8 ‘Play-Off için destek şart’

3 Eğlenerek İngilizce öğrendiler

Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Hamit Işık,
Cumartesi günü oynayacakları İskenderun maçında tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini
söyledi. Bu maçta 3 puandan başka hiçbir yolları
olmadığının altını çizen Işık, “ Ligde artık Play-Off
adına tam bir final diyebileceğimiz bir maça çıkacağız. Bu maç bizim için ne kadar önemliyse
rakip takım için de o kadar önemli. Belki de bu
sezon zorluk derecesi en yüksek maçlardan birine çıkacağız.

GÜNDEM
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--

‘Her okulun bir projesi var’ projesi kapsamında Fatih
Sultan Mehmet İlkokulu, İngilizce Şenliği düzenledi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar
İngilizce ile doyasıya eğlendi. Dün yapılan programa
bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Müdürü Haydar Deveci, açılış konuşması yaparak,
amaçlarının öğrencilerin eğlenerek neşe içerisinde
İngilizce öğrenmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden tarihe yolculuk

Çorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Kent Konseyi
tarafından çocuklarda tarih ve
çevre bilincinin geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer
alan Hititlerin tarihine
yolculuk yaptı.

3 ürün koruma altında
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Yýl: 1 Sayý: 130

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Sayfa 5’te

Yol verme kavgasında

bir kişi vuruldu
Çorum'da yol verme meselesi
nedeniyle çıkan kavgada bir kişi
pompalı tüfekle vuruldu.
Olayı ile ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sayfa 3’te

Sayfa 3’de

“Uluslararası Bütün Yönleriyle

Çorum Sempozyumu” düzenlenecek

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 2830
Nisan
2016
tarihlerinde
“Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu” düzenlenecek.
Sayfa 3’te

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi
kanalıyla Coğrafi İşaretle 3 ürünü
rekabette koruma altına alacak.
Oğuzlar Cevizi, Ormancık Pirinci
ve Kargı Tulumu’nun Coğrafi
İşaret Tescili için Çorum Valiliği
tarafından çalışma başlatıldı. Vali
Ahmet Kara’nın talimatıyla yapılan çalışma sonucunda Oğuzlar
Cevizi, Ormancık Pirinci ve Kargı
Tulumu Menşei işaretiyle tescil
edilecek. Belirli şartlarda üretim
yapan tüm üreticileri koruma
altına alan Coğrafi alan işareti
Çorum’un yerel ürünlerini hem
kalite açısından hem de haksız
rekabet açısından koruma altına
almış olacak. Tüketiciler Oğuzlar

Cevizi, Osmancık Pirinci, Kargu
Tulumunu daha güvenli bir şekilde diğer yöre ürünlerine tercih
edecek. Ürünlere dinamik pazarlama gücü kazandıracak olan
Coğrafi işaret tescili bölgesel kalkınma için önemli bir katkı sağlayacak.
Çorum ürünlerine Coğrafi İşaret
Tescili için çalışmalar yapan
Danışman Evren Alankuş,
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki
ürünlerin tescili çalışmalarını
yapmış deneyimli bir isim.
Evren Alankuş Coğrafi İşaretle
ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. “Bir bölgenin herhangi bir ürünü, halısı,

kilimi, meyvesi, taşı, madeni,
pirinci, peyniri, cevizi çeşitli
malzemelerle oluşan işlemeleri
diğer yörelerde üretilenlerden
farklı olabilir. Bir yörede üretilen
bir halı, kilim, kumaş, ceviz,
pirinç, peynir gibi bir ürün ün
kazanmış olabilir. Bu ürünlerde o
yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün belli
bir kaliteye sahip olduğu şeklinde
algılanıp, güvenilir bulunabilir.
Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, yörenin adına
belli bir güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edebilirler. Coğrafi İşaret tescili bu
bakımdan önem taşır”

Memur aylık 7,5 çeyrek altın kaybetti
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.
Sayfa 4’te

Alankuş, Çorum ürünlerine
Coğrafi işarette Menşei İşareti
tescili çalışması yapılacağını söyleyerek Menşei İşareti hakkında
da şu bilgileri paylaştı.
“Menşe işareti; coğrafi sınırları
belirlenmiş bir yöre, alan, bölge;
çok özel durumlarda ülkeden
kaynaklanan belirgin bir niteliği,
ünü veya diğer özellikleriyle bu
yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş yöre, alan, bölgeye özgü doğa
ve insan faktöründen kaynaklanan, üretimi, işlenmesi ve diğer
işlemlerin tümüyle bu yöre, alan
veya bölge sınırları içinde üretilen bir ürünü tanımlamaktadır.

Evren Alankuş
(Danışman)

7 Çorum’un turizmden beklentisi “selamsız bandosuna” benzedi 6

Bekiroğlu: Ak Parti sosyal
sorumluluğunun bilincinde
AK Parti Çorum Sosyal İşler
Başkanlığı yapılan çalışmalar
neticesinde tespit edilen yardıma muhtaç ailelere gıda yardım
paketlerini dağıtmaya devam
ediyor.
Sayfa 4’te

Havalar ısınıyor
Bahar havası yeniden geliyor.
Bir süredir etkili olan soğuk
ve yağışlı hava
yerini yeniden
sıcak havaya
bırakıyor.
Sayfa 3’te

Canlı doğum sayısı
2015 yılında azaldı
Türkiye’de 2015 yılında
dünyaya gelen bebek sayısı
19 bin 503'lük bir azalışla 1
milyon 325 bin 783 oldu.
Sayfa 2’de

2

En fazla üretim ve
teslimat linyitte
Sayfa

Katı yakıtların 2016 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 144 bin 368 ton, linyitin 4 milyon 547 bin
890 ton ve taşkömürü kokunun 343 bin 496 ton,
teslimat(1) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 770 bin 326 ton, linyitin 4
milyon 672 bin 236 ton ve taşkömürü kokunun
396 bin 465 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI
KARŞILAMA ORANI
EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE
GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama
oranı(2) yüzde 5,2 ile en düşük taşkömüründe
gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 97,3 iken taşkömürü kokunda yüzde 86,6 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT
TESLİMATI EN
FAZLA TERMİK SANTRALLERE
YAPILDI

GÜNDEM
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ÇESİAD çocuklara
ikinci bayramı yaşattı

Merkezi İstanbul'da bulunan Çorumlu
Eğitimci Sanayici ve İş Adamları
Derneği (ÇESİAD) , Çorum'da gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha
ekledi.
Sungurlu'nun Demirşeyh Köyü'ne yaklaşık 3 hafta önce gelerek taşımalı sistemle öğrenim gören öğrencilerin
dileklerini alan ÇESİAD, tüm dilekleri
temin ederek hediyelerle birlikte 23
Nisan'da tekrar geldi. Sungurlu'da
kahvaltı yapan ÇESİAD grubu şehit
ailesine taziyede bulundu ve ardından
programın gerçekleştirileceği köye
geçti.
Bursiyer öğrenciler, yönetim kurulu
üyeleri ve birçok protokol üyesinin
katılımıyla gerçekleşen programda köy

adeta bayram yerine döndü. Programa
çok sayıda bürokrat, iş adamı ve eğitimci katıldı Çorumlu Eğitimci
Sanayici ve İş Adamları Derneği
(ÇESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Karaca, “Esas başarı güzel
şeyler yapmak, güzel şeylere vesile
olmak, insanların gönlünde yer tutmaktır. Hangi makamda ve mevkide olursak olalım şu gök kubbe altında hoş bir
seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere”
dedi.
Karaca, “Çorum’un Sungurlu ilçesinde
yaşayan ve taşımalı sistemle eğitim
gören ilkokul öğrencilerine yönelik
gerçekleştirdiğimiz bu projede amacımız, hem geleceğimize ışık tutacak
olan bu çocuklarımızın dileklerine ve

hayallerine ulaşmanın mümkün olduğunu göstermek hem de onların yüzlerindeki gülümsemelere şahit olmaktı.
Görüyorum ki bunu başardık. Ayrıca
asıl amaçlarımızdan birinin de çocukların İstanbul’da üniversite okuyan ağabeylerini ve ablalarını örnek alarak
onların da bir gün üniversiteli olacaklarını ve ÇESİAD olarak onları da destekleyeceğimizi göstermektir. Bu projenin böyle bir günde yapılması daha
anlamlı oldu. Köy halkına, muhtara ve
programa katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programın ardından Çorum'a hareket
eden grup kültürel gezilerine devam
etti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı
incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde
42,8’i termik santrallere, yüzde 24,9’u kok tesislerine, yüzde 6,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 85,8’i
termik santrallere yapıldı.

