-

Play-Off’da ilk raund
Çorum Belediyespor
Play-Off’daki ilk sınavını
Niğde Belediyespor
karşısında verecek

2.ligin kapısını aralayan Çorum Belediyespor, Play-Off
grubundaki ilk maçında bugün Niğde Belediyespor’u
konuk ediyor. Maç saat
16.00’da Dr.Turhan
Kılıçcığlu stadında
başlayacak.
Çorum
Belediyespor,
ilk maçı kendi
sahasında
oynaması nedeniyle, bu karşılaşmadan farklı
galibiyetle ayrılarak deplasmanda
oynayacağı rövanş
maçına avantajlı gitmeyi
hedefliyor.

Milyonlarca Lira

05 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Yýl: 1 Sayý: 136

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Harcandı, Yine Kapandı!
‘Merhum ‘İlhan Sarıaltun’
Sungurlu için bir değerdir’

Sayfa 2’de

‘Oylar sandığa

30 Milyon lira harcanarak 3 şeritli yol haline getirilen Kırkdilim
yolu yeniden trafiğe
kapandı
Sayfa 3’te

Hitit Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
tarafından "Üniversite
Gençliğinde Teknoloji, Madde
Bağımlılığı ve Spor"
adlı panel gerçekleştirildi

Sayfa 2’de

Piyanist Ozan Çoban TEGV

öğrencileriyle buluştu

Türkiye’nin önce gelen piyano
sanatçısı Ozan Çoban
Çorum’da TEGV öğrencileri ile buluştu.

girmeden çalındı’

Bağımlılığı’ Uyarısı

Çorum’da dalgın bir vatandaşın yol kenarında unuttuğu
poşet paniğe neden oldu.
Poşette bomba olabileceğini
düşünen vatandaşlar polise
haber verdi. Poşetin içerensinde bomba olma ihtimali, kent
merkezinde hareketli
dakikalara neden oldu.

Sayfa 3’te

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP)
Sungurlu
İlçe
Başkanı Ali Erayhan, eski
belediye
başkanlarından
merhum İlhan Sarıaltun'un
ilçe için bir değer olduğunu
söyledi.

Gençlere ‘Madde

Çorum’da şüpheli

çanta paniği

CHP Mersin Milletvekili ve Parti
İçi Eğitimden Sorumlu Genel
Başkan Başdanışmanı Aytuğ Atıcı,
yarın seçim var gibi Türkiye’de
bulunan 200 bin sandığı örgütleyerek ve seçimden önce sandığı bekleyerek seçime hazırlanma
kararı aldıklarını söyledi.

Sayfa 3’te

Sayfa 2’de

Kan ver,
hayata can ver
Sayfa 2’de

‘Kendi sahamızda

olduğumuzu hissettirmemiz lazım’

Teknik Direktör Serdar Bozkurt,
bugün kendi sahamızda oynayacağımız Niğde maçında rakibe
deplasmanda oynadığını hissettirmek gerektiğini söyledi. Bu türlü
maçların her iki takım içinde ayrı
stratejilere gebe olduğunun altını
çizen Bozkurt, şu görüşlere yer
verdi:
Sayfa 8’de

CHP’den parti
eğitmenlerine
uyum eğitimi

Sayfa 2’de

Sanayi mercek
altına alınıyor

İl Genel Meclisi, Çorum sanayisinin durumunu mercek altına alıyor. AK Parti Çorum Merkez İl
Genel Meclis Üyesi Nurettin
Karaca, İl Genel Meclisi'nin dün
ki toplantısında gündem dışı bir
yazılı önerge vererek
Çorum'un sanayi yapısının incelenmesini talep
etti.
Sayfa 4’te

