da, 11 bin 249 kişi
Bursa’da, 8 bin 191 kişi
Amasya’da, 7 bin 493 kişi
Kocaeli’nde, 5 bin 908 kişi
Konya’da ve 5 bin 484 kişi
Samsun’da, 5 bin 419 kişi
Muğla’da ikamet ediyor.

EN AZ ÇORUMLU
KİLİS’TE

Çorum dışında ikamet eden

Çorumluların en az tercih ettiği il
ise Kilis oldu. Kilis’te Çorumlu
63 kişi ikamet ederken, 114 kişi ile
Ardahan, 172 kişi ile Iğdır, 200
kişi ile Karaman ve 206 kişi ile
Artvin de Çorumluların en az ikamet ettiği iller arasında yer aldı.

ÇORUM’DA
YAŞAYANLARIN 72
BİN’İ FARKI
ŞEHİRLERDEN

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS), 2015 sonuçlarına göre Çorum’un il geneli nüfusu ise 525 bin 180. Bu rakam içerisinde Çorum’da ikamet edipte
farklı illerin ve ülkelerin nüfusuna
kayıtlı olanların sayısı ise toplam
72 bin 209 kişi.

ÇORUMDA EN FAZLA
ANKARALI, EN AZ
YALOVALI VAR

Çorum’da yaşayanların 449 bin
971’ini Çorum nüfusuna kayıtlılar
oluştururken, ilimizde Çorumlu-

lardan sonra en fazla Ankaralılar
var. 11 bin 325 Ankaralının ikamet ettiği Çorum’da sırasıyla 7 bin
196 Amasyalı, 4 bin 711
İstanbullu, 4 bin 112 Samsunlu, 4
bin 646 Yozgatlı, 8 bin 44 kişi yurt
dışı nüfusuna kayıştı kişiler bulunuyor.
Çorum’da en az ise Yalovalı ikamet ediyor. 26 Yalovalının bulunurken, bunu 32 kişi ile Hakkarili,
37 kişi ile Şırnaklı, 43 kişi ile
Kilisli ve 60 kişi ile Burdurlular
takip etti.
Bu verilere göre, Çorumluların
yaşamak için daha çok tercih ettiği
yer, Çorum dışındaki iller oldu.
Bunun da büyük bölümünü
Ankara’da yaşayan Çorumlular
oluşturdu. Çorum kent merkezi
nüfusu 280 bin 631 kişi iken
Ankara’da yaşayan Çorumlu sayısı
da 242 bin 647 kişi oldu. Bu
rakam, Çorum kent
merkezi kadar bir
nüfusun Ankara’da
ikamet ettiğini ortaya
koydu.
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‘Ciddi ve somut projeler üretmemiz gerekiyor’

Hitit Üniversitesi’nde “Yer Gözlem Uydu Uygulama Alanları ve Bütünleşik Havza Yönetimi Çalıştayı” düzenlendi
Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde “Yer
Gözlem Uydu Uygulama Alanları ve
Bütünleşik Havza Yönetimi” konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, ciddi ve somut projeler üretilmesi gerektiğini belirterek, “Şu anda her şey
bilgi üzerine kurulu ve bizler Hitit Üniversitesi olarak bunun farkındayız. Üniversitemiz
artık klasik işlerle uğraşan bir üniversite
modunda değil, Kuzey Anadolu Fay
Hattının bir bölümünü ölçen, Obruk
Barajı’nda deformasyon ölçmeleri yapan,
GPS projeleri gerçekleştiren, insansız hava
aracı gibi projeleri yapmakta olan bir üniversite haline geldik. Bu çalışmalar zamanla
daha da artarak devam edecektir” dedi.
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda
yapılan “Yer Gözlem Uydu Uygulama
Alanları ve Bütünleşik Havza Yönetimi”
konulu çalıştaya Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kamu kurum ve
kuruluş temsilcileri, üniversitenin öğretim
elemanları ve öğrencileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından “Yer
Gözlem Uydu Uygulama Alanları ve
Bütünleşik Havza Yönetimi” konulu çalıştay, Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın açılış
konuşmasıyla başladı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan
teknolojideki gelişme ve ilerlemenin önemi
üzerine vurgu yaptığı konuşmasında,
“Teknolojide her geçen gün baş döndüren
gelişmelerden en çok etkilenen branşların
başında mesleğimiz geliyor: Harita, geomatik, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği.
Gerçekten inanılmaz bir hızda gelişen teknoloji, bizim meslek alanımızın da çok hızlı
bir şekilde çeşitlenmesine, değişmesine ve
buna bağlı olarakta mesleğimizde her geçen
gün ilginin artmasına neden oluyor.” değerlendirmesinde bulunarak “İnşaat bölümlerinin altına kürsü olarak ve topoğraf yetiştirmeye dönük kurulan harita bölümü, artık

dünyadaki çok büyük işleri yerine getiren ve
olmazsa olmaz meslek gruplarının başına
gelmiştir.” diye konuştu.
Teknolojinin zaman kavramıyla yarıştığı
üzerinde durarak “Bizler, bu meslekte eskiden çok zor şartlar altında çalışma ve incelemeler yaparken şu anda teknolojinin ilerlemesiyle mesleki çalışmalar, çaba sarf etmeden ve zaman kaygısı duymadan çok hızlı
bir şekilde standart rutin işler halinde yapılıyor” diye konuşan Prof. Dr. Alkan,
“Teknolojinin aynı zamanda konum/yer
kavramının da üzerinde yükselen bir alan
olduğu vurgusunu yaparak “Nerede sorusunun cevabı artık her an ve her alanda aranmaya başladı ve nerede sorusunun olduğu
her yerde biz varız: Harita Mühendisleri”
yorumunda bulundu. Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, “Bu program sonrasında Üniversitemiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında
bir proje çıkarılabileceğini umuyorum.
Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor
çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

nakları yönetiminin en uygun ölçeği olarak
havzaları benimsemesi ülkemizde de bu
yönetim yaklaşımın diğer ülkelerde olduğu
gibi hızla dikkate alınmasına vesile oldu”
dedi. Aynı zamanda Prof. Dr. Ayşegül Tanık,
bu bağlamda bütünleşik havza yönetimi
temel ilkeleri, Türkiye’nin akarsu havzaları,
havza bilgi sistemleri, mevcut durum itibariyle su yönetiminde paydaş olan kurum ve
kuruluş yapılanması ile SÇD’nin gerekliliklerini yerine getirmede karşılaşılan sorunları
dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN İLK
YER TERMİNALİ
OLAN İTÜ

açıklıklı radar olarak bilinen SAR uyduları,
izlenen hedefe dair hem menzil hem de elektromanyetik saçılım bilgisi sağlaması
yönünden bitki gelişiminin izlenmesinde
büyük rol oynamaktadır.”
diyerek
TÜBİTAK, İTÜ ve ETH Zürih Üniversitesi
(İsviçre) iş birliği ile gerçekleştirilen pirinç
bitkisinin operasyonel olarak uydu-tabanlı
izlenmesi için geliştirilen metodolojileri ele
aldı.

minde bulunan fay yapıları açıklanmış, fay
hareketlerinin izlenmesi için yapılan çalışmalardan örnekler sunulmuştur. 1939
Erzincan depremi ile başlayan doğudan batıya doğru uzanan deprem göçü izlerinin
(1942-Erbaa, 1943-Lâdik ve 1944-Gerede)
bulunduğu bölgede yapılan çalışmaların
paylaşılmasının ekonomik ve toplumsal açıdan faydalı olacağı muhakkaktır.” diyerek
konuşmasını tamamladı.