Sakin Bilge’den Karakaş’a ziyaret

Ortaköy’den dünyaya birlik,
beraberlik ve kardeşlik mesajı

Çorum’un Ortaköy ilçesinde
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenen programda
konuşan Ortaköy Belediye
Başkanı Taner İsbir, “değil
miyiz hep bir gardaş; Alevi,
Sünni
Kızılbaş”
diyerek
Ortaköy’den tüm dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik
mesajı verdi.
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Ortaköy 100. Yıl İlkokulu
Bahçesi’nde anlamlı bir kutlama programı düzenlendi.
Katılımın bir hayli yoğun olduğu programa Ortaköy Belediye
Başkanı Taner İsbir , İlçe

Müftüsü Erol Köseoğlu, daire
müdürleri ve kalabalık bir
vatandaş topluluğu katıldı.
Çorum Belediyesi Mehteran
Takımının gösterisi ile başlayan
etkinlik Süleymaniye Camii
İmam Hatibi Adnan Ölçer tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.
Programın açılış konuşmasını
yapan Ortaköy İlçe Müftüsü
Erol Köseoğlu “Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.
Muhammedin doğum haftası
etkinliği onun adını anmamıza
vesile olmaktadır.
Allah her şeyi bizim için yaratmıştır. Dünyaya bizleri halife

olarak göndermiştir. En güzel
sanatını bizim üzerinde yaratmıştır. Bizlere verdiği akılla
onu tanımamızı istemiştir.
Kainattaki her şey Allah’ı zikrediyor. Dağlar taşlar her şey
Allah’ı zikrediyor. Taşlar vardır
içerisinden sular fışkırır, taşlar
vardır yuvarlandıkça ‘Allah’
der. Bitkiler ve hayvanlar hepsi
Allah’ı zikrediyor.
Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. Muhammed ‘Allah
diyelim’ dedi. Biz insanlar daha
çok şükür ederek O’nu daima
analım. Rabbimize hamdedelim. Ona ulaşmak için çok çalı-

şalım. Keşke O’nu 365 gün
daima böyle anabilsek. O’nun

sevgisi ile sizleri baş başa bırakıyorum'” dedi.
Ortaköy Belediye Başkanı
Taner İsbir ise programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, “bizim
ayrımız gayrımız yok hepimiz
biriz. Bu gün Alevisi ile Sünnisi
ile yan yanayız. İşte birlik, işte
Hz. Muhammed sevgisi.
Hepimiz O’nun etrafında toplandık. Hz. Muhammed dünyaya geldi. Mazlum sevinirken
zalim üzüldü. Yunus Emre,
Hacı Bektaş Veli hepsi bu dinin
yetiştirdiği evliyalardır. Hepsi
bizimdir. Belediye olarak sizlere bu tür hizmetleri de vermeye
devam edeceğiz” şeklinde
konuştu. Çorum Belediyesi
Mehteran Takımının gösterisi
ile devam eden etkinlik, Hitit
Üniversitesi Hacı Bektaş Veli
Araştırma Bölümü öğrencileri
ile öğretmenleri Bora Gökgöz
ile Nazlı Eryücel eşliğinde
yapılan Sema gösterisi ile
devam etti. Sema gösterisi izleyenler tarafından uzun süre
alkışlandı. Çorum Sufi Devran
Zikir ve Semazan ekibinin gösterisiyle devam eden program,
programa katılan ekiplere yapılan hediye takdiminin ardından
sona erdi.

Osmancık için vizyonel çalışmaları
ve önerileri ile bilinen Osmancık
Sanayici ve İşadamları (OSMİAD)
Başkanı Sakin Bilge, Osmancık
Atatürk Ortaokulu Müdürü ve
Kültür Turizm Derneği Başkanı
Sakin Karakaş'ı ziyaret etti.
Osmancık’taki sosyal ve kültürel
konularla bir süre görüşen ve bilgi
alışverişinde bulunan ikili Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan uluslararası Koyunbaba
sempozyumu ile ilgili gelişmeler
konusunda da bilgi alışverişinde
bulundu.
Karakaş, daha sonra konuğuna
okulda yapılan görsel çalışmaları

tanıttı. Sakin Bilge, kendisinin de o
zaman ilkokul olan Atatürk
Ortaokulu binasında öğrenim gördüğünü okulda görsel olarak önemli değişimlerin oluştuğunu ve
Atatürk Ortaokulunun projelerini
basından takip ettiklerini, bu çalışmaların okula vizyon kazandırdığını belirterek, Karakaş’a çalışmalarında başarılar diledi.
Karakaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OSMİAD'ın
Osmancık'ta sosyal ve ekonomik
hayata renk veren bir STK olduğunu belirterek farkındalık oluşturan
önerileri ve çalışmaları için
Bilge’ye teşekkür etti.

Alaca’da elektrik kesintisi
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:
29.04.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca ilçesi kırsal şebekede 09.00-10.00 saatleri arasında "3.
Şahıs Çalışmaları'' nedeniyle Alaca ilçesine bağlı
Küçük Hırka Köyü, Yüksekyayla Köylerin ve
Yüksek Yayla Köyü İçme Suyu'na programlı olarak elektrik verilemeyecek.

Canlı doğum sayısı
2015 yılında azaldı
Türkiye’de 2015 yılında dünyaya gelen bebek
sayısı 19 bin 503'lük bir azalışla 1 milyon 325
bin 783 oldu. Toplam doğurganlık hızı, diğer bir
ifade ile bir kadının doğurgan olduğu dönem
(15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Türkiye için 2001 yılında 2,38
iken bu sayı, 2014 yılında 2,18 ve 2015 yılında
ise 2,14 oldu.
Avrupa Birliği’nde (AB-28) 2014 yılında kadın
başına düşen ortalama çocuk sayısı 1,58; doğurganlık hızı en yüksek 3 ülke ise sırasıyla; Fransa
(2,01), İrlanda (1,94) ve İsveç (1,88) oldu. AB28'de doğurganlık hızı en düşük üç ülke ise sırasıyla Portekiz (1,23), Yunanistan (1,30) ve
İspanya (1,32) ile Polonya (1,32) oldu.

TÜRKİYE’DE GEÇEN YIL 19 BİN
330 ANNE
ÇOĞUL DOĞUM
GERÇEKLEŞTİRDİ

İdari kayıtlardan alınan veriye göre, 2015 yılında 19 bin 330 anne çoğul doğum gerçekleştirirken, bu kadınların yüzde 97,4’ü ikiz, yüzde 2,4’ü
üçüz ve yüzde 0,2’si dördüz ve daha fazla bebek
dünyaya getirdi. Türkiye'de 2015 yılındaki
doğumların doğum sırası incelendiğinde bu
doğumların yüzde 36,7’si ilk, yüzde 32,2’si ikinci, yüzde 18,3’ü üçüncü, yüzde 12,8’i ise dört ve
daha üstü doğum olarak gerçekleşti. AB-28’de
2014 yılındaki doğumların yüzde 46,1’i ilk,
yüzde 35,8’i ikinci, yüzde 12,2’si üçüncü ve
yüzde 5,9’u dört ve üstü doğum olarak gerçekleşti.

ANNENİN İLK DOĞUMDAKİ
ORTALAMA YAŞI 25,2 OLDU
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Araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Gülabibey Mahallesi’nde iki aracın
çarpışması sonucu meydana gelen
trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre Ö.Ö sevk ve
idaresindeki araç ile A.T yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı. Kazada
Ö.Ö ve A.T hafif şekilde yaralandı.

Okul servisinden inen
öğrenciye otomobil çarptı

Buharevler Mahallesi’nde okul servisinden inip karşıya geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı.
Edinilen bilgilere göre küzü
Mustafa Kemal Ortaokulu yanında
meydana geldi.
N.A aracı ile seyir halinde iken okul
servisinden inerek karşıla geçmeye
çalışan S.M’ye çarptı. Kazada
S.M’nin hafif şekilde yaralandığı
öğrenildi.

Yayaya çarptı

Ulukavak Mahallesi’nde meydana
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay
Osmancık Caddesi üzerinde yaşandı.
Z.H sevk ve idaresindeki aracı ile
seyir halinde iken karşıdan karşıya
geçmeye çalışan M.C’ye çarptı.
Kazada M.C hayati tehlike arz
etmeyecek şekildi yaralandı.

Alaca’da kaza

Çorum’un Alaca İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi

yaralandı. Alınan bilgilere göre
kaza Cumhuriyet Mahallesi Çorum
Caddesi üzerinde yaşandı.
Y.C sevk ve idaresindeki aracı ile
seyir halinde iken önüne çıkan araca
çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park
halindeki araca çarptı. Kazada Y.C
ve Y.K hayati tehlike kaydı ile Hitit
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine sevk edildi.

Kargı’da kaza

Çorum’un Kargı İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı. Edinilen bilgilere göre
kaza
İmambel
Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi üzerinde
yaşandı.
H.K sevk ve idaresindeki aracı ile
seyir halinde iken aniden park
halindeki araçtan inen A.D’ye çarptı. Kazada A.D hafif şekilde yaralandı.