OKA’nın fırsatları

kaçırılmamalı

İl
Genel
Meclisi
AR-GE
Komisyonu, Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe
destekleri ve projeleri hakkında
bilgi vererek, OKA'nın sunduğu
fırsatlardan yararlanılmasını tavSayfa 4’te
siye etti.
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Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından "Üniversite Gençliğinde Teknoloji, Madde Bağımlılığı ve Spor" adlı panel gerçekleştirildi
Üniversite Gençleri madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.
Meslek Yüksek Okulu Konferans
Salonunda düzenlenen panele
konuşmacı olarak Prof.Dr.
Kadirhan Sungurluoğlu, Prof.Dr.
Kemal Tamer ve Doç.Dr. Ahmet
Pekel katıldı. Paneli, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencileri ile öğretim üyeleri
izledi. Panelin açılış konuşmasını
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.
Faruk Yamener yaptı. Yamaner,
panelin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Hitit Üniversitesi’nin Türkiye’nin de bütün
üniversiteler arasında önemli bir
teri olduğun dile getiren Yamaner,
“Üniversitemizin gücünün farkın-

dayız. Çok daha iyi çalışmalara
imza atacağımıza inanıyorum”
dedi. Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. "Üniversite
Gençliğinde Teknoloji, Madde
Bağımlılığı ve Spor" konulu
panelde Prof.Dr. Kadirhan
Sungurluoğlu “Madde Bağımlılığı
ve Üniversite gençliği”, Prof.Dr.
Kemal Tamer “Üniversite
Gençliği ve Spor” Doç.Dr. Ahmet
Pekel de “Teknoloji Bağımlılığı ve
Spor” konularını ele aldı. Prof.Dr.
Kadirhan Sungurluoğlu konuşmasında bağımlılık yapan maddelere
başlamanın çocukluk
yaşlarına kadar düştüğüne dikkat çekerek,
bu konuda gençleri
uyardı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan,
eski belediye başkanlarından merhum İlhan Sarıaltun'un ilçe için bir
değer olduğunu söyledi.
Sungurlu
eski
Belediye
Başkanlarından İlhan Sarıaltun,
ölümünün 6. yıl dönümünde mezarı
başında
anıldı.
Sarıaltun'un
Karşıyaka Mezarlığındaki mezarı
başına gelen CHP ilçe yönetimi
Kuran-ı Kerim okutarak dua ettiler.
Daha sonra CHP'liler Sarıaltun'un
mezarına çiçek bıraktılar.
Ölümünün 6. yıl dönümünde İlhan
Sarıaltun'un mezarına CHP'lilerin
yanı sıra çok sayıda vatandaş gelerek dua etti. CHP İlçe Başkanı Ali
Erayhan, İlhan Sarıaltun'un gerek
kişiliği gerekse yaptığı hizmetleri
ile ilçede unutulmayan bir belediye
başkanı olduğunu söyledi.
İlhan Sarıaltun'un ilçede herkes
tarafından sevildiğini ifade eden
Erayhan, "İlhan Sarıaltun, Sungurlu
için bir değer. Belediye başkanı

olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden çok kişiliği ve herkesi kucaklaması ile unutulmuyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın,
mekanı cennet olsun." dedi. 19891994 yılları arasında ilçede belediye
başkanlığını yapan İlhan Sarıaltun,
1 Mayıs 2010 tarihinde geçirdiği
trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

‘Oylar sandığa ‘Merhum ‘İlhan Sarıaltun’ CHP’den parti
girmeden çalındı’ Sungurlu için bir değerdir’ eğitmenlerine
uyum eğitimi
CHP Mersin Milletvekili ve Parti
İçi Eğitimden Sorumlu Genel
Başkan Başdanışmanı Aytuğ Atıcı,
yarın seçim var gibi Türkiye’de
bulunan 200 bin sandığı örgütleyerek ve seçimden önce sandığı bekleyerek seçime hazırlanma kararı
aldıklarını söyledi.
Çorum-Amasya ve Tokat İl-İlçe
Başkanları ile birlikte İl-İlçe Eğitim
Sekreterlerinin katılımı ile dün
CHP İl Binası’nda parti eğitmenleri
uyum eğitimi toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan CHP Mersin
Milletvekili ve Parti İçi Eğitimden
Sorumlu
Genel
Başkan
Başdanışmanı Aytuğ Atıcı, oyların
sandığa girmeden çalındığını bunu
engellemek için çalışmalar yapacaklarını vurguladı. “Vatandaşa
şantaj yaparak oylar alınıyorsa
oğluna iş vermem diye rüşvetle oy
almaya çalışılıyorsa yardım yapmam diye, en kutsal değerler olan
dini değerleri sömürerek oy alınıyorsa bunun adı meşru siyaset
değildir” diyen Atıcı, bu proje ile 2
milyon yeni oy almayı hedeflediklerinin altını çizdi.
CHP’ye oy veren yüzde 25’lik kesimin dışında kolayca oy verecek
ikinci yüzde 25’lik kesim bulunduğunu belirten Atıcı, parti programlarını vatandaşlara daha iyi anlatacaklarını ifade etti. Atıcı, konuşmasında şunları söyledi:

KORKMADAN OY
KULLANMAK İÇİN
SANDIK
ÖRGÜTLENMESİ
YAPMALIYIZ

CHP’nin tüm oylarına sahip çıktığımız gibi diğer partilerinde tüm
oylarına sahip çıkmayı namus şeref
olarak gördük. Oylar sandığa girmeden çalınmıştır. Vatandaşa şantaj
yaparak oylar alınıyorsa oğluna iş
vermem diye rüşvetle oy almaya
çalışılıyorsa yardım yapmam diye,
en kutsal değerler olan dini değerleri sömürerek oy alınıyorsa bunun
adı meşru siyaset değildir.
Korkmadan yılmadan oy kullanmak için sandık örgütlenmesi yapmalıyız. Türkiye’de her an seçim
olabilir ya da referandum olabilir.
Sandıkta oy kullanacak seçmenlere
cesaret vermek için kendi özgür iradeleri ile oy kullanmaları için çalışmalıyız.
14 yıldır AKP’nin ülkemizi getirdiği noktanın neresini anlatıyım. Bir
tane komşumuz kalmadı, eğitimde
getirilen nokta ortada, küçük yavrularımız üç gün okula gidiyorsa bir
gün camide eğitim görüyor, dolar
milyarderleri arttı, yoksullar arttı,
çiftçi ürettiğini satamadığı için üretim yapmıyor, bunların hangi birini
anlatıyım.

ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA
YÜRÜMENİN
TEK YOLU
ÇALIŞMAKTIR

Dini söylemler kullanırsak oyumuz
artar kullanmayacağız, bizde biliyoruz vatandaşı korkutarak vaatler
vererek oy almayı ama yapmayaca-

ğız. Namusumuzla alın terimizle
çalışıp oylar sandığa girmeden nasıl
çalınmaz bunun çözümünü bulacağız. Türkiye’yi 37 eğitim bölgesine
böldük. CHP’ye oy veren yüzde
25’lik kesim dışında kolayca oy
verecek ikinci yüzde 25’lik kesim
var. CHP’yi onlara daha iyi anlatacağız. Demokratik laik sosyal
hukuk devletini korumak için reflekslerimizi göstereceğiz. Tüm sandıkları örgütleyeceğiz. Önümüzde
3 yıl var. Sandık örgütlenmesinden
sonra ev çalışmasını başlatacağız.
Bu seçim çalışması değildir.
Türkiye seçim atmosferinde değildir. Gezide yaşamını yitiren gençlere, hayallerimizi gerçekleştirmek
daha çok özgürlük için Ankara
Garında özgürlük demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlere borcumuzu ödemektir. Alçakça katledildiler.
Her zorluğu yenmek için yol bulacağız.

KİMSENİN GÜCÜ
ANAYASADAKİ 4
MADDEYİ
DEĞİŞTİRMEYE
YETMEYECEK

Hem geçmişten ders çıkartacağız
hem de Türkiye siyasetinde yaşananlardan ders çıkartacağız. Kimse
bu çalışmalarda açıktım, susadım,
yoruldum demeyecek. Türkiye
Cumhuriyetini kuranlara layık
olmaya çalışacağız. El ele çalışacağız devletimizi koruyacağız. CHP
bu uğurda tüm neferlerini kaybetmeyi göze almıştır. Bir tek CHP’li
kalsa
bile
kimsenin
gücü
Anayasadaki 4 maddeyi değiştirmeye yetmeyecektir. CHP bu ülkenin sigortasıdır, teminatıdır. Kurucu
lider Mustafa Kemal Atatürk,
İnönü, Karaoğlanları toprağa vermiştir. Gücünü liderden değil halktan almıştır. Gücünü halktan almayanların sonu bellidir. İz bırakacak
çalışmalarımızı hemen başlatıyoruz. Bu proje ile 2 milyon yeni oy almayı
hedefliyoruz.” (Ebru
ÇALIK)