JEODEZİK ÇALIŞMALAR İLE
YER HAREKETLERİNİN
İZLENMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR

ÇALIŞTAY SUNUMLARININ
ARDINDAN DEĞERLENDİRME

Son konuşmacı Dr. Hakan Yavaşoğlu ise
“GNSS Verilerinin Yer Bilimlerinde

TANIK, SUYUN STRATEJİK
ANLAMI VE ÖNEMİNDEN
BAHSETTİ

İlk konuşmacı Prof. Dr. Ayşegül Tanık,
“Türkiye’nin Su Zenginliği ve Bütünleşik
Havza Yönetimi” başlıklı sunuşunda öncelikle yaşamın vazgeçilmezi ‘su’ ile ilgili
verilere değinerek suyun stratejik anlamı ve
öneminden bahsetti. Türkiye’nin mevcut su
potansiyeli, kullanım miktarları ve alanları
ile suyu kirleten kaynaklar sıralanarak sürdürülebilir su kullanımının önemi ve sürdürülebilirliğin özellikle havzalar bazında sağlanabilirliğinden hareketle havzalara
Türkiye ve Avrupa’dan örnekler veren Prof.
Dr. Tanık, Avrupa Birliği su politikasının
‘anayasası’ olarak kabul edilen ve 2000
yılından bu yana uygulamada olan ‘Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’ hakkında bilgi aktarımında bulunarak “Bu direktifin de su kay-

UYDU YER İSTASYONU

İkinci konuşmacı Doç. Dr. Şinasi Kaya ise
“Uydu Yer Gözlem Uyduları (İTÜ UHUZAM) ve Uygulama Alanları” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin ilk yer terminali olan
İTÜ Uydu Yer İstasyonu ve faaliyetleri
konusunu ele alarak yapılan ve kurgulanan
projelerden bahsetti. Aynı zamanda Doç. Dr.
Şinasi Kaya, 1970’li yıllardan beri uzaktan
algılama teknolojisi ve yöntemleri ile birçok
disiplin tarafından yeryüzünün araştırılmasına değinerek uzaktan algılamada görünür
bölgenin dışında da algılama yapılabildiği
için cisimler hakkında daha fazla bilgi elde
edebileceği bilgisini verdi.

BİTKİ GELİŞİMİNİN
İZLENMESİNDE
BÜYÜK ROL OYNANIYOR

Üçüncü konuşmacı Doç. Dr. Esra Erten,
Radar Verileri ile Tarım İzleme İmkanlar ve
Zorluklar” adlı sunumunda uydu-tabanlı
tarım izleme, kaliteli gıda maddelerinin
uygun maliyetle üretimini ve tarımda verimliliği arttırırken çevreye verilen zararı azaltmanın hedeflendiği bilgisini verdi. Doç. Dr.
Esra Erten, “Yer gözlem uydularından yapay

Kullanımı: Orta Anadolu Örneği” konulu
sunumunda, “Yer bilimleri, yer yuvarının
oluşumundan bugüne meydana gelen deprem, deprem döngüsü, fay yapıları ve karakteristiği gibi jeolojik ve jeofiziksel konuları
içeren bir disiplindir. Yer bilimlerinde 19.
yüzyılın sonunda açı ve kenar ölçmeleri ile
başlayan jeodezik çalışmalar 20. yüzyılın
ikinci yarısında uydu jeodezisinin (uzaktan
algılama, GNSS, VLBI, SLR) kullanılmasıyla devam etmiştir.” dedi.
“Ülkemizde 1999 İzmit ve Düzce depremleri sonrasında uydu jeodezisi ile yer hareketlerinin incelenmesi için birçok çalışma
yapılmıştır/yapılmaktadır. Deprem tahmini
için nerede, ne büyüklükte ve ne zaman
sorularına cevaplar aranmaktadır. Yer bilimleri için nerede ve ne büyüklükte sorularına
cevaplar verilirken ne zaman sorusu hala
istatistiksel sonuçlara dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle yıkıcı depremler
üreten Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu
Anadolu (DAF) fay zonlarının geçtiği ülkemizde jeodezik çalışmalar ile yer hareketlerinin izlenmesi çok önemli bir konudur.”
değerlendirmesinde bulunan Dr. Hakan
Yavaşoğlu, “Bu çalışmada, KAF orta kesi-

Doç. Dr. Şinasi Kaya, “Çalıştaya katılan
herkese teşekkür ediyor çalıştayın çok
verimli geçtiğini ve çok değerli konulara
değindiğimizi düşünüyorum. Gençlerin
kafalarında soru işareti bile kalmasını sağladıysak bizim açımızdan daha başarılı bir
çalışma ve mutluluk verici.” dedi.
Prof. Dr. Ayşegül Tanık, “Çalıştayın verimli
geçtiğini, sürdürülebilirlik konusu üzerinde
durduğumuz için öğrencilere hitap ettiğimizi düşünüyor disiplinler arası çalışmalara
değindiğimiz için yapılacak çalışmalarda da
takım çalışmasının önemine değindik.
Yapılan projeler ve planlar döngüsel çalışmalar da güncelleştirmenin önemi son derece büyük. Bizler yol açmaya çalıştık, gençlerinde devamını ve daha iyisini yapmalarını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Doç. Dr. Esra Erten ise” İçimizdeki potansiyeli keşfetmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Prof. Dr. Reha Metin Alkan araştırmaya çok
destek veren bir rektör. Ben geleceğinizin
çok güzel olacağını düşünüyorum.” diye
konuştu. Dr. Hakan Yavaşoğlu değerlendirmesinde “Kurumların disiplinler arası çalışmaların gelişimlerin önünü açtığını düşünüyorum. Bu panelin yapılmasında emeği
bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Son olarak Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, “Görünen o ki şu anda teknolojinin
geldiği nokta itibarıyla verinin üretilmesi
çok yüksek doğrulukta ve hız açısından son
derece ilerlemiş durumda. Artık elimizde bu
kadar veri var ve veri üretmek kolay iken
insanlığın hayatını kolaylaştırmanın ve
insanlığa hizmet etmenin yollarını bulmalıyız.” yorumunda bulunarak “Kapılarımız
herkese açık. Çok ciddi ve somut projeler
üretmemiz gerekiyor.
İnsanoğlunun hayatını daha iyi nasıl kolaylaştırırız düşüncesiyle projeler yapılması
gerekiyor.” değerlendirmesinde bulunarak
sözlerini tamamladı. “Yer Gözlem Uydu
Uygulama Alanları ve Bütünleşik Havza
Yönetimi Çalıştayı” plaket takdiminin
ardından sona erdi.
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Ceritoğlu ve Bekiroğlu’ndan,
Gökçe ailesine taziye ziyareti
Çorum Ak Parti Milletvekili Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, Şırnak’ta
yapılan operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş.
Habib Gökçe’nin (29) ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Bir dizi ziyaret ve etkinlik için hafta
sonu Çorum’a gelen Ceritoğlu, AK
Parti Çorum İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, Başkan Yardımcıları
Mahmut Öztemiz, Mesut Ceylan ve
Adem Oğuzhan Kaya ile birlikte,
şehit J. Uzman Çavuş Habib
Gökçe’nin ailesini ziyaret ederek
taziyelerini bildirdi.
Ceritoğlu ve beraberindekiler Habib
Gökçek’in babası Mehmet Gökçe,
Annesi Hatun Gökçe ve Eşi Kübra
Kepçe’yi Akkentte bulunan baba
evini ziyaret ederek, başsağlığı ve
sabır diledi.

Habib Gökçek’in vatanın bütünlüğü
ve birliği için şehit olduğunu vurgulayan Ceritoğlu, milletin huzuru için
şehit olan Gökçek’in emanetleri
olan babasının, annesinin, eşinin ve
çocuğunun kendilerine emanet
olduğunu kaydetti. Devletin ve
hükümetlerinin şehit ailelerinin her
zaman yanında olduğunu belirten
AK Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, ellerinde geldiği kadar
şehit ailelerine her zaman sahip
çıkacaklarının altını çizdi. Ziyaret
sırasında Şırnak’ta terör örgütüne
karşı birlikte mücadele ettiği
Mersin’de ikamet eden silah arkadaşının eve taziye ziyaretine gelmesi şehit evinde duygusal anların
yaşanmasına neden oldu. Şehidin
evindeki taziye ziyareti Habib
Gökçek’in ve tüm şehitlerin ruhuna
okunan duanın ardından tamamlandı.