Klozet malzemelerine
kafasını çarptı

Çorum’da bir iş yerinde çalışan işçi
kafasını klozet malzemelerine çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgilere göre İl Merkez-Pınarçay Köyü
Organize Sanayi bölgesinde faaliyet
gösteren bir işyerinde işçi olarak
çalışan Y.K işyerinde çalıştığı esnada döküm tezgahında bulunan klozet malzemelerine kafasını çarptı.
Hayati tehlikesi olmayan Y.K
Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde tedavisinin tamam-

Türkiye’de ilk canlı doğumunu yapan kadınların
ortalama yaşı 2014 yılında 25 iken 2015 yılında
25,2 oldu. AB-28'de bu yaş, 2014 yılı verilerine
göre 28,8'dir. AB-28’de ilk doğumdaki ortalama
anne yaşı en yüksek üç ülke sırasıyla; 30,7 ile
İtalya, 30,6 ile İspanya ve 30,2 ile Lüksemburg;
en düşük üç ülke ise sırasıyla 25,8 ile
Bulgaristan, 26,1 ile Romanya ve 26,3 ile
Letonya'dır.

lanmasının ardından taburcu edildi.

Osmancık’ta yangın

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde çıkan yangında
bir evin mutfağı kısmen yanarak zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre Osmancık-Çampınar
köyünde ikamet eden R.A (6) isimli şahsa ait
evin mutfağında bulunan elektriğe takılı aspiratörün kısa devre yapması nedeni ile yangın çıktı.
Yangında mutfak kısmen yanarak zarar gördü.
Yangın Osmancık itfaiye müdürlüğü ekipleri
tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir
can kaybının meydana gelmediği öğrenildi.

Bahçede yürürken düşerek yaralandı

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde yüksekten düşen
bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay
Oğuzlar-Kızılcapelit Köyü’nde meydana geldi.
H.Y (91) isimli bayan yayla evinin bahçesinde
yürüdüğü esnada dikkatsizlik nedeni ile dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi
olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
tedavi altına alındı.

Sayfa
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Eğlenerek İngilizce öğrendiler
Eğitimci-Yazar Erkoç

‘Her okulun bir projesi var’ projesi
kapsamında Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu, İngilizce Şenliği düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen
şenlikte çocuklar İngilizce ile doyasıya eğlendi.
Dün yapılan programa bazı daire
müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
Müdürü Haydar Deveci, açılış
konuşması yaparak, amaçlarının
öğrencilerin eğlenerek neşe içerisinde İngilizce öğrenmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.
Yoğun katılımın olduğu program
İngilizce ve Türkçe olarak sunuldu.
Programda ‘How Many’ isimli
eğlenceli şarkı, İngilizce olarak saatin kaç olduğu sorusunun yanıtı en

hızlı verme, İskelet ile birlikte iskelet dansı, öğrenciler tarafından giyilen kostümlerle dünyanın farklı
ülkelerinden konukların ülkelerini
tanıtması, balonların üzerine
İngilizce kelimeleri en doğru yazma
yarışması, parmak ailesinin şarkıları, İngilizce kelimeleri doğru kategorilere ayırma yarışması, baş,
omuzlar, dizler, parmaklar şarkısı ve
dans, vücudun bölümlerini İngilizce
olarak doğru bilme yarışması, farklı
mesleklerin yer aldığı sahnede şarkılar yer aldı. Çok sayıda öğrencinin
etkinliğe katıldığı İngilizce Şenliği’nde çocukların İngilizceyi eğlenerek öğrenmekten
oldukça
memnun
olduğu görüldü. (Ebru
ÇALIK)

Rektör Alkan’ı ziyaret etti
Çorum’un tanınmış eğitimci ve
yazarlarından Ethem Erkoç, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ı ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı
duyduğu memnuniyeti ifade eden
Ethem Erkoç, Hitit Üniversitesi’nin
Çorum’a büyük bir katma değer
sağladığını
söyledi.
Erkoç,
“Çorum’da Sahabe ve Evliya
Makamları” isimli kitabını Prof. Dr.
Alkan’a hediye etti.

Ethem Erkoç’un kaleme aldığı çok
sayıda eseriyle edebiyata büyük
katkılarda bulunduğunu ve yazdığı
kitapların hem Çorum’un tanınması
hem de araştırmacılar için önemli
bir kaynak teşkil ettiğini ifade eden
Rektör Prof. Dr. Alkan, “Eserleriyle
Çorum’un hafızası olabilecek bir
koleksiyonu bizlere kazandırdığı
için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini
temenni ediyorum” diye konuştu.

“Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu” düzenlenecek

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde
28-30 Nisan 2016 tarihlerinde
“Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu” düzenlenecek.8 oturumda eş zamanlı olarak 5
ayrı salonda 40 programın gerçekleştirileceği sempozyumda; 158
sözlü, 3 poster olmak üzere toplam
161 bildiri yer alacak olup bu bildirilerin yüzden fazlası ise Çorum

dışından gelecek olan akademisyen
ve araştırmacılarca sunulacak.
Sempozyum sonunda Çorum’un
tarih, kültür, sanat, mimari, ekonomi, sağlık gibi hemen her alanda
değerlerini ortaya koyacak olan en
az 1000 sayfalık bir külliyatın ortaya çıkması bekleniyor.

Uğurludağ’da hortum Havalar ısınıyor
evlerin çatılarını söktü

Etkili yağmurdan sonra gelen hortum Uğurludağ İlçesi Armutlu
Çukur yaylasını vurdu. Çorum'un
Uğurludağ İlçesi'nde başlayan yağmur yağışı sonunda meydana gelen
hortumda Armutlu Çukur yaylasındaki evlerde ve ahırlarda büyük
ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Şirin bir yer olan Armutlu Çukur
yaylasında bulunan evlerin ve ahırların çatılarını söken hortum, bazı
ağaçları da dibinden devirdi.
Kaymakamlık ve Belediye yetkilileri olay yerine giderek incelemelerde
bulundu. Çorum İl AFAD

Müdürlüğü yetkililerinin olay yerine giderek, hasar tespit çalışması
yapması bekleniyor. Uğurludağ
Belediye Başkanı Remzi Torun,
“Belediye olarak bizde mağdur olan
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi.
Yaraların en kısa sürede sarılacağını
kaydeden
Torun,
Armutlu Çukur yaylası sakinlerine geçmiş
olsun
dileklerinde
bulundu.

Bahar havası yeniden geliyor. Bir
süredir etkili olan soğuk ve yağışlı
hava yerini yeniden sıcak havaya
bırakıyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün yağış
beklenmezken sıcaklıklarda da
hissedilir derecede artışlar olacak.
Meteoroloji tahminlerine göre
Çorum’da Perşembe günü hava az
bulutlu sıcaklık 3 ila 17 derece,
Cuma günün 3 ila 8 derece,

Cumartesi günün 4 ila
21 derece, Pazar günü
ise 5 ila 24 drece olacak.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve
İletişimden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, sağlık
hizmetlerinin önemli bir parçası
olan laborantların, 28 Nisan Dünya
Laborantlar Günü’nü kutladığını
söyledi. Laborantların çalışmaları
hakkında açıklamalarda bulunan
Lafcı, “Laborantlarımız, yoğun iş
yükü altında çalışırken çeşitli mesleki riskler yaşıyor ve sorunlarına
çözüm bekliyor. Arkadaşlarımız, ne
yazık ki çalışma ortamlarındaki
yetersizliklerin yanı sıra AIDS,

Kırım Kongo, Hepatit gibi hastalıklara da yakalanma riski ile karşı karşıya kalıyor. İstihdam yetersizliğinin getirdiği sorunları yaşayan laborantlarımızın iş yükünün azaltılması
için bir an önce yeni kadrolar açılmalıdır. Çalışma ortamlarında iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin ciddi
tedbirler alınmalıdır. Sağlık-Sen
Çorum Şubesi olarak; Sağlık hizmetlerindeki önemi bu gün dolayısıyla yeniden hatırlanan laborantlarımızın
28
Nisan
Dünya
Laborantlar Günü’nü kutlarız” dedi.