Kan ver, hayata can ver

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi'nin Türk Kızılay’ı
iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı
kampanyasına gençler yoğun katılım gösterdi.
“Kan Ver, Hayata Can Ver” sloganıyla yola çıkan kampanya, 30
Nisan 2016 tarihinde Çorum
Mahmut
Atalay
Gençlik
Merkezi'nde üye gençlerin katılımlarıyla kan bağışı gerçekleştirildi.
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi
müdürü Mehmet Tığlı, kan bağışının milli bir görev ve sorumluluk
bilinci içinde, gençlerimize kavratılmasının önemli olduğunu belirtirken, gelecek kampanyalarda daha
yoğun bir genç gurubunu kan bağışına davet ettiğini sözlerine ekledi.

Tığlı, Gençlik Merkezi çalışanlarının yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü personelinin de
kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiğini bildirdi.
Program sonunda, Çorum Kızılay
Kan Merkezi Personeli Dr. Yeşim
Yılmaz, kampanya hakkında görüşlerini dile getirdi: “Türk Kızılay’ı
her yerde kan bağışı kampanyası
düzenliyor. Ancak Çorum Mahmut
Atalay Gençlik Merkezi gibi bir
gençlik oluşumunun kan verilmesinin teşvik etmek amacıyla böyle bir
organizasyon düzenlemesi beni çok
gururlandırdı. Özellikle gençlerin
böyle bir organizasyonda bulunması, kan verme bilincinin oluşması
açısından çok önemli” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından
parti eğitmenleri için uyum eğitimi
toplantısı düzenlendi. Dün parti
binasında gerçekleştirilen toplantıya
CHP Mersin Milletvekili ve Parti İçi
Eğitimden Sorumlu Genel Başkan
Başdanışmanı Aytuğ Atıcı, ÇorumAmasya ve Tokat İl-İlçe Başkanları
ile
birlikte
İl-İlçe
Eğitim
Sekreterleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan
Yardımcısı Yüksel Aydemir,
parti eğitmenleri uyum eğitimi toplantısı kapsamında sandık örgütlenmesi çalışmalarının yapılacağını
dile getirerek, eğitimin hayırlı olmasını diledi.
CHP Amasya İl Başkanı Reşat
Karagöz, ön seçim ya da olağan

seçimde örgütlerin sandıklara
hakim olması gerektiğinin altını
çizerek, Çorum, Tokat ve Amasya il
ve ilçe başkanları ile ilçe eğitim
sekreterlerinin katılımı ile düzenlenen eğitimin yararlı olacağına inandığını vurguladı. Karagöz, “Ülkemizin geleceği ile ilgili her türlü
seçime hazırız” dedi.
CHP Tokat İl Başkanı Feramuz
Şahin ise CHP’nin zamanında yapılacak ya da erken yapılacak seçime
tüm koşullarla hazır olduğunu ifade
etti. Eğitim çalışmalarını çok önemsediğini ve yapılacak seçime her
zaman hazır olduklarını kaydeden
Şahin, “CHP’nin yolu açık olsun.
CHP’nin iktidar olması için ne
varsa yapacağız” diye konuştu.
(Ebru ÇALIK)

Sayfa
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Milyonlarca Lira Harcandı, Yine Kapandı!
30 Milyon lira harcanarak 3 şeritli yol haline getirilen
Kırkdilim yolu yeniden trafiğe kapandı

Çorum’da şüpheli çanta paniği
Çorum’da dalgın bir vatandaşın yol
kenarında unuttuğu poşet paniğe
neden oldu. Poşette bomba olabileceğini düşünen vatandaşlar polise
haber verdi. Poşetin içerensinde
bomba olma ihtimali, kent merkezinde hareketli dakikalara neden
oldu. Olay önceki gün akşam saatlerinde, saat kulesi yakınlarındaki
ayakkabıcılar arastası sokağının
girişinde meydana geldi. Kaldırım
kenarına bırakılan şüpheli poşet,
bomba endişesi yarattı. Poşeti
görenler polise haber verdi. Olay
yerine gelen polis poşetin bulundu-

ğu alana güvenlik şeridi çekerek,
çevrede önlem aldı. Polis bomba
imha uzmanı gelene kadar poşetin
yatkınlarına kimseyi yaklaştırmazken, çevreden geçen vatandaşları
da uyardı.Bir süre sonra olay yerine
gelen bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde poşeti açtı. Poşetin
içinden kıyafet ve ayakkabı çıktı.
Poşetten çıkan malzemeler incelenmek polise aracına
konuldu. Poşeti kimin
bıraktığı ise bilinmiyor.