Ceritoğlu ve Bekiroğlu’ndan

Karaman ailesine taziye ziyareti

Ak Parti Çorum Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,
Mardin’in Nusaybin ilçesinde
terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde (GATA) şehit olan
Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa
Karaman’ın baba ocağını ziyaret
ederek taziye dileklerini iletti.
Bir dizi ziyaret ve etkinlik için
hafta sonu Çorum’a gelen
Ceritoğlu, Hacettepe Mahallesi
Dr. Sadık Ahmet Caddesindeki
şehidin baba evine gelerek, şehit
Mustafa Karaman’ın babası Ömer
Karaman, Annesi Sema Karaman

ve yakınlarına taziyede bulunarak
acılarını paylaştı.
Ceritoğlu’nun taziye ziyaretine
Sungurlu Kaymakamı Mithat
Gözen, AK Parti Çorum İl
Başkanı Rumi Bekiroğlu, Başkan
Yardımcıları Mahmut Öztemiz,
Mesut Ceylan ve Adem Oğuzhan
Kaya, AK Parti Sungurlu İlçe
Başkanı İlyas Özkan, AK Parti
Sungurlu Kadın Kolları Başkanı
Havva Özata ve diğer yetkililer
eşlik etti. Şehidin evindeki taziye
ziyareti Mustafa Karaman’ın ve
tüm şehitlerin ruhuna okunan
duanın ardından tamamlandı.
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bir anayasa yapacaktır’
Hitit Üniversitesi’nde “Küreselleşen Dünyada Türkiye” isimli panel gerçekleştirildi

Prof. Dr. Arif Ersoy, “Mutlaka
Türkiye yeni bir anayasa yapacaktır/yapmalıdır. Bu kez anayasayı
kendi milletimizin dünya ve değer
ölçülerine göre yapar isek dünyanın en demokratik ve en özgürlükçü anayasası olacaktır. Türkiye
böyle bir anayasaya kavuşunca
örnek bir ülke olacaktır.
Türkiye’nin öncülüğünde yeni ve
adil bir dünya kurulacaktır.” diyerek gençlere “İlk başta başarıyı
düşünün, büyük ve geleceğe yönelik idealleriniz olsun, kendinizi iyi
yetiştirin ve uygulamaya önem
verin.” tavsiye ve öğütlerinde
bulundu.
Hitit Üniversitesi’nde Prof. Dr.
Arif Ersoy’un konuşmacı olarak
katıldığı “Küreselleşen Dünyada
Türkiye” isimli panel Meslek
Yüksekokulu Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’un
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite öğretim elemanları
ve öğrencilerinin katıldığı panel,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.
Prof. Dr. Arif Ersoy, “Binlerce
toplantıya katıldım. Ancak bugün
çok heyecanlandım. Nedeni ise
sokaklarında yoksul bir ailenin
çocuğu olarak dolaşmak, şehrin
mimarı için çalışmak ve o şehirde
böyle bir üniversitede bulunmak
beni çok duygulandırdı. Kendimi
şu anda Nizamiye Üniversitesi’nde bir öğrenci olarak kabul
ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Arif Ersoy “Küreselleşen
Dünyada Türkiye” isimli sunumunun odak noktasının Türkiye’nin
tarihi ve konumunu olduğu bilgisini vererek “Türkiye, dünyanın

merkezinde yer alan bir ülkedir ve
dünya tarihinde kalıcı medeniyetler burada ortaya çıkmıştır.
Türkler, İslamiyet’le tanıştıktan
sonra tevhit ve adalet çizgisinde
hak ve adalete yaptığı hizmetten
dolayı önemli başarılar elde etmiştir” diye konuştu. Prof. Dr. Ersoy,
“Batılılara diyorum ki bizler
Anadolu’yu işgal etmedik, fethettik. Fetih işgalden farklıdır.
Bizler barış tesis ettik. Osmanlı
Devleti döneminde dünyaya
kazandırdığımız en önemli olgu
“farklılıkta birlik ilkesidir. Bu
ilkeyi Medine site devletini örnek
alarak yaptık ve bu ilkeyi gerçekleştirdik. Bizim medeniyetimiz
farklı dil, kültür ve inanca sahip
olan insanlığı 5-6 asır bir arada
birlik ve barış içerisinde yaşamasını sağladık” dedi.
Tarihte önemli değişim ve kırılma
noktaları olduğu üzerinde durarak
“Bu dönemin en önemli olayları
İstanbul’un fethi ve Viyana
Bozgunu’dur. İstanbul’un fethiyle
bütün Avrupa’yı değişti. Feodal
yönetimden Avrupa’yı ticarete ve
bilime açık hale getirdiler. O
dönemde büyük katkımız oldu.
Viyana Bozgunu sonrasında ise
milletimizin kurumsal yapısını
yeniden kendi dünya ve değer
ölçülerine göre düzeltmesi gerekirdi. Ancak Avrupalıları taklide
başladıkları noktada 1699
Karlofça Antlaşmasından Kıbrıs
zaferine kadar yapılan bütün
anlaşmalarda hep kaybeden biz
olduk, kazananlar Batılılar oldu.”
diyen Prof. Dr. Ersoy, “Hak ve
adalete inanan insanların zalimleri
taklit etmemeleri gerekir. Bir
sorunla karşılaştıklarında kendi
değer ölçülerine göre kendileri

çözmeliler.” yorumunda bulundu.
Aynı zamanda Batılıların kuvveti
hak nedeni saydıkları bir düşünce
yapısına sahip olduklarını, başka
milletlerin fikirlerini benimsemenin değil, şu anda bir araya gelme
ve kendi dünya görüşümüze göre
ülkemizin sorunlarını kendimizin
çözme vakti olduğunu sözlerine
ekleyen Prof. Dr. Ersoy,
“Türkiye’de önemli değişmeler ve
gelişmeler oldu. Bugün geldiğimiz
noktada tarihin kırılma noktasına
geldik. Eski kurumlar ve var olan
mevcut sistem sorunları çözemez
ve kuvvet merkezli ve haksızlığa
dayanıyorsa sorunların çözümünü
bulamazlar.” dedi.
“Bugün dünya bir kırılma noktasındadır. Çünkü Sanayi
İnkılabı’ndan beri çok büyük
değişmeler olmuştur. Batılılar
önce Merkantalizm sistemini kurmuştur ve kapitalizmin ilk şeklidir. Bu sistem dünyanın büyük bir
bölümünü işgal etmiş ve sömürgeleştirmiştir. 20.yy.ın başında birçok ülke sömürge haline gelmiştir.
Bu sistem her ne kadar kendisini
sanayi kapitalizmi olarak yenilemişse de bugün finans kapitalizmi
aşamasına haline gelmiş ve artık
kapitalizm sorun çözemiyor.” diye
konuşan Prof. Dr. Ersoy, İbn-i
Haldun’un sözünden istifade ederek “Uygarlıklar zamanla doğarlar,
büyürler, yaşlanırlar ve yıkılırlar.”
dedi ve ekledi: “Bugün kapitalizm
yıkılış aşamasındadır ve birçok
sorunu çözememektedir.
Kapitalizmde, kâr marjı faize yaklaştıkça problem artar, faize eşit
olursa ekonomi durgunlaşır ve faizin altına düşerse savaş olur.
Bugün bizim coğrafyamız adeta
savaş bölgesi halindedir. Bunlar

mevcut sistemin ürettiği ürünler
ve sorunlardır. Karşılıksız parayla
dünya tarihinde olmayacak derecede dünya sömürülüyor ve yoksullaşıyor.”
Mevcut kapitalist sistemin kimi
ülkeleri yoksullaştırırken kimi
ülkeleri de tekelci sermaye haline
getirdiği üzerinde duran Prof. Dr.
Ersoy, “Dünyanın 3’te 2’si durmadan yoksullaşırken sayısı birkaç yüzü geçen tekelci sermaye
dünyaya hâkim oluyor. Dünyada
böyle bir sömürü dönemi hiç
yaşanmamıştır. Adeta insanlar kâr
için sürekli öldürülmektedir.
Bugün temel hedef ise
Türkiye’dir. Türkiye sıradan bir
ülke değildir. Mazlum milletlerin
bir ümidi haline gelmiş bir ülkedir.” yorumunda bulundu. Birlik
ve beraberlik çağrısına vurgu
yapan Prof. Dr. Ersoy, “Ülkemizin
kendi inancı ve dünya görüşünün
etrafında yeniden kenetlenme
zamanıdır. Önce biz ülkemizde
birlik ve bütünlüğü sağlamalıyız.
Bizim ülkemizde ırkçılık yoktur.
Farklılıkta birliği sağlamış bir milletiz. Bizim medeniyetimiz çatışma medeniyeti değil, barış medeniyetidir.” diye konuştu.
“Küreselleşen Dünyada Türkiye”
isimli panel soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