Lafcı: Laborantlar için iş sağlığı ve
güvenliğinde ciddi tedbirler alınmalı

Yol verme kavgasında

bir kişi vuruldu
Çorum'da yol verme meselesi
nedeniyle çıkan kavgada bir kişi
pompalı tüfekle vuruldu. Olayı ile
ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Olay önceki gün Bahabey
Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla
Bahabey Caddesi’nde otomobiliyle
seyir halinde olan 36 yaşındaki
Umut U., yol verme meselesi
nedeniyle içerisinde 4 kişinin
bulunduğu başka bir otomobilin
sürücüsü ile tartıştı. Tartışma kısa
sürede kavgaya dönüştü ve çıkan
kavgada Umut U., eşi ve çocuklarının gözü önünde önce darp edildi, ardından pompalı tüfekle sırtından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay

yerine çok sayıda polis ekibi ve
ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde
yapılan Umut U., ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak hemen ameliyata alındı. Umut
U.'nun sağlık durumunun ağır
olduğu ve yoğun bakım ünitesinde
tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından, Beytullah D.,
Enver D., Kemal T., ve Enes K.,
polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki
sorgularında silahla yaralama olayını kabul etmedi.
Nöbetçi mahkemeye
sevk edilen 4 kişi
tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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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:
28.04.2016 Tarihinde Çorum İli Mecitözü ilçesi
Kırsal şebekede 09:00-14:00 saatleri arasında
"Bakım Onarım Çalışmaları'' nedeniyle
Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyüne ve
Alancık Köyü İçme Suyu'na,
29.04.2016 Tarihinde Çorum İli Mecitözü ilçesi
Kırsal şebekede 09:00-11:00 saatleri arasında
"Bakım Onarım Çalışmaları'' nedeniyle
Mecitözü ilçesine bağlı Kaleycik köyüne,
29.04.2016 Tarihinde Çorum İli Mecitözü ilçesi
Kırsal şebekede 14:00-16:00 saatleri arasında
"Bakım Onarım Çalışmaları'' nedeniyle
Mecitözü ilçesine bağlı Dağsaray köyüne,
28.04.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze
bağlı Buhara Evler 17. Sokak, Buhara Evler 9.
Sokağın bir kısmı, Buhara Evler 8. Sokağın bir
kısmı, Buhara Evler 11. Sokağın bir kısmı,
Buhara Evler 6. Caddenin bir kısmına,
29.04.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze
bağlı Buhara Evler 17. Sokak, Buhara Evler 9.
Sokağın bir kısmı, Buhara Evler 8. Sokağın bir
kısmı, Buhara Evler 11. Sokağın bir kısmı,
Buhara Evler 6. Caddenin bir kısmına,
30.04.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze
bağlı Buhara Evler 17. Sokak, Buhara Evler 9.
Sokağın bir kısmı, Buhara Evler 8. Sokağın bir
kısmı, Buhara Evler 11. Sokağın bir kısmı,
Buhara Evler 6. Caddenin bir kısmına,
02.05.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze
bağlı Buhara Evler 15. Sokağın bir kısmı,
Buhara Evler 2. Sokağın bir kısmı, Buhara Evler
13. Sokağın bir kısmı, Buhara Evler 6. Caddenin
bir kısmı, Buhara Evler 8. Sokağın bir kısmına,
28.04.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı İlçesinde
08:30-18:00 saatleri arasında "Proje Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Kargı İlçesine bağlı Çukuralıç
- Akkise - Karakise Yaylası, Tepelice köyü Uzunyurt yaylası, Teplice Köyü - Kıble
Mahallesi, Bozarmut Köyü, Akcataş Köyü,
Yağcılar Köyü, Çobanlar Köyü, Çobanlar
Yaylası, Koyunkıran Köyü, Alioğlu Köyü,
Alioğlu köyü
- Tepearkası mahallesi,
Karaosmanlı Köyü, Çal Köyü, Çobankaya
Köyü, Çobankaya Köyü - Yenice mahallesine
programlı olarak elektrik verilemeyecek.
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Bekiroğlu: Ak Parti sosyal
sorumluluğunun bilincinde
çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan AK Parti Çorum İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, "Komşusu aç iken kendisi
tok yatan bizden değildir diyen bir
dinin mensubu olarak nerede yardım
eli uzatılması gereken var ise asırlar
boyu yardım elini uzatan bir ecdadın
torunlarıyız. Teşkilat olarak İlimizde
yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım
elimizi uzatıyoruz. Yardımda bulunan
bütün kişilerden Allah razı olsun.
İnşallah bir nebzede olsa sıkıntılarına

AK Parti Çorum Sosyal İşler
Başkanlığı yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen yardıma muhtaç
ailelere gıda yardım paketlerini dağıtmaya devam ediyor.
AK Parti Çorum teşkilatı, İl ve Merkez
İlçe yönetiminin belirlemiş oldukları
yardıma muhtaç ailelerin sıkıntılarını
gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak
üzere harekete geçti.
Çorum’da hayırsever vatandaşlar tarafından partiye gönderilen yardım malzemeleri Çorum AK Parti Sosyal İşler
Başkanı Meryem Demir, İl Yönetim
Kurulu Üyesi Semra Aydın, İl Gençlik
Kolları Başkan Yardımcısı Kazım
Öztaş,
Gülabibey
Mahalle
Teşkilatından Kadir doğan tarafından
yardıma muhtaç ailelere dağıtımı sürüyor.
Çorum’da yardıma muhtaç ailelere
yardım konusunda hiç ara vermeden

muhtaçlara, kimsesizlere, öksüz ve
yetimlere yardım etmeyi ısrarla emretmiştir. Öyle ki zerre miktar inancı olan
kimseler, bu emirlere kayıtsız kalamaz,
fakirler ve yetimler ihtiyaç içerisinde
kıvrım kıvrım kıvranırken, rahatça
yiyip içemez. Yetimlere iyilik yapılmasını, iyi davranılmasını emreden, yetim
malı yemeyi yasaklayan bir dinin mensuplarıyız” şeklinde açıklamada bulundu.

çare olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
İslâm dininin bir yardımlaşma dini
olduğunun altını çizen Bekiroğlu,
“İslâmiyet'ten önce de sonra da hiç bir
din ve fikir sistemi onun kadar bu
konuya eğilmemiş, yardım anlayışı ve
bu anlayışın uygulanışını bu kadar
geniş boyutlara ulaştıramamıştır” dedi.
AK Parti camiası olarak sosyal sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Bekiroğlu, “Dinimiz, fakirlere,

Ak Gençlikten öğrenci festivali

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı ve Dış
İlişkiler Birim Başkanlığı'nın 19 Mayıs
2016
tarihinde
düzenleyeceği
"Uluslararası Öğrenci Festivali" için
çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Necip Fazıl Kısakürek Gençlik
Merkezinde konu ile alakalı gerçekleştirilen toplantıda dünyanın dört bir
yanından şehrimize gelen ve Hitit Üni-

versitesi bünyesinde eğitim gören
öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde
Çorum'u ve Türkiye’yi en iyi şekilde
anlatmaları ve kaynaşmalarının sağlanmasının gerçekleşmesi için gerçekleştirilecek bu organizasyon Çorum'un ve
Hitit Üniversitesinin dünyaya kendini
yeniden tanıtmasını ve daha fazla uluslararası öğrencinin gelmesini sağlayacak. Yapılacak etkinlikler ile şehrimize

uyum sağlamalarını sağlayacağımız
misafirlerimize stant açma imkanı sunarak kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıtma imkanı sağlayacağı bildirildi.
Toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı
Ünal Yıldırım, İl Gençlik Kolları Dış
İlişkiler Başkanı Onur Sağlam, İl
Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı
Yunus Rıdvan Öztürk ve Çorum’da eğitim gören öğrenciler katılım sağladı.