Çorum-Osmancık Karayolu’nun Kırkdilim
mevkiinde yapılacak olan çalışmalar nedeniyle
Kırkdilim geçişi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı.Yapımına 2008 yılında başlanan ve 30 milyon TL’ye mal olan Kırkdilim yolunu 2011
yılında 3 şeritli olarak yeniden trafiğe açılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Kırkdilim mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı yolun bir bölümünde daralma meydana gelmişti. Kış şartları
nedeniyle yol ulaşıma kapatılmadan yapılan
çalışmalarla araç trafiğine açık tutulmuştu.
Hava şartlarının iyileşmesi ile heyelan bölgesindeki çalışmaların yeniden başlatılacağı bildirildi. Heyelandan dolayı yoldaki bozulmalar ve
kaya parçalarının temizlenmesinden sonra yolun
tekrar trafiğe açılacağı belirtilirken çalışmaların
ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden konuya
ilişkin yapılan açıklamada,
Kırkdilim yolunun bugünden itibaren trafiğe kapatılırken alternatif yol olarak Çamlıca yolunun
kullanılacağı ifade edildi.

Piyanist Ozan Çoban TEGV öğrencileriyle buluştu
Türkiye’nin önce gelen piyano sanatçısı Ozan Çoban
Çorum’da TEGV öğrencileri ile buluştu.
“Ozan Çoban'la Klasik Müzikli Söyleşiler, 7 ilde
TEGV Çocuklarıyla Buluşuyor” projesi kapsamında
dün Çorum’a gelen piyano sanatçısı,
Çorum
Belediyesi Sanat Müzesi’nde öğrencilerle bir araya
geldi. Mart 2015'ten bugüne 17 konserde 4500 çocuğa
ulaşarak, nitelikli müzik ve Türk bestecilerimize karşı
farkındalık yaratmayı başarmış Ozan Çoban'la Klasik
Müzikli Söyleşiler, şimdi de 7 ilde 2-13 Mayıs tarihleri

arasında TEGV çocuklarıyla buluşuyor.
Etkinlik sanatsever Avukat Hakan Yazıcı'nın desteğiyle
gerçekleşiyor.
Daha güzel bir dünya ihtimalinin doğru farkındalıklarla var olduğunu söyleyen Çoban, özellikle yarının
kaderini belirleyecek olan çocuklarımızı hedef
alıyor.Turne, Gaziantep’ten başlayıp Ankara, Çorum,
Samsun, İzmir, Eskişehir ile devam edecek ve
İstanbul’da 25 Mayıs 2016 tarihinde kapanış konseri ile
sona erecek. Turne kapsamında 2000 çocuk bu etkinlikl e

buluşacak.Ozan Çoban Çorum’daki buluşmasında,
gelenekselleşmiş dinleti düzeninden farklı olarak; eserler ve besteciler hakkında öz bilgileri çocuklarla paylaştı. Piyano Sanatçısı Ozan Çoban, paylaştığı bilgilerin ardından eserleri canlı olarak seslendirdi. Piyano
sanatçısı Ozan Çoban ÇRT’ye yaptığı açıklamada proje
hakkında bilgi verdi. Çoban “Akıl oyunları ile gelişmiş,
düşünselliğin en üst düzeyde var olduğu klasik müzik
dünyasının yaşamlarımıza sanıldığı kadar mesafeli
olmadığına dair farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Gelenekselleşmiş piyano resitalinden farklı olarak; bestecilerin yaşanmışlıkları ve eserlerinin yaratılış süreçlerini interaktif bir düzende seyirciyle paylaşıyor, birlikte
hayal kuruyor ve düşünüyoruz. Özellikle çocuklarımızın yaşamlarında, klasik müziği sanatsal bir hobi
olmaktan öteye taşımak ve kalıcı hale getirmeyi amaçladığımız bu projede çok değerli Türk bestecilerimiz ve "çok sesli" hale getirerek
dünyaya tanıttıkları halk müziği ezgilerimiz de yer alıyor” dedi.
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Küresel ısınma,
Sayfa