‘Gözlükçülerin sıkıntıları birlik
ve beraberlik ile giderilebilir’

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Çorum Şubesi, TSO’yu ziyaret etti
Kısa bir süre önce kurulan Türkiye
Optik ve Optometrik Meslekler
Derneği Çorum Şubesi Yönetimi,
tanıtım ziyaretlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Türkiye Optik ve
Optometrik Meslekler Derneği
Çorum Şube Başkanı Mustafa
Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal’ı da ziyaret etti.
Türkiye Optik ve Optometrik
Meslekler Derneği Çorum Şube
Başkan Yardımcısı Yasin Pehlivan
ile Yönetim Kurulu üyeleri
Hüseyin
Aydın
ve
Erdal
Akkaymak’ın da katıldığı ziyarette
Dernek Başkanı Mustafa Yıldırım,
gözlükçüler ve yeni kurulan derneğin
amacı
hakkında
Başaranhıncal’a bilgiler verdi.
Gözlükçülerin sıkıntılarının birlik
ve beraberlik ile giderileceğine
değinen
Mustafa
Yıldırım,
“Derneği kurmamızın amacı

Türkiye’deki optisyenlik mesleği
ile optik mesleklerinin bilimsel ve
teknik olarak gelişmesini sağlamaktır. Ayrıca Türkiye’deki optik
meslek mensupları arasında birlik
ve beraberliği sağlamak, onların
mesleki menfaatlerini korumaktır”
dedi.
Türkiye’deki optik mesleğinin eğitim, öğretim, mevzuat ve uygulama
yönünde gelişmesi, ileri standartlara yükselmesi için mesleki alanda

teknoloji üretimi konularında çalışmalarda bulunacaklarını kaydeden
Mustafa Yıldırım, “Bu sektörde
hizmet veren üyelerimizi bilimsel
akademik ve hukuksal temelde
bilinçlendirmek, bu amaca uygun
olarak yurtiçi veya yurtdışında her
türlü çalışmalar yapacağız.” diye
konuştu.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Çetin Başaranhıncal ise
Çorum’da böyle bir oluşumdan
dolayı Mustafa Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.
Sivil toplum kuruluşlarının ülke ve
illerin kalkınmasına katkı sağlayan
önemli bir kuruluş olduğunu kaydeden Başaranhıncal, Çorum’un
geleceği için kurulan her sivil toplum kuruluşunun yanında olduklarını söyledi. Başaranhıncal son olarak ziyaretlerinden dolayı Mustafa
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

EĞER İNSANIN AKLI BAŞINDA

OLMASAYDI ÖVÜLMEYE LÂYIK OLMAZDI
Görür işitiriz. Dikkatli insanlar, dillere
destan olur. Biz de, dikkatli olanlarımız
da iftihar edecek olumlar kaydederiz.
Dikkatli olduğumuz zaman, tuttuğumuzu
başarırız. Ne olursa olsun bilmediğimizi
bile, biliyormuş gibi başarır, hem de övünürüz bile.
Zihnimiz dağınık olduğu zaman, karışır.
O zaman şaşırır, bildiğimizi de başaramaz hale geliriz. Zihnimiz dağınık olduğu zaman anımızı yaşamıyoruz. Yok,
sanki yokmuş gibi yaşıyoruz.
Hâlbuki varız, öyleyse var olmak, anını
yaşamaktan başka bir şey değildir.
Anımızı yaşayıp varlığımızdan hoşnut
olmamız için kendimizi yaşamamız başta
gelir. Bu sözler yabancı geliyorsa, şöyle
de düşünebiliriz.
Bir insanı övdükleri zaman: Aklı başındadır, iyidir derler, övmek; epeyce iyi
taraflarını söyledikten sonra, aklı başında
olduğunu söylemekle biter.
Bu demektir kİ; övülen İnsanın bunca
İyilikleri, meziyetleri yani her türlü iyiliği; aklı başında olması ile müspettir. Eğer
o insanın aklı başında olmasaydı, övülmeye lâyık olamazdı. Aklı başında olan
insan; herkesin hoşlandığı, sevdiği, saydığı kadar, kendisi de kendisinden hoşlanır, kendisi de kendisini sever ve sayar.
Bazı insan kendisinden hoşnut değildir.
Kendisi yine kendisini beğenmez.
Beğenmediği halde kendi kendisini zorla
iyiyim diye inandırmaya çalışır.
İşte öylesine; kendini aldatan insan derler. Kendisini islâh etmeye uğraşacağına,
iyi kabul etmeye uğraşır. Başkalarına da
aynı davranışı yapar.
Bir yandan sahte davranışlar yapar, içinde sahteliğini yargılarken, yüzden gerçekliğini kabul ettirmeye çalışır. Bu
çelişkili riyasını da, illâ ki gerçekçi olarak kendisine bile kabul ettirmek ister.
Ettiremez. İnsan yaratılışı öyledir ki; hiçbir zaman; sahteyi, yalanı, gerçek olmayan hiçbir şeyi kabul edemez.
Yaratılışın dışına çıkılmadığını bile bile,
göre göre, yaşaya yaşaya yine de gerçekle alâkası olmayan şeyi yapar, herkese de,
kendi kendine de gerçekmiş gibi kabul
ettirmeye çalışır.
İşte dünyanın en zavallı insanlarından
biri de bu tip insanlardır. Bu zavallılık acı
bir hastalıktır. Tabi ki hasta, hastalığını
bilmeyebilir. O hastalığım bilmeyişi,
kusur sayılmamalıdır. Eğer kusur ise, o
hastalığı sezip de kınayandadır. O hastalığı bilen onu kınayacağına, münasip bir
tedavi çaresini düşünmelidir.
Şimdi kendimize gelelim. Hepimiz de bu
gibi hastalıklara rastlıyoruz. Belki bizde
de oluyor. Devamlı değilse bile, nezle
gibi bazı noktalarda olup geçiyor.
Bu önemli bir arızadır, insan hayatını gerçekler doldurmazsa, tatminkârlık olmaz,
öyleyse toplu dikkati tercih etmeye bakacağız. Bu da anını yaşa, kendini yaşa
meselesidir.
Her zaman aklı başında olmaya, her şeyden çok dikkat etmemizi gereği ortaya
çıkıyor. Anımızı yaşarsak, hoşlanmadığımız şeylerden kurtulmak yeteneğini
kazanabiliriz. Kazanırız da.
Bunun için istemediğimizi yapmamak,
istediğimizi yapabilmek kudretine ulaşabilmenin yegâne çaresi:
Anını Yaşa, Kendini Yaşa!..