Lösemili çocuklar için kermes düzenlediler
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu
öğrencileri Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)
için kermes düzenledi.
Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri bölümü
çocuk gelişimi programı 2. sınıf öğrencileri
"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında Atatürk Meydanında kermes organize etti.
Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif,
öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten
elde edilecek gelirin tamamının LÖSEV vakfına
bağışlanacağını belirterek, bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.
Kermesi düzenleyen öğrenciler ise, "Çok mutluyuz, böyle bir organizasyon düzenledik. O
çocuklar için biraz olsun katkımız olduysa ne
mutlu bize. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Kubilay Karacif'e
teşekkür ediyoruz." dedi.
Gıda, giyecek, yiyecek, el işi, takı, kokulu sabun,
kokulu taş, kırtasiye, ahşap boyama gibi ürünler
bulunan kermeste, ayrıca aktivite olarak yüz
boyama ve el baskısı yapılıyor. Atatürk
Meydanındaki kermes 2 gün açık kalacak.
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Çorum’un turizmden beklentisi
“selamsız bandosuna” benzedi
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme
Derneği (BİKTUDER) Başkanı Hayati Çam,
Çorum’un tüm argümanlar çerçevesinde bölge
turizminde beklenen katkı sağlanamadığını ve
turizminin arzu edilen hedefe gelemediğini söyledi
‘Çorum’un turizmden beklentisi “selamsız bandosuna” benzedi’ diyen Çam, günü kurtarmak
üzerine ve sürdürülebilir fayda kazandırmayan
girişimlerin bir gölge misali güneşin doğuşu ve
batışı hızında Çorum’u selamlayarak geçtiğini
vurguladı.
BİKTUDER Başkanı Hayati Çam, bu sorunlara
çözüm yolu olarak ilgili paydaşlardan dernek
olarak beklenti ve taleplerini şöyle sıraladı:
“Çorum il toprakları tarihi devirlerin en başından
beri insan yerleşimine sahip olmuştur. Yanı
zamanda kadim devirlerde kurulan ilk merkezi
Anadolu siyasi birliği ve devleti bu topraklardan
çıkıp Anadolu’ya hükmetmiştir. Kadim
Hitit'lerin başkenti Hattuşaş Çorum ilindedir.
Müze olarak; Alacahöyük, Boğazköy ve Çorum
müzeleri vardır. İlave olarak Hattuşaş ören yeri
de açık müze olup ziyaretçilere hizmet eder.
Bunun yanı sıra gerek kültürel mozaiği, gerek
gastronomi alanları, gerek sanayisi, gerek demografik yapısı, gerek nüfusu, gerekse de coğrafi
konumu itibariyle bölgede öne çıkarak farklılık
göstermektedir.
Ancak; tüm bu argümanlar çerçevesinde bölge
turizminde beklenen katkı sağlanamamıştır ve
Çorum turizmi arzu edilen hedefe gelememiştir.
Kültür ve Turizm yönetimi belirli paydaşların
beklentileri yatırımsal olarak yeterli cevabı verememesinden kaynaklanmaktadır. Hali hazırda
süre gelen süreçte Kültür ve Turizm alanında
aynı etkenlerin tekrar tekrar aynı biçimde ele
alınmasından kaynaklanan bir sarmal haline gelmiştir. Bu sorunlara çözüm yolu olarak ilgili
paydaşlardan dernek olarak beklenti ve taleplerimiz; Çorum Belediyesi tarafından ilimizin eksiği olan Kent Tarihi Müzesinin yapılması,
Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından
kentimizde bulunan koruma altına alınan tarihi
konakların restorasyon yapılabilmesi için projeler üretilmesi,
Yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti için
belirli temas noktalarının oluşturulması ve rehber temininin civardaki illere bağlı kalmadan
sadece il içinden karşılanması için çalışma yapılması,
Çorum Kalesi şu an kapalı durumda bulunmakta, bu ise Çorum için büyük bir kayıptır. Çorum
belediyesinin bu konuda restorasyon ve çevre
düzeni planını hem kültürel ve tarihi dokuya
uygun hem de o bölge için kültürel bir alan haline getirilerek cazibe merkezi olması,
İlimizin tanıtımı için Valilik, Belediye ve Üniversite bir araya gelerek konjonktüre uygun
şekilde tanıtım argümanlarını geliştirerek hareket edilmesi,
Boğazkale ören yerinin 6,5 km yolu olması
nedeniyle ören yerlerinde yerli ve yabancı turistlerin hareket kabiliyetini artıracak motorlu veya
motorsuz araçlar ile çözüm olarak yerine getirilmesi,
Kültür ve turizm alanları için ulaşım altyapısı,
konaklama altyapısı, sosyal altyapı ve ticaret alt
yapısının pilot olarak uygulanması, (en basit
haliyle bu alanlarda tuvalet ihtiyacını giderecek
noktalar bile bulunmamaktadır)
İlimizin inanç kültürü olarak tarihi Cami ve
türbe gibi alanların korunma altına alınarak restorasyonların yapılması ve kültür turizmine
kazandırılması, ( Örnek olarak Merkez ilçeye
bağlı Üçköy de bulunan ve son restorasyon tarihinin 1800’lü yıllar olduğu bilinen imamı bulunan ve yıkılmak üzere olan cami bunun somut
örneğidir)
İlimizin sosyokültürel ve tarihsel alt yapısı düşünülerek medya kanalı kullanılarak belgesel, dizi
film, sinema filmi gibi argümanlardan biri veya
birkaçının ilimize kazandırılabilmesi, şeklindedir. Ancak, günü kurtarmak üzerine ve sürdürülebilir fayda kazandırmayan girişimler bir gölge
misali güneşin doğuşu ve batışı hızında ilimize
selamlayarak geçmektedir.”
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Öğrencilerden tarihe yolculuk
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Kent Konseyi tarafından çocuklarda tarih ve çevre bilincinin
geliştirilmesine katkı sağlamak
amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, dünyanın en
büyük medeniyetleri arasında yer
alan Hititlerin tarihine yolculuk
yaptı.
’Geçmişten Geleceğe Gülümse’
projesinde görev alan 100 öğrenci,
Çorum Müzesi eğitmenleri ve Hitit
Üniversitesi arkeoloji Bölümü
Drama Ekibi tarafından okullarında yapılacak olan tarihsel bilinç
oluşturma etkinliklerine katılarak
Hitit Uygarlığını tanıdı.
Kadın Kültür ve Sanat Merkezi
atölyelerinde hazırlanan Hitit kıyafetlerini giyerek, Hitit halkı oluşturan öğrenciler, bir Hititli gibi müze
ziyaretine gelerek; binlerce yıl
önce kendilerinden kalan tarihi
dokuyu inceledi. Hititlerde yaşama
dair dramaları tarihsel doku içinde
sahneleyen öğrenciler müze bünyesinde hazırlanan, kazı havuzunda kazı çalışmaları, kilden heykel
yapma, çivi yazısıyla tablet yazma,
değirmende buğday öğütme gibi
etkinliklere katılarak tarihe tanıklık
etti.
Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilen
etkinliğe Belediye Başkan
Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
Müze Müdür Dr. Önder İpek,
proje danışmanları, proje ortakları
ve öğrenciler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük projeyle ilgili yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin çocuklara tarihe yönelik bilgileri yaşanır
şekilde ortaya koymak olduğunu

söyledi. Çocuklarda
tarih ve çevre bilincini geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen
’Geçmişten Geleceğe
Gülümse’ projesinin Türkiye’deki
en önemli projelerden biri olduğunu dile getiren Büyük, etkinliklerin
müzede yapılmasının da önem arz
ettiğini ifade etti.
Öğrencilerin tarihi sadece bir saatlik müze gezintisiyle değil, yaşayarak geçmişi öğrendiklerini anlatan Büyük, "Sonucu itibariyle
Çorum için Hattuşa kültürü ve
tarih içerisindeki miras bırakacağımız güzel eserler ortaya çıkacak.
Bu proje başarılı bir şekilde sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.
Etkinliklerin son bölümünde,
Hititler adına kral ve kraliçenin;
günümüz insanları adına Çorum
Müze Müdürü Dr. Önder İpek ve
Yrd.Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz’ın
taraf olduğu kültürel mirası koruma, tanıtma anlaşması kil tablet
üzerinde mühürlendi.
Projenin bu bölümüne ait çıktıları
hakkında bilgi veren yürütme
kurulu üyesi Ersoy Özkeskin,
çekilen fotoğraflardan seçili bir
tanıtım katalogu hazırlanacağını,
çekilen filmlerin hem kısa film
olarak, hem de belgesel olarak
düzenleneceğini, elde edilen görsellerin kullanıldığı bir okul ajandası hazırlanacağını belirterek, bu
çıktıların ilimizin tanıtımında kullanılmasının paydaş kurumlarca
sağlanacağını, çalışmaların 14
Mayıs’ta Boğazkale ve
Alacahöyük’te yapılacak etkinliklerle tamamlanacağını ifade etti.
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

İNSAN BİR ANININ DEĞERİNİ

BİLİRSE, MUKTEDİR OLUR.

İnsan âlemi bu. Her şeyi, bir an meselesi.
Biz her zaman için bu bir an meselesi
içindeyiz. Bir an için unutmaktan, bir an
gafil bulunmaktan, bir an gözden kaçırmaktan, bir an dalgınlıktan neler kaybettiğimizi uzun uzun tarif etmeye hiçte
lüzum yok. Hatırlatmak istediğimiz, bir
an denilen insan vaktinin değerini insanca takdir etmektir.
Esasen insan, bir anının değerini bilirse,
insanlığını ispata muktedir oluyor. Bir
anının değerini idrak edemeyen, insanlığını ispat edemiyor. Çünkü insanın uzun
ömrü, bir anlık irfanın içinden boy alıyor.
Aynı nispette de, kısalıp heba oluyor.
İnsanın her anı birer poz ve birer roldür.
Kimi baş aktör, kimileri figüranlardır.
Ancak unutmayalım ki, şu fani dünyamızda her an oynadığımız rol, her an
aldığımız poz, seri ve filmlere dolmaktadır.
Bu ömrümüzün her anını filme alan
makine yine bizdedir, alan kameraman da
yine biziz. Yani bizim her an rolümüzü
de, pozumuzu da kendi makinemizle
kendi filmimize, yine kendimiz alıyoruz.
Hayatımızın anbean bu seyrini, kendimizden başka insanlar da alıyor.
Kendimizden başka insanların en ciddi
takipçisi, kendi çocuklarımız oluyor.
Seriyyen çekilen anlık filmlerimizi bazen
de uzun zamanlardan sonra yine kendimiz seyrediyoruz. Anlık filmini herkes
kendi âleminde, kendi kafasının içinde
nasıl seyrettiğini bilir.
Müsaade buyrulursa, daha kabaca anlatalım. Herkes yaptıklarını; ettiklerinin gizlisini-aşikârını, iyisini-kötüsünü bizim
yazacağımızdan daha çok iyi hatırlar.
Bizce sinema: Kendi yaptıklarımızı kendi
hatırlamamızdır. Sinemadan daha iyisini
daha da seçkinini kendi âlemimizde seyretmiyor muyuz?
İşte müspetin müspeti bu değil midir?
Aklımız erdiğinden bu yana anbean yaptıklarımız, münasebetleriz güzel bir film
halinde gözlerimizin önüne gelmiyor
mu? Öyleyse anımızın Kıymetini bize
bizden daha iyi kimse tarif edemez. Biz
yaptığımız hiçbir şeyi kendi gözümüzün
önünden öteye atamayız.
Hiç tereddüt edecek bir tarafımız yok.
Dıştan ben bunu yapmadım demek para
etmez. Kendimizi kendi filmimize kendimiz çekip kendi rollerimizi de, pozlarımızı da yine kendimiz seyrediyoruz.
Bu kadar hassas ve ciddi yaşantımızı,
anımızı, değerli geçirmek var, değersiz
geçirmek var; o güzelim anlarımızda,
utanç duyacak rol yapmak var, iftihar
edecek biçimde poz ve rol yapmak var.
Nasıl yapmamız gerekiyorsa, öyle yapalım.
Mutlak hatırdan çıkarmayalım ki, her an
filmimiz çekiliyor ve önümüze çıkıyor.
Gözlerimizi kapatsak bile, yine gözlerimizin önündeyiz. Kendimiz unutmaya
çalışsak da, yine herkesten önce kendi
kendimizin önündeyiz.
İnsan, koca insan. Kendi yaşar, kendi
eder, kendi poz verir, kendi filmini kendi
çeker, iyiyse kendi kendine beğenir,
kötüyse kendi kendine ceza verir.
Kendini yaşamasa da yine bu böyledir.
Bunun olum; anını yaşa k dini yaşa esasıyla sıhhate kavuşur. Kaçınılmaz gerçek
budur.
Anını Yaşa, Kendini Yaşa!..