KENDİMİZE HEKİM OLALIM
AKCİĞER TIKANIKILIĞI

1) Isırgan otu, akciğer tıkanıklığını
açar, kaynatılarak suyu içilmelidir. İçimi
kolaylaştırmak için, bir miktar şeker katılabilir.
2) Bir gr. safran yutulmaya devam edilirse, teneffüs cihazını kuvvetlendirir,
nefesi kolaylaştırır.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

ASIRLARA YÖN VEREN

Abdulkadir DURU

BİR İNSANIN ÇARPIKLIĞI
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

GERÇEK İMAN,
BİN İNSANI RAHATSIZ EDER DAVA
ADAMI'NDADIR

Huzursuzluk diyoruz. Huzursuzlukların sonu, bunalım oluyor.
Bunalım daha ileri giderse, çılgınlığa dönme tehlikesiyle karşılaşıyor. İşte, anarşi ve terör olayları bunalımın çılgınlık devresidir. Şimdi bu
çılgınlık devresi önleniyor, önlendi ama bunalıma sebep olan huzursuzluk
neyle önlenecek?
Tek iktisadi düzenle huzursuzluk ortadan kalkar mı? Kalkamaz.
Huzur kaynağının esas menşeini bulmakla huzur gelecektir. Gün ışığında görülüyor ki, iktisat düzenleriyle beraber, kişilik kuralları da yerini
istiyor.
İnsanda kişilik nasıl gerçekleşir sorusuna, kim cevap verecek?
İnsan ne ile tatmin olur? Vicdan hürriyetine nasıl kavuşulur?
Bunların insanlara verilmesinin, ekmekten sudan daha önemli olduğunu mutlak kabul etmek lâzım değil midir? Şimdiye kadar bu meseleye
bakılmayışının sebebi nedir?
Kimler bu durumlara sebep olduysa oldu. Kaç asırdan beri bu
önemli ihtiyaçlar ihmal edildiyse edildi. $imdi ne yapacaksak ona bakalım
Hiç olmazsa, iktisat düzeni kadar da kişilik düzenine önem verilmesini kabul edelim. Çünkü insan yaratılışı ihtiyaçlarla kurulmuştur.
Karşılanmayan ihtiyacın yeri çöker. Çöküntü yerinden de insan arızalanır.
Bir insanın çarpıklığı da bin insanı rahatsız eder. Oluyor bunlar, görüyoruz. Görüyoruz da çareyi tek tarafta arıyoruz, öbür taraf daha çökük kalıyor.
Şimdi, Devletimiz iktisadî düzenin en iyi çaresini bulmak ve gerçekleştirmek çabasında.
Bu arada biz ne yapacağız?
Biz de bilenler bilmeyenlere, yapanlar yapmayanlara kişilik tarafımızın düzenini öğreteceğiz, talim edip gerçekleştireceğiz. Gücümüzün yetmediği yerde Devlet yardımcı olur. Yeter ki biz bilinçli bir katkıda bulunalım, halis niyetimiz olsun.
Daha önce "halk eğitimi" demiştik. İşte, halk eğitiminin çok cepheli
yönlerinden beri başta geleni "kişilik" yönümüzdür ve bizi en fazla çöküntüye uğratan nokta da burasıdır.
İnsan, sayılmadığı yerde çökmez mi? Açlıktan çöker de aldanmaktan
çökmez mi? İnsan susuz kaldığı zaman çöker de sevgisiz kaldığı zaman
çökmez mi?
"Aklı besleyen nedir? Akıl neden zayıf düşüyor ki, tamamen tersine
işler yapıyor" diye merak edilmiyor mu?
İnsan âleminde önemli bir nokta daha var. Huzursuz kimse, kendi
huzursuzluğunun farkında değildir çok kere. Huzurlu kimseyi de fark edemez. Ancak, kriz gelir de o devreyi atlatırsa, "ben kriz geçirdim" diyebilir.
Devamlı huzursuz olduğunu, devamlı huzursuzluk devreden devreye
geçtiği zaman asap bozukluğuna uğradığını bilemez. Sinirli hali çok feci
olursa, "ben bugün kriz geçirdim " der. İşte kişilik düzenlemesi ve iç besin
ihtiyaçları karşılanmadıkça, o çöküntüler insanı çarpık ve huzursuz yaşatır. Özden Gazetesiyle, haftada bir defacık olsun, iç besinlere teşvik ve kişilik önemlerine ait konulara giriyoruz. Daha açık, daha da verimli olmak
çabasındayız.
Pratik halk kişilik eğitimi, gerçekten önemli bir ihtiyaçtır. Bunu
kabul edenlerin desteklemeleri gerekir. Umarız ki, büyüklerimiz destekler
de önemli olan kişilik ihtiyaçlarımızı da karşılayacak kadar düzene koyarız, "pratik halk kişilik eğitimi" düzenimiz de yoluna girer.
Haziran 1971

Dünyadaki canlı-cansız tüm
varlıklara sahip olmak ve şahsiyetimizi göstermek amacıyla
yaratılan biz insanlar, bu
büyük görevi kendimize dava
edinip, yerine getirmek mecburiyetindeyiz.
Bunun için, işimiz ile beraber
uyguladığımız eğitimimizde
şahsiyetimizi göstermek davasını hedef alarak, Allah'ın arzusunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Verdiğimiz önem derecesine göre şahsiyet kazanacağımız için, bu davaya hayatımızı koyup, sahiplik yerimizi
almalıyız. Dava edinilmeden,
iman edilemeyeceği için, imanımız da yine dava tutuşumuza, bu yoldaki çabamıza bağlı.
Eğitimimizde yaratılışımızın
gereği olan bu davayı gerçekleştirme faaliyetlerinde bulunup, bu çalışmalarla gerçek
iman sahibi olacağız. Allah'a
iman; Allah'ın arzusu olan şahsiyet gösterme davasını hedef
alıp, o gaye adına yaşamak

olduğu için, biz de eğitimimiz
ile ömrümüzü bu gaye ile sürdürmeyi talim edeceğiz.
Öncelikle, tuttuğumuz davanın
adamı olduğumuz, her davranışımızdan görünmeli. Aile,
çevre ve toplum ilişkilerimizde
davamıza uygun hareketler
yapmaya ve bu çizgiden dışarıda adım atmamaya özen göstermeliyiz. Eğitimimizi birlikte
sürdürdüğümüz arkadaşlarımız ile anlaşıp, kusur görmeden, kınamadan, yanlış, sakıncalı davranışlarımızda birbirimizi uyarıp, yardımlaşmalıyız.
Daima aramızda birbirlerimizle yarış içerisinde olmalıyız.
Fakat bu yarışın, hiçbir zaman
çekememezliğe, kıskançlığa
dönüşmesine izin vermemeliyiz. Başarılardan hız kaynaklanıp, daha da üstün düzeye erişme girişimlerinde bulunmalıyız. Böylece hepimiz de şahsiyetimizi kazanıp, Dava Adamı
olurken, Allah'ın arzusunu gerçekleştirmeyi başaracağız.

Sumak

Faydalı Bilgiler

Sumak, kırmızımsı küre şeklinde meyvesi olan, ekşimsi bir
bitkidir. Ülkemizin hemen her
yerinde yetişir. Meyveleri kurutularak sofra tuzuyla karıştırılıp
öğütülerek baharat olarak kullanılır. Salatalarda, yemeklerde
tat vermek amacıyla kullanılır.
Sumak Bitkisinin Faydaları
o
İçerisinde bulunan
tanen ile şeker hastası olanların
şekerini düşürür.
o
İshali engeller. Hazmı
kolaylaştırır.
o
Yüksek ateşi düşürür.
o
İdrar kaçırma hastalığına karşı iyi gelir.
o
Antiseptiktir.

o
Damarları büzerek kan
durdurma özelliği vardır.
Yüksek tansiyonu olan kişiler
ya az kullanmalı yada hiç kullanmamalıdır. Fazla sumakkullanımı kişide kabızlığa neden
olmaktadır. Sumağın bir çok
kullanım türü vardır.
Sumak Kullanımı
Yemeklerde, salatalarda kullanabilirsiniz. Bitkinin kırmızı
yaprakları suda kaynatılıp gargara yapılabilir. Diş eti ve
boğaz ağrısı olanlara faydalı
gelecektir. Zehirlenmelere karşı
ise içilirse antikor özelliği taşır.
Baharatçılarda ve marketlerde
kolayca bulabilirsiniz.

GÜVEN DUYULACAK İNSANLARIN
ÇOĞALMASI HANGİ TÜZÜĞE AYKIRIDIR?