UNUTMAYALIM

ZİHNİ SADELEŞTİRMEK

İnsan müspet inanışlarıyla zekâsını çalıştırmadan, faaliyetsiz olarak körü körüne haysiyet, şeref
düşünürse; tembellikle muvaffakiyet olabilir mi?
Elbette olamaz, öyleyse düşünmekle değil, bulmak ve çalışmakla zihnimiz sadeleşir.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

İnsanı tanımadan,
İşte hayat, görülüyor apaçık. “İnsan hakları, insan hakları” der dururuz.
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ÖRGÜNÖZ’DE

insan haklarını ne biliyoruz? İŞ İÇİNDE EĞİTİM
Önce bilincimiz olsun,
insan mıdır iddiamız, yoksa insan hakları mı?
Belki de insan haklarından,
bilmeden söz ediyoruz.

Çünkü insan ile insanlığın
bile ne olduğunu ifade edemeyiz. Üstünde durmadık hiçbir defa.
İnsan hakları diye;
yemek, içmek, giymek ve eşyadan başka söz yok ortada.
İnsan hakları... Belli
ki, eşyadan ileri bir bilgimiz yok.

Eşyadan öte hiçbir şeyin
bilinci yok. Öyleyse, insanı bilmiyoruz.

Bilmediğimiz şeyin
haklarını nereden bilip, nasıl iddia ediyoruz?

İnsana yalan söylemek,
insan hakkı mı? Aldatmak, köle etmeye çalışmak insan hakkı mı?
İnsan hakkı nedir?

Belki de “insan hakları” diye, insanlığın
yemini, suyunu, palanın, semerini, yatacağı ahırı ifade ediyoruz.

Bugün insanın ne olduğunu anlamadan,
“insan hakları” diye söz etmek isteyenlere sorarız: İnsanın ön gelen
hakkı
nedir?
“İnsanı tanıyorum” diyen varsa, sorarız:
Kaç ana konudur insan hakları?

Bir insanın başarısına engel olmak, bir
insanın affına mani olmak, maddeyi sevgiye tıkayıp sevgi kurutmak
nedir?
Bu soruya cevap olarak sadece; “hele
önce ekmeği düşünelim” sesi çıkacaktır.

Sen insan başarısına engel olursan,
engeli aşacak kuvvetini de bozarsan, onu ekmeksiz bırakırsın. Sonra
da ona
ekmek verip, kendini lütufkâr diye kabul ettirmeye bakarsın, “insan
haklarını
korudum” dersin. Vay canına! Kim dinler bu şarlakları?

Çarelerin yolunu kesersen, kendine
minnet duydurmak mıdır insan hakları? Bir karanlıkta, yolun doğrusu iddia
ediliyor. “Zifiri karanlıkta, öyle gidersek, doğru gideceğimiz yere
gider”
demeye benziyor. İnsanın ne demek olduğunu bilmeden, haklarından söz etmek,
insanı tanımadan onu korumak; aynı, zifiri karanlıkta yolun doğrusunu seçmek
gibi durumdur.
Bir telâştır gider... Bir karın
doyurmaya, insan hakları deniyor.

İnsan, koca insan! Gezdirdiği gövdede
kayıplara karışan insan. İnsan olarak sen kendini bilmezsen, seni
kim bilecek?
Kendi hakkını sen korumazsan, kimler koruyacak? İnsan sensin, sen.
Kendi haklarını
kendin koruyacaksın.

Kendini bil, bul. Bulmaya bir gayret
göster de midene esir olma artık. Sen, kendi yaşattığın, toprak olacak midene
esir olursan, elbette seni köle diye alır, köle olarak kullanırlar.

Eğitim: Sürekli tekrardır.
* Bilmiyorsak öğreniriz.
* Aklımızda bir arıza olmadıkça dünyada
bizim için imkânsızlık yoktur.
* Cehlin karanlığını artıran maksatlılar, ölçüleri kaybetseler de, insan yaratılışındaki şahsiyete ait ölçüler ve istekler yine devam eder.
* Ne kadar ağır şartlarla karşı karşıya olsa,
yiğitlik odur ki, bu çemberleri yırtalım ve hakimiyetimizi kuralım. En iyi devirde, en iyi toplumda yaşıyormuş gibi, hayatın çarkını istediğimiz yöne çevirebilelim.
* Ancak bu gücü, bu maneviyatı kutsallığımızdan bulursak, bütün yeteneklerimizi kullanabiliriz. Milletimizin maddi - manevi huzur ve
kalkınmasını temin edebiliriz.
* Öz Yapı' mızı bunun için bilip tanıyoruz ve
bunun için kişilik eğitimi yapıyoruz.
Ortamımıza insanca yaşama ilkelerini yerleştirmekle bunun için kararlıyız.

İNSAN AMAÇTIR,
MADDE MAKSATTIR

Bugün hemen hepimiz maksada kaydığımızdan dolayıdır ki,
hareketli ölüler gibi fiziğimiz
adına yaşıyoruz. Hayatı nicelik bakımından yaşadığımız
için, fiziğimiz adına yaşama
zorunluluğunu duyuyoruz.
Tabi bu yaşamak da, geçinmek
için. Hepimiz günümüzü gün
etmeye bakıyoruz, gölge gibi
yıkıcıların gösterdiği yoldan
ayrılamıyoruz. Madde gibi
maksada kaydırıldığımızdan,
amaç olan yerimizi bulamıyoruz. Bu zamana kadar da
bulamayışımızın tek nedeni;
gerçeği görüp, gösterecek bir
kimsenin olmayışındandır.
Artık örgünüz var ve Örgünöz
ile yeni bir şeref çağı açılıp,
herkes yerini alacaktır.
İnsan amaçtır, madde ise maksattır. Tüm canlı, cansız varlıklar, amaç olan insana hizmet
etmek maksadı ile yaratılmıştır. Fakat yıkıcılar tarafından
bu gerçek düzen tersine çevrilmiş, insanlar maddeye hizmet
eder hale getirilmiştir.
Biz özdenciler, Örgünöz ile

yeniden yaratılışımızın gereğince yaşamayı temin edip,
amaç olan yerimizi alırken,
tüm maddeleri de bu uğurda
yerine göre kullanacağız.
Bunu nasıl mı gerçekleştireceğiz? Tabii ki, iş içinde eğitimimiz ile. Günlük işlerimiz ile
birlikte bir düzen içerisinde,
plânlı bir şekilde uygulamalar
yapacağız, Örgönöz Fikir ve
Sistemleri'nin
gereklerini,
yaşayışımızda gerçekleştirmeyi talim edeceğiz, özden
Yayınlan, uygulamak isteyenler için yeterli kaynaklardır.
Neşri Takdim ise ilk adımdır.
Biz özdenciler, bugünkü kölelik yaşayışından bıktık ve yaratılışımızın gereğince yaşamaya karar verdik, eğitimimizi
gerçekleştirmeye çalışırken,
ilk adımımızı attık. Attığımız
bu adım ile yürümeyi öğreniyoruz. Tam anlamıyla öğrendiğimiz zaman, gideceğimiz
yere varmak artık kolay.
Hedefe en kısa zamanda ulaşmak ise, bizim arzumuza,
çabamıza bağlı.

İNSAN HAKLARI DENİYOR

AMA YALAN SÖYLEMEK,
ALDATMAK, KÖLE ETMEYE
ÇALIŞMAK İNSAN HAKKI MI?