Hayat da şahsiyet müessesesi değil midir? Güven duyulacak insanların çoğalması hangi tüzüğe
aykırıdır?
Şahsiyetlilik hangi maliyetleri yükseltir, faturalarını kimlere ödetir?
Evet, insan her konuda şahsiyetli olursa tutarlıdır.
Şahsiyetlilerle yoğurt yenir. Şahsiyetsizlerle hiçbir konu temiz sonuçlanmaz.
Aradığımız iyilik ve güzelliklerin hepsini, şahsiyetli insanların çoğalmasından bulacağımızı bilmeyen mi var ki?
İster yıkıcılıkta, ister yapıcılıkla, hangi gidiş olursa olsun, güvenilir insanlarla sağlam sonuca varılır. Bunu kim bilmez?
Hal böyle iken, bunca zamandır hatırlattığımız hâlde bu önemli, konunun üstüne hiç bakılmayışının anlamını bulmak güç.
Şahsiyetlilik ilgi duyulmayacak bir mesele midir? Niye ilgi duyulmaz?
Şahsiyetlilerin çoğalması, olsa olsa şahsiyetsizlerin işine gelmez. Oysa onların aklı olsa, güvenilir
insanlara onların da ihtiyacı vardır.
Güvenilmeyen insanlarla ne yıkıcılık, ne de yapıcılık olamaz ve yapılamaz. Şahsiyetsizlerle ne
yapılsa yarıda kalır, tamamlanamaz.
Gerçekler bu boyutlarda seyrederken, niye şahsiyet eğitimine yer verilmediğini anlamak mümkün
değil.

UNUTMAYALIM

KABUL ETTİRMEK

İnsanda ne kadar istek çeşidi varsa, hepsinin
gelişi, kendisini saygı ile kabul ettirmek isteğinden doğar. O isteğin adına gelişir.
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Kapsamlı elektrik
kesintiyi yapılacak

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.00

Güneþ:05.37

Öðle :12.45

Ýkindi :16.31

Akþam:19.40

Yatsý :21.09

ÇRT’ de Bugün

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum'da kaliteli ve sürekli
elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik Kesintisi'
uygulanacak.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum İl
Koordinatörlüğünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriği
ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
27.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi
Şehir Şebekede 09:30-11:30 saatleri arasında
''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Alaca ilçesine
bağlı Özhan Mahallesi Spor Sokak, Özhan
mahallesi Medrese Sokak, Özhan Mahallesi
Enginar Sokak, Özhan Mahallesi Kuvvet Sokak
Civarı.Cengizhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi Bir Bölümü, Cengizhan Mahallesi
Güzide Sokak, Cengizhan Mahallesi 3. Dilcen
Sokak ve Yunus Emre Camii Civarına,
27.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi
Şehir Şebekede 12:30-14:30 saatleri arasında
''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Alaca ilçesine
bağlı Denizhan Mahallesi Kervan Sokak Bir
Bölümü, Denizhan Mahallesi Dergah Sokak
CivarıCumhuriyet Mahallesi Güney Sokak,
Sosyal Sokak, Ayvalı Sokak Civarına,
27.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi
Şehir Şebekede 15:00-17:00 saatleri arasında
''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Alaca ilçesine
bağlı Cengizhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi Bir Bölümü, Cengizhan Mahallesi Ahu
Sokak, Cengizhan Mahallesi Songül Sokak,
Cengizhan Mahallesi İlknur Sokak ve Civarı,
Cengizhan Mahallesi Mendil Sokak, Cengizhan
Mahallesi Akay Sokak ve Mehmet Akif İlkokulu
Civarına,
28.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi
Şehir Şebekede 09:30-11:30 saatleri arasında
''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Alaca ilçesine
bağlı Yıldızhan Mahallesi Menzil Sokak,
Cumhuriyet Mahallesi Menzil Sokak,
Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak, Farabi
Sokak, Hüseyin Abat Sokak civarı, Yıldızhan
Mahallesi 1. Özbek Sokak, Gelin Sokak,
Karapınar Sokak, Azeri Sokak, Beylik Sokağa,
28.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi
Şehir Şebekede 12:30-14:30 saatleri arasında
''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Alaca ilçesine
bağlı Yıldızhan Mahallesi Cengiztopel Caddesi,
Yıldızhan Mahallesi Selçuklular Sokak Civarı,
Cumhuriyet Mahallesi Emre Aykaç Sokak,
Hizmet Sokak, Kalem Sokak, Hızar Sokak,
Varol Sokak, Medet Sokak, Evci Sokak, Özer
Sokak,1.Ayvaz Sokağa,
28.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi
Şehir Şebekede 15:00-17:00 saatleri arasında
''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Alaca ilçesine
bağlı Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak,
Yıldızhan Mahallesi Bahçeler Sokak Bir
Bölümü, Yıldızhan Mahallesi Ali İhsan
Yurduşen Sokak Civarı. Denizhan Mahallesi
Yozgat Caddesi, Günhan Mahallesi Yozgat
Caddesi Mezbahane Civarına,

‘Resfebe Yarışması’nda
ödüller sahiplerini buldu
basmaları açısından önemli. Yarışmaya
80 okulumuzdan 120 eser katılmış.
İlçelerimizden de okullarımızın katılarak derece almaları sevindirici bir
durum. Sorunları çözmekte kararlı
olursak başarılı oluruz. Karanlığın en
yoğun olduğu dönem aydınlığın en
yakın olduğu dönemdir. Yarışmaya
katılan, derece alan öğrencilerimiz ve
bu öğrencilerimizi yönlendiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Program sonunda Çorum Bilim Sanat
Merkezi öğrencilerinin diğer çalışmaları hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük’e Merkez
Müdürü Sadık Efe öğrencilerin hazırlamış olduğu bir tablo hediye etti.

Çorum Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen “Resfebe
Yarışması’nın” ödül töreni yapıldı.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Ali Rıza Ekmekyapar, okul
müdürleri, öğretmen ve öğrenciler
katıldı.
Dereceye giren öğrenciler, okullar ve
danışman öğretmenlerin isimleri şöyle:
“Şehri Şüheyda Demir-Hasan Çelebi
İmam Hatip Ortaokulu / Bayat -Filiz
Arlıer-Gülse Hatice Koç-Mimar Sinan
Ortaokulu /Merkez - Evren CeylanFatih Bekir Kurşun-Osmancık İmam
Hatip Ortaokulu/Osmancık - F. Şahende Karabacak.”
Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, “Resfebe’yi, tabletlere, makinelere gömülmüş öğrencilerimizin dünyalarını açarak, analitik düşünmelerini
sağlayacak güzel bir çalışma ürünü ola-

rak görüyorum. Günümüz dünyasında
ortalama 140 kelime ile konuşur hale
geldik. Bu açıdan resfebe, çocuklarımızın gördüklerini anlatmak, hayal dünyalarını geliştirmek ve gerçeklere ayak

RESFEBE NEDİR?

“Resfebe, resim ve alfabe sözcüklerinin
kaynaştırılması ile oluşturulmuş bir
kısaltmadır. Bireydeki hayal gücü ile
kelime, cümle, atasözü
veya deyimi harf, resim ve
sayıları kullanarak eğlenceli bir şekilde anlatabilmektir.
Akıl oyunları kategorisinde
yer alan Resfebe, öğrencilerin hayal dünyasını geliştirir, analitik düşünme strateji üretmesini sağlar, zihinsel kapasite ve becerilerini
geliştirir, eğlence sunar.”

‘Biz büyük bir davanın, ulvi bir gayenin adı ve adresiyiz’
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen
Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, ülkede
her bir buçuk yıla bir hükümet düşmüş
olması ya da 28 yılda 27 hükümet kurulmuş olmasının altındaki temel nedenin, bu
ülkede sistemin anayasal zemini kurgulanırken, yanlış kurgulanmasından ya da
vesayet odaklarının işine yarayacak şekilde
kurgulanmasından kaynaklı olduğunu

belirterek, ülkenin bir türlü toparlanamamasının altında yatan nedenin bunlar olduğunu vurguladı.
Sendikacılığa yeni bir boyut kazandırmak
ve ülkede sendikal alanın sevimli, sempatik, milletin değerleri ile barışık hale gelmesine zemin oluşturmak ve bunu takip
etmek için yola çıktıklarını belirten
Saatcı,"Çünkü bu ülkede sendikal alan

kavga zemininde yürüdü. Kavga zemininde bir rekabet vardı. Bu kavga zeminindeki
rekabet yanlış konum alışlar, birisi kullanılıp birisini nadasa bırakmalarla devam etti.
Sendikalar bu ülkede demokrasinin kurumsallaşmasını değil, vesayetin katmerleşmesini, bu milletin birikimlerini iç edilmesini
sağlayan yapılar oldu. Örgütlü güç bu
anlamda kullanıldı” dedi.

ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ

Motosiklet yayaya çarptı

Bahçelievler Mahallesi’nde
motosikletin yayaya çarpması
sonucu kaza meydana geldi.
Alınan bilgilere göre olay
Bahabey Caddesi’nde yaşandı.
C.S yönetimindeki motosiklet
ile seyir halinde iken yaya olarak yürüyen C.Ş’ye çarptı.
Kazada C.Ş’nin hayati tehlike
arz etmeyecek şekilde yaralandığı öğrenildi.

Motosiklet ile araç çarpıştı

Kale Mahallesi’nde motosiklet
ve otomobilin çarpışması sonu-

cu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan
bilgilere göre olay Ata Caddesi
üzerinde yaşandı.
M.A yönetimindeki motosiklet
ile seyir halinde iken A.C’nin
kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada R.A, H.A, ve M.A hafif
şekilde yaralandı.

Motosiklet yan yattı

Bahçelievler Mahallesi’nde
meydana gelen trafik kazasında
2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay
Bahabey Caddesi üzerinde
yaşandı.
H.B kızı S.B ile motosikleti ile

seyir halinde iken önlerine aniden çıkan araca çarpmamak
için fren yapması sonucu motosiklet yan yattı. Kazada H.B ve
kızı S.B hafif şekilde yaralandı.

Çepni Mahallesi’nde kaza

Çepni Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu
meydana gelen trafik kazasında
iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Çelik Sokak
üzerinde yaşandı.
R.T sevk ve idaresindeki aracı
ile seyir halinde iken L.T’nin
sevk ve idaresindeki araç ile
çarpıştı. Kazada sürücüler
hayati tehlikeleri olmayacak

şekilde yaralandı.

Alaca’da kaza

Çorum’un Alaca İlçesi’nde
meydana gelen trafik kazasında
2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay Günhan Mahallesi
Yozgat Caddesi üzerinde
yaşandı.
R.D’nin sevk ve idaresindeki
araç ile S.M’nin sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
Yaralılardan Z.B ileri tetkik ve
tedavi için üst merkeze sevk
edildi.

13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Konser: Mustafa Ceceli
18:00 Haberler
18:20 Çorum’ dan Esintiler
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

27 Nisan 1749 Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk
kez Londra Green Park'ta seslendirildi.
27 Nisan 1810 Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi
besteledi.
27 Nisan 1865 Sultana isimli ve 2,300 yolcu taşıyan buharlı gemi Mississippi Nehrinde infilak
ederek battı: 1.700 kişi öldü.
27 Nisan 1908 1908 Yaz Olimpiyatları Londra'da
başladı.
27 Nisan 1909 II. Abdülhamid tahttan indirildi;
yerine V. Mehmed tahta geçti.
27 Nisan 1927 Türkiye'de ilk radyo yayını başladı.
Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.
27 Nisan 1937 Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya
gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.
27 Nisan 1938 Türkiye ile Yunanistan arasında
dostluk antlaşması imzalandı.
27 Nisan 1940 Köy Enstitüleri'nin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini,
kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan
Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen
okullarına dönüştürüldü.
27 Nisan 1941 II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri
Atina'ya girdi.
27 Nisan 1960 Togo, Fransa'dan bağımsızlığını
kazandı.
27 Nisan 1961 Sierra Leone, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
27 Nisan 1965 ABD'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.
27 Nisan 1978 Afganistan Devlet Başkanı
Muhammed Davut ve hükümeti, saatler süren
sokak çatışmalarından sonra kanlı bir darbeyle
iktidardan düşürüldü.
27 Nisan 1981 Xerox PARC şirketi ilk bilgisayar
faresini tanıttı.
27 Nisan 1988 Cardiff'te yapılan Avrupa Halter
Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu,
bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.
27 Nisan 1993 Ankara Devlet Tiyatrosu "kamyon
tiyatrosu" uygulamasına başladı.
27 Nisan 1994 Güney Afrika'da siyahi vatandaşların da oy verebildiği ilk demokratik seçimler
yapıldı.
27 Nisan 2007 Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı. (bkz. 27 Nisan Genelkurmay
Başkanlığı Basın Açıklaması)
27 Nisan 2009 İstanbul'da sabaha karşı 60 ev ve
işyerine baskınlar düzenlendi. Baskınların düzenlendiği evlerden biri olan, Bostancı Emanet
Sokak’ta bir apartman dairesinde saat 05.30’da
çatışma çıktı. 6 saat süren silahlı çatışmada
Devrimci Karargâh yöneticisi Orhan Yılmazkaya,
çatışma sırasında başından vurulan Mazlum
Şeker ve polis amiri Semih Balaban öldü. Çatışmada aynı zamanda 7 polis de yaralandı.

VEFAT EDENLER
MEHMET ALİ ŞENTÜRK
Sinan ŞENTÜRK' ün babası, Telekom' dan emekli
Hıdır ŞENTÜRK' ün kardeşi, Çorum Belediyesi
çalışanı Erol YÖRDEM' in dünürü; Mehmet Ali
ŞENTÜRK vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Spor Toto 3.lig 3.grup’ta son haftaya girilirken Belediyespor 56
puanla 5.sırada yer alıyor. Son hafta kendi sahasında kümede kalma
mücadelesi veren Körfez İskenderunspor’u konuk edecek
Belediyespor galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan Playoff’lara kalmayı başaracak. Peki Belediyespor puan kaybederse ne
olacak ? İşte Play-off’lara kalabilecek üç takımın ihtimalleri;

Puan Durumu
Sırala
5 – Çorum Belediyespor

6 – Gölcükspor
7 – Darıca Gençlerbirliği

Attığı / Yendiği / Averaj / Puanı
46
36
10
56
41
49

33
35

7
14

55
53

Kendi Aralarındaki Maçlar
Gölcükspor: 2 – Belediyespor: 1
Belediyespor: 2 – Gölcükspor: 1
Darıca GB: 3 – Belediyespor: 0
Belediyespor: 1 – Darıca GB: 0
Gölcükspor: 1 – Darıca GB: 3
Darıca GB: 3 – Gölcükspor: 3

Puan eşitliği halinde önce ikili averaja bakılacak, eşitliği olduğu
takdirde gol averajına ve son olarak en fazla gol atan takım bir üst
sırada yer alacak

Belediyespor:

-Son hafta kazanması halinde puanını 59 yapar ve diğer sonuçlara
bakmadan Play-off’lara kalır
-Son hafta berabere kalması halinde puanını 57 yapar ve
Gölcükspor’un galip gelemediği halde Play-off’lara kalır.
-Son hafta kaybetmesi halinde puanı 56’da kalır. Gölcükspor kaybeder, Darıca galip gelemezse 5.sıradaki yerini korur ve Play-off’lara
kalır.

Gölcükspor:

-Son hafta kazanması halinde puanını 58 yapar ve Çorum
Belediyespor’un puan kaybetmesi halinde Play-off’lara kalır
-Son hafta berabere kalması halinde puanını 56 yapar, Çorum
Belediyespor averajla üstünde bulunduğu için ancak en az 3 farklı
kaybederse ve Darıca GB Kazanamazsa Play-off’lara kalır.
-Son hafta kaybetmesi halinde Play-Off’lara kalamaz

Darıca GB:

-Son hafta kazanması halinde puanını 56 yapar, Çorum
Belediyespor’un kaybetmesi ve Gölcükspor’un puan kaybetmesi
halinde Play-off’lara kalır.

Sungurlu Stadyumu ihale aşamasında

Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sungurlu Şehir Stadyumu yapımı için ihale hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Milletvekili Uslu, "Şehir Stadyumumuzun ihaleye esas projelerinin önümüzdeki hafta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ulaşmasını bekliyoruz. Projelerin gelmesi ile İl Müdürlüğümüz ihale ilanına çıkacaktır" dedi.
Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Çorum İl Müdürlüğü teknik ekipleri ilçeye gelerek stadyumun yapılacağı alanının vaziyet planına esas plankotesini
hazırladılar.
Çevre ve Şehircilik Çorum İl Müdürlüğü teknik ekiplerine Ak Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan ve İlçe Spor Müdürü Halil Yurt eşlik etti. İlyas
Özkan, ilçeye modern bir stadyum kazandırılması için çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Rakiplerden Haberler

Şampiyon, Körfez’i geçemedi Bayburt Play–Off’ları garantiledi
Şampiyon Kastamonuspor 1966, 3.
Lig’deki son deplasman maçında, ligde
kalma savaşı veren Körfez
İskenderunspor’a 2-0 yenildi.
Ceza ve sakatlıklar yüzünden 10 futbolcusundan mahrum bir kadroyla İskenderun’a
giden, bu yüzden de kulübeye yalnızca üç
futbolcu çıkarabilen kırmızı-siyahlılar, 30 ve
70. dakikada gelen gollerle rakibine boyun
eğdi.