GÜNDEM
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Memur aylık 7,5
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NAMAZ VAKÝTLERÝ

çeyrek altın kaybetti
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk EğitimSen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye KamuSen Ar-Ge Merkezi’nin yayınlamış olduğu ekonomik verilerin memur maaşının yıllar içerisinde nasıl eridiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.
Yayınlanan ekonomik verilerin, kamu çalışanlarının maaşlarının son 13 yılda, hem çeyrek altın
hem de dolar karşısında tutunamadığını ortaya
çıkardığının altını çizen Aydın, memurun aylık
7,5 çeyrek altın kaybettiğini vurguladı.
Selim Aydın, “Ekonomideki her türlü değişimi
en yakından hisseden memurlar, emekliler, dar
ve sabit gelirliler özellikle son yıllarda düşük
maaş artışları, unutulan enflasyon farkı hakları,
geriye dönük gasp edilen ekonomik kazanımları
nedeniyle büyük kayıplar yaşamaktadır. Son 13
yılda çeyrek altın karşısındaki yüzde 32,6’lık
kaybı bile Türkiye Kamu-Sen olarak haklı tepkimizin en açık dayanağıdır” dedi. Aydın, yazılı
olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“2002 yılı itibarı ile ortalama memur maaşı ile
22,1 çeyrek altın alınabilirken 2015 yılında bu
rakam 14,6’ya geriledi. Ortalama memur maaşı
çeyrek altın karşısında yüzde 33,9 değer kaybetti. En düşük maaş alan bir memur 2002’de maaşı
ile 14,9 adet çeyrek altın alabiliyordu; 2015’de
aynı memur, maaşı ile ancak 10,9 çeyrek altın
alabildi. En düşük memur maaşının çeyrek altın
karşısındaki kaybı ise aylık yüzde 26,8 oldu.
Memurlar geçtiğimiz yıl 2014 yılına göre yaklaşık yarım çeyrek altın daha kaybetti. Geçtiğimiz
yıl bile, memur maaşının çeyrek altın fiyatları
karşısında yüzde 3,5 değer kaybettiği görüldü.
Ortalama memur maaşı 2002 ile 2015 yılları arasında çeyrek altın fiyatları karşısında yüzde
32,6; en düşük dereceli memur maaşı ise, yüzde
26,8 oranında değer kaybetti.

BU HEZİMETİN SORUMLUSU
TOPLU SÖZLEŞMEDE
MEMURUN HAKKINI
SAVUNAMAYANLARDIR

Memur maaşları, bütün mal ve hizmetler karşısında değer kaybetmiştir. “Konfederasyon olarak memur maaşlarının gelişimini ve kamu
görevlilerimizin alım gücünü bütün kalemler
karşısında düzenli olarak değerlendiriyoruz.
Maaşların çeyrek altın karşısındaki durumunu
ortaya koyduğumuz bu çalışma da yaptığımız
araştırmaların bir bölümünü oluşturuyor “.
“Bilindiği üzere, ailelerimizin en önemli tasarruf
kaynağı yastık altı olarak tabir edilen ve çeyrek
altın şeklinde değerlendirilen tasarrufları idi. Biz
biliyoruz ki, vatandaşlarımızın artık tasarruf
etmek gibi bir imkanı kalmadı. Ancak, bu çalışma memur maaşlarının geride kalan 13 yılda
üçte bir oranında değer kaybettiğini ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Bu erime
yaşamın her alanında kendini göstermekte ve
kamu görevlilerimizin alım gücü günden güne
erimektedir. Her ne kadar borçlanma yoluyla
geleceğimizi ipotek altına alarak bugünümüzü
idame ettirmeyi başarıyorsak da, alım gücümüz
sürekli geriye gittiği için ileride borç ödeme
acziyetine düşeceğimiz gün gibi ortadadır.
Ekonomideki her türlü değişimi en yakından hisseden memurlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler
özellikle son yıllarda düşük maaş artışları, unutulan enflasyon farkı hakları, geriye dönük gasp
edilen ekonomik kazanımları nedeniyle büyük
kayıplar yaşamaktadır. Son
13 yılda çeyrek altın karşısındaki yüzde
32,6’lık kaybı
bile Türkiye
Kamu-Sen
olarak haklı
tepkimizin en
açık dayanağıdır.”

Sofuoğlu’ndan son

yarım asrın hikâyesi
Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik
Merkezi tarafından organize edilen,
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun konuşmacı olduğu, “Son Yarım Asrın
Hikâyesi” konulu konferans Buhara
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
“Milli Gençlik ve Spor Politika
Belgesi’nin “Eğitim ve Hayat Boyu
Öğrenme”, “Etik ve İnsani Değerler”,
“Demokratik Katılım ve Yurttaşlık
Bilinci” ve “Gençlik Bilgilendirmesi”
Temel Politika alanlarında yer alan
hedefler doğrultusunda Gençlik ve Spor
Bakanlığınca tüm Türkiye’de son Yarım
Asrın Hikâyesi Projesi gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında alanında uzman akademisyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
tarafından, 1960’lı yıllardan sonra
Türkiye’de demokrasi ve ekonomik
alanda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin uluslararası yansımalarını içeren
konferans gerçekleştirildi.
Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Haşim Eger, Çorum Belediyesi
Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu,
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi
Müdürü Mehmet Tığlı, Gençlik Merkezi
çalışanları ve üye gençleri, ayrıca merkezde bulunan okullardan gelen öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun
katılım oldu.
Programda son 50 yılda çeşitli ekonomik
krizler, müdahaleler ve sonrasında yaşananlar ile günümüze kadar olan bölümü
tarihsel kesitler halinde anlattı.
Konferansa gösterilen ilginin kendini
mutlu ettiğini belirten Prof. Dr.
Sofuoğlu, gelecekte ülke yönetiminde
görmeyi arzuladığı gençlerin her alanda

bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altını
çizerek, konuşmasında şunlara yer verdi:
“Tarihini bilmeyen geleceğini belirleyemez. Yeni yetişen nesillerin bilinçli ve
donanımlı olması lazım. Yerli ve milli
düşünmeleri ülkeye sahip çıkmaları
gerekiyor. Batı medeniyetinin tarihine
ve bugününe baktığımızda genel olarak
sömürgeci tutum sergilediğini görülür.
Ülke olarak siyasi, ekonomik olarak
güçlü olduğumuz dönemlerde sömürgeci devletlerin bizlere bakışı ve yaklaşımı
değişir.”

PROF. DR. EBUBEKİR
SOFUOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Adapazarı’nda doğdu.
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi

Tarih bölümünde bitirdi(1992). Yüksek
Lisansını “Genel Olarak ve Nizam-ı
Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal
Düzeni” (Sosyal siyaset Anabilim Dalı)
tezi ile İstanbul Üniversitesi’nde
yapıp(1994), 1998 yılında “Yeniden
Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve
I.Meşrutiyet” (Sosyoloji) tezi ile doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. Hendek Meslek Yüksek Okulunda
2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008
yılında doçentliğe yükseldi. 2009 yılında
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne
geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe
yükseldi. İngilizce, Rusça, Arapça,
Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça olmak
üzere 6 dil bilmektedir. Yayınlanan birçok kitapları ve ödülleri bulunan Prof.
Dr. Sofuoğlu evli ve 4 çocuk babasıdır.

ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ
Otomobil ile traktör
çarpıştı

Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre S.C (47) yönetimindeki otomobil ile Çorum istikametinden Ankara istikametine seyir halinde iken ÇorumAnkara karayolunun 25’nci kilometresinde Seyfe köyü yolundan çıkış yapan M.K
(57) yönetimindeki traktör ile çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralanmazken otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ç (51) hafif
şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği
Çorum
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Elini ayakkabı gerdirme
makinesine sıkıştırdı

Çorum’da faaliyet gösteren bir iş yerinde
elini ayakkabı gerdirme makinesine sıkıştıran bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere
göre İl Merkezi-Pınarçay Köyü Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş
yerinde işçi olarak çalışan İ.Ö (24) çalıştı-
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ğı esnada sağ elini ayakkabı gerdirme
makinesine sıkıştırması sonucu yaralandı.