Niğde Belediyespor evinde konuk ettiği Bayburt
Grup Özel İdare Spor'a 1-0 yenildi.
5 Şubat Şehir Stadyumunda oynanan ve taraftarın desteğine rağmen istenilen oyunu sergileyemeyen Niğde Belediyespor 80.dakikada Bayburt
Grup Özel İdare Sporlu Mustafa Özgen, kalecinin hatalı pasında topun önünde buldu. Mustafa
Özgen topu boş kaleye göndererek Bayburt Grup
Özel İdare Spor'u 1-0 öne geçirdi. Yenilgiye rağmen
Niğde Belediyespor ve galip gelen Bayburt Grup Özel
İdarespor play off’ta mücadele etmeyi garantiledi.

Vanspor'da Umutlar Haftaya Kaldı Darıca’nın umutları son haftaya kaldı
Van Büyükşehir Belediyespor ligin
37. Haftasında deplasmanda
Dersimspor’a konuk oldu. Van
Büyükşehir Belediyespor,
Dersimspor’u Baran Basut’un 27 ve
90. dakikada kaydettiği gollerle 2-0
kazandı.
Van Büyükşehir Belediyespor önümüzdeki hafta kendi sahasında
konuk edeceği Manavgatspor’un yenmesi halinde, Körfez
İskenderunspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Körfez
İskenderunspor ise play off mücadelesi veren Çorum Belediyespor’a
konuk olacak. Çorum Belediyespor’un play offlara gidebilmesi için
kendi sahasında konuk edeceği Körfez İskenderunspor mutlaka yenmesi gerekiyor.
Çorum Belediyespor’un, Körfez İskenderunspor’u yenmesi halinde,
Van Büyükşehir Belediyespor’da evinde kazanması halinde ligde kalmış olacak ve Körfez İskenderunspor ise lige veda eden diğer 4’üncü
takım olabilir.

Bay geçen Gölcükspor
Niğde mesaisine başladı

Rakiplerden Haberler

Evinde 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Darıca Gençler Birliği'nin
play off ihtimali artık mucizelere kaldı. Sarı yeşilliler önümüzdeki hafta
kazansa dahi rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
Spor Toto 3'ncü Lig 3'ncü Grup'ta play off mücadelesi veren Darıca
Gençler Birliği evindeki maçta 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalarak
play off şansını mucizeye bıraktı. Maçın ilk devresini 22'nci dakikada
Gökhan Erdoğan'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan temsilcimiz
78'de Sedat'ın penaltı golüne engel olamadı. 77'nci dakikada penaltıya
sebep olan Gökhan Şahin'in kırmızı kart görmesiyle son 13 dakikayı 10
kişi oynayan Darıca Gençler Birliği kalan sürede beraberliği bozamadı.

Çok zayıf ihtimal

Darıca Gençler Birliği önümüzdeki hafta play off'a kalmayı garantileyen
Bayburt Grup Özel İdare'ye konuk olacak. Sarı yeşilliler play off için
öncelikle bu maçı kazanmak zorunda. Çorum Belediyespor'un evinde
ligde kalma mücadelesi veren Körfez İskenderunspor'a yenilmesi,
Gölcükspor'un ve 24 Erzincanspor'un yine evinde oynayacağı son hafta
maçlarını kaybetmesi durumunda Darıca Gençler Birliği play off'a kalabilecek.

Bu haftayı bay geçecek olan 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor ligin son haftasında karşılaşacağı Niğdeapor maçının
hazırlıklarına başladı.
Tokuş, “son haftalarda sıkıntı yaşadık”
Gölcükspor teknik direktörü Yusuf
Tokuş ‘‘Play-Of iddiamız devam ettiği
için futbolcularımın anormal derecede
moralleri yüksek ve arzulular. Son 6 haftada aldığımız beraberlikler bizi bir hayli
sıkıntıya sokmuştu. Kazanamıyorduk. Bu altı haftada dört beraberlik sıkıntı oldu. Ancak Bayburt maçımız olmazsa
olmazımızdır. Bayburt takımı da kazanmak için mücadelelerini belli
ettiler. Futbolcularımız verdiğimiz görevleri yerine getirdiler” dedi.

Hedefimiz finale kalmak”

Play-Off’a kaldığımız zaman zaten ilk maçımızı içeride oynayacağız.
İçerde oynadığımız zaman galibiyet almamız önemli çünkü deplasmanda bir gol bile atsak finale yaklaşırız. Erzincan, Çorum, Darıca
finalleri oynayacak. Rakiplerimiz güçlü olabilir ancak takımları tanıyoruz ve ben takımıma güveniyorum. Biz inşallah finale kalmak için
mücadele edeceğiz.” Dedi.
Görüşlerini aktaran Gölcükspor’un takım kaptanı Sezgin Bektaş ise
şunları söyledi: ‘‘Play-Of için hala şansımız var. Niğde maçını kazanacağız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz hiçbir zaman bırakmadık bırakmayacağız, son sözü biz söyleyeceğiz. Son altı hafta bir talihsizlik yaşadık kaçırdığımız puanlar bizi sıkıntıya soktu ama biz hala
inanıyoruz Play-Of’a çıkacağız” dedi.

Ali Doğan Veteranlar Ligini değerlendirdi
Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu
Batı ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doğan, 20152016 Batı Karadeniz Futbol Ligi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TMVFL Federasyonunun ilk defa bu sene Batı ve Orta
Karadeniz’de Lig oluşumuna gittiğini belirten Ali Doğan
“Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi olarak ilk defa lig oluşturduk. Bu ligimizde yer alan Çorum Masterler, Sinop
Tersanespor, Ordu Bezirganoğlu, Akdağmadeni Masterler
ve Bartın BASAD takımları ile Ekim ayında başlayan lig
yolculuğumuz 17 Nisan’da yapılan maçlarla tamamlandı.
Birbirinden çekişmeli ve mücadeleli maçlara sahne olan

ligimize genel bir açıdan bakacak olursak sportmenliğin ve
centilmenliğin hiç unutulmadığı karşılaşmalar olarak hafızalarımızda yer aldı. Deplasmanlı ve çift devreli lig usulüne
göre oynanan maçlarda “Herkes için spor” sloganımızın
hem sporcular hem de sporseverler tarafından benimsendiğini görmek bizleri çok mutlu etti.
Yaklaşık 8 ay süren lig maratonunda şampiyonluk ipini haftalar öncesinden göğüsleyen ve bölgeler içinde de şampiyonluğunu ilk ilan eden Çorum Masterler takımını kutluyorum. Yine son haftaya kadar 2.lik mücadelesi için de olan
ve averajla 2. olan Sinop Tersanespor takımını da tebrik
ederim. Ayrıca, Ordu Bezirganoğlu, Akdağmadeni Masterler

ve Bartın BASAD takımlarını da tebrik ederim.
10-16 Mayıs tarihleri arasında Batı ve Orta Karadeniz
Bölge şampiyonu olarak Antalya’da yapılacak olan Türkiye
Şampiyonasında bölgemizi temsil edecek olan Çorum
Masterler takımına şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Ali Doğan, Masterler ve Veteranlar Futbol Liginde yer
almak isteyen 40 yaş ve üzeri futbol severlere çağrı yaparak
“Futbol sevdalılarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Gelecek yılın lig planlamasında yer almak isteyen
takımlarımızın Federasyonumuzun internet sitesindeki
www.tmvfl.com adresinde yer alan ön başvuru formunu
doldurarak bizlerle olabilirler” dedi.