Bayat’ta şüpheli ölüm

Çorum’un Bayat İlçesi’nde yeni doğan bir
bebek evinde nedeni belirlenemeyen bir
sebepten vefat etti. Edinilen bilgilere göre
olay Bayat-Ahacık Köyü’nde yaşandı.
Ş.E.D isimli bebek evinde nedeni belirlenemeyen bir sebepten hayatını kaybetti.
Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet
Savcısı ve Adli Tabip ile birlikte Bayat
Devlet Hastanesi’nde vefat eden bebeğin
yapılan ölü muayenesinde de ölüm nedeni
tespit edilemediğinden cenaze Ankara
Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Traktör devrildi

Çorum merkeze bağlı Aslan Köyü’nde
traktörün devrilmesi sonucu meydana
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre A.Ç (62) isimli şahıs
tarlasında traktörü ile ilaçlama yaparken
rampada traktörün geri kayması neticesinde devrilmesi sonucu meydana gelen

kazada traktör sürücüsü hayati tehlikesi
olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sev
edildiği Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu’da kaza: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde meydana
gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Aşagıfındıklı
Köyü’nde yaşandı.
A.B (55) yönetimindeki otomobil ile seyir

halinde iken Akçalı Köyü mevkiinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya girmesi sonucu kaza yaptı.
Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta
yolcu olarak bulunan L.B, K.K ve S.O
yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri
Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi
altına alındı.
S.O ve K.K isimli şahıslar ise hayati tehlikelerinin olması nedeni ile Çorum Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ýmsak :03.58

Güneþ:05.36

Öðle :12.45

Ýkindi :16.32

Akþam:19.41

Yatsý :21.10

ÇRT’ de Bugün
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

28 Nisan 1915 "Hilal-i Ahmer Cemiyeti"nin adı
Kızılay olarak değiştirildi.
28 Nisan 1915 Birinci Kirte Muhaberesi başladı.
28 Nisan 1916 Kutülamare bölgesinde 5 aydır
kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim
oldular.
28 Nisan 1920 İstanbul Hükümeti Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu
Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.
28 Nisan 1920 Azerbaycan Sovyetler Birliği'ne
katıldı (1991'de tekrar bağımsızlığına kavuşacaktır)
28 Nisan 1936 Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen
ölümü üzerine 16 yaşındaki Prens Faruk kral
oldu.
28 Nisan 1941 Aşırı Türkçü bir dergi olan
Bozkurt dergisinin çıkışına izin verildi.
28 Nisan 1941 Memurların öğrencilik yapmaları
yasaklandı.
28 Nisan 1945 İtalyan diktatör Benito Mussolini
ve metresi Clara Petacci yılında kurşuna dizildi ve
cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından
asılarak teşhir edildi.
28 Nisan 1947 Thor Heyerdahl ve beş kişilik
mürettebatı, Kon-Tiki adlı tekneyle Peru'dan yola
çıktı. Amaçları çok önceleri Peruluların
Polinezya'ya yerleşmiş olduklarını kanıtlamaktı.
28 Nisan 1950 Nightingale Hemşire Koleji
İstanbul'da açıldı.
28 Nisan 1956 İstanbul İşçi Sendikaları Birliği
Kongresi toplandı.
28 Nisan 1960 İstanbul Üniversitesi'nde çıkan
olaylarda, Orman Fakültesi öğrencisi Turan
Emeksiz öldü. İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim
ilan edildi.
28 Nisan 1963 Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.
28 Nisan 1967 Expo '67 fuarı Kanada'nın
Montreal kentinde halkın ziyaretine açıldı.
28 Nisan 1969 Fransa'da yapılan referandumda
hayır oylarının fazla çıkması üzerine devlet başkanı Charles de Gaulle istifa etti.
28 Nisan 1971 Sıkıyönetim Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde kabul edildi. Cumhuriyet ve Akşam
gazeteleri 10 gün süreyle kapatıldı.
28 Nisan 1972 Televizyon programlarının seyredilir hale getirilmesi için yerli film gösterilmesi
kararı alındı.
28 Nisan 1975 CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit,
Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.
28 Nisan 1977 Batı Almanya'da Kızıl Ordu
Fraksiyonu üyeleri G. Ensslin ve J.C. Raspe ömür
boyu hapse mahkum oldu.
28 Nisan 1979 Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi 'Kiev 28' İstanbul Boğazı'ndan geçti.
28 Nisan 1980 Abdi İpekçi'nin katil zanlısı
Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkûm edildi.
28 Nisan 1984 Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği
Sekreteri Şadiye Yönder'in eşi, İran ile Türkiye
arasında ticaret yapan işadamı Işık Yönder, terör
örgütü ASALA militanı tarafından öldürüldü.
28 Nisan 1988 Ermeni terör örgütü ASALA'nın
kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.
28 Nisan 1993 İstanbul'daki Ümraniye çöplüğü,
biriken metan gazı yüzünden patladı: 39 kişi öldü.
28 Nisan 1996 Avustralya, Port Arthur katliamı.
35 kişi yaşamını yitirdi.
28 Nisan 2001 Milyoner Dennis Tito dünyanın ilk
uzay turisti oldu.

VEFAT EDENLER
SATILMIŞ BASMACI
Büğet Köyü' nden gelme, Mürsel, Hanife ve
Hatice BASMACI' nın babası; Satılmış BASMACI
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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NÖBETÇİ ECZANELER

‘Play-Off için destek şart’
Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Hamit Işık,
Cumartesi günü oynayacakları İskenderun
maçında tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi. Bu maçta 3 puandan başka
hiçbir yolları olmadığının altını çizen Işık, “
Ligde artık Play-Off adına tam bir final diyebileceğimiz bir maça çıkacağız. Bu maç bizim
için ne kadar önemliyse rakip takım için de o
kadar önemli. Belki de bu sezon zorluk derecesi en yüksek maçlardan birine çıkacağız. Kendi
sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanmamızdan başka bir çaremiz yok. Hafta boyunca
yapacağımız çalışmalarla bu maç çok iyi hazırlanacağız. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız
olayın tamamen bilincindeler. Şimdi en büyük
görev yine tüm şehre düşüyor. Bu maçta mutlaka ama mutlaka dolu tribünlere oynamamız
lazım. Bu nedenle tüm Çorumlu futbolseverleri
maçımıza davet ediyoruz. Tribün desteğiyle bu
zorlu maçı da kazanıp adımızı Play-Off grubuna
yazdıran takımlar arasında yer almak istiyoruz.
Bu takımın bunu da başaracağına inancımız
tam. Gelin hep birlikte bu zorlu maçı kolaya
çevirelim ve öncelikli hedefimize ulaşmış olalım” diye konuştu.

tesisleri çiçek açtı
Osmancıkspor- Ortaköy Şapinovaspor maçına hazırlanan
Osmancıksporlu futbolcuların
antrenmanını izleyen minikler
futbolcu ağabeylerine destek
verip başarı dilediler.
Akşemseddin Kelebekler anasınıfının öğretmeni Selma
Karakaş ise “Bu tür ziyaretler
çocuklarımızın sosyal ve fiziksel yönden gelişimlerini sağladığı gibi ait olma duygusunu
da geliştirip pekiştiriyor.
Çocuklarımızın yaşadığı coğrafyadaki sosyal ve kültürel
gelişmelerle birlikte çevreyi
tanımalarını önemsiyoruz. Bu
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Sporda yetenek seçimi
projesi hayata getirildi

Osmancık’ta spor

Çorum’un Osmancık ilçesi
Akşemseddin İlkokulu’nu
Kelebekler anasınıfında öğrenim gören minikler Ada spor
kompleksini ziyaret etti.
Osmancık İlçe Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürü
Abdullah Küçükgöz’e çiçek
takdim eden minikler daha
sonra sınıflarında yapmış
oldukları çiçekli madalyaları
taktılar. Miniklerin Küçükgöz
ile buluşmaları esnasında
oldukça renkli görüntüler ve
duygusal anlar yaşandı.
Öğretmenleri Selma
Karakaş’ın da eşlik ettiği ziyarette daha sonra Küçükgöz
miniklere tesisleri gezdirdi.
Ada spor kompleksinde adeta
çiçeklerin açtığı bir günde
minikler güreşten okçuluğa,
voleyboldan futbolla kadar
müdür amcalarından uygulamalı bilgiler aldılar.
Pazar günü Çorum şehir stadyumunda yapılacak olan

En Düşük

Tarih

28 Nisan Perşembe
29 Nisan Cuma
30 Nisan Cumartesi
01 Mayıs Pazar
02 Mayıs Pazartesi

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

bağlamda mesleğin gereklerini
yerine getirmek, çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmak, beraberinde başarıyı alkışlamak ve
omuz vermek sosyal bir
sorumluktur. Planladığımız bu
ziyaret bu açıdan ilaç gibidir”
dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmancık İlçe
Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürü Abdullah Küçükgöz
ada spor kompleksinin yediden yetmiş yediye spor yapmak isteyen herkese açık
olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt’un girişimleri neticesinde Çorum’da “Sporda Yetenek
Seçimi” projesi başlatıldı.
Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda
sevgi evleri ve yetiştirme yurtlarında
kalan çocukların her hangi bir spor
dalında olan yeteneklerini ortaya çıkarmak için“Sporda Yetenek Seçimi” proje
hayata geçirildi.
Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda
yapılan milli takım antrenörleri tarafından 6-12 yaş arası çocukların hangi spor
dalına daha yatkın olduklarını belirlemek için seçmeler yapıldı.
Proje kapsamında yetenek testlerine tabi
tutulan çocukların atletizm, yüzme ve
Wushu branşlarına yönlendirilerek başarılı birer sporcu olmaları sağlanacaktır.
Yetiştirme Yurtları’nda barınan öğrencilerin spor için iyi bir alt yapı olduğunu
vurgulayan Ceritoğlu,“Bu çocuklara biz-

ler sahip çıkmazsak başka odaklar zaten
sahip çıkacaklar ve farklı amaçlarla bu
çocukları kullanacaklar. Biz bu noktada

küçükte olsa bir katkı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