insan kaynaklı

Çorum İl Genel Meclisi, küresel
ısınma ve iklim değişikliğinin
insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve çevremizde nasıl bir etki
bıraktığını inceledi.
İl Genel Meclisi Başkanlığı'nca
geçtiğimiz Nisan ayında Çevre ve
Sağlık Komisyonu'na havale edilen, "son yıllarda küresel ısınma
ile birlikte iklim değişiklikleri
meydana gelmektedir. İlimiz
iklim değişikliğinden ne oranda
etkilenmektedir? Yıllara göre
sıcaklık ortalamalarından artışlar
ne oranda beklenmektedir?
Sıcaklık değişikliklerine oranla
insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve çevremizde etkileşim nasıl
olacaktır?" şeklindeki araştırma
önerisi sonuçlandı.
Çevre ve Sağlık Komisyonu
Başkanı Üzeyir Esenkaya, komisyonun hazırladığı rapor hakkında
bilgi verdi. Esenkaya, "Kuraklık
ve çölleşmedeki artış sonucunda
daha fazla kum fırtınası, iklim
değişimi sonucunda ise daha fazla
orman yangını, kuraklık ve fırtına
görülebilmektedir. Güneş gibi
doğal etkenlerle büyüyen bu artışın nedeni, özellikle son dönemlerde, büyük ölçüde insan kaynaklı olan sera etkisiyle oluşan küresel ısınmadır" dedi.
Üzeyir Esenkaya, rapor hakkında
şu bilgileri verdi:
"Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre; Küresel ısınma nedir?
Atmosfere salınan karbondioksit
gibi sera etkisi yaratan gazların,
yer kabuğu ve denizlerin ortalama
sıcaklıklarında artışa neden olmasına küresel ısınma denir.
İklim
değişikliği
nedir?
Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan
veya dolaylı olarak küresel
atmosferin bileşimini bozan insan
faaliyetleri sonucunda iklimde
oluşan bir değişiklik olarak tanımlanabilir.
Yapılan araştırmalarda dünyanın
daha fazla anormal hava koşullarıyla tanışacağı, bazı bölgelerde
yoğun yağış ve sellerin artacağı,
bazı yerlerde ise daha sıcak, kuru
ve orman yangınlarının artacağı
düşünülmektedir.
Çorum ve ilçelerinde de küresel
ısınmanın etkileri; kalp, solunum
yolu, bulaşıcı hastalıklar, alerjik
hastalıkların yanı sıra, kalp-damar
ve beyin hastalıklarına bağlı

ölümlerin artacağı uzmanlarca
küresel ısınmaya bağlı yaşanacağı
yönündedir.
Çorum’da küresel ısınma ile birlikte hava kirliliği artacak, yağışlar yer yer azalarak çölleşme meydana gelecek, göç ve yer değiştirmeler çoğalacaktır.
Çorum ve ilçelerinde insan hayatı
için vazgeçilmez unsurlar olan
hava, su, gıda ve barınmada sıkıntılar az da olsa hissedilecektir.
Küresel ısınmanın insanlar üzerindeki etkisi; Bilim adamları
iklim değişikliklerinin kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı
hastalıkları tetikleyebileceği görüşünde.
Sıcaklık dalgaları ölüm oranlarını
artırmaktadır. Bu özellikle solunum sistemi, kalp-damar hastalıkları ve beyin hastalıklarına bağlı
ölümlerde artışta etkili olmaktadır.
Bazı bölgelerde kuraklık, bazı
bölgelerde de yağış artışlarına yol
açabilecektir. Bu durum bir yandan ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği etkileyerek alerjik potansiyeli yüksek yeni bitkilerin ortaya
çıkmasına yol açabilecektir. Yeni
çeşitli böcek ve zararlılarla geçen
bulaşıcı hastalıkların oranını artırabilecektir. Kuraklık yada kötü
çevre koşullar nedeniyle su ve
gıda kaynaklarının olumsuz etkilenebilecektir. Bunun sonucunda
göç ve yer değiştirme gibi sosyal
hareketlerin ortaya çıkabilir ve
insanların bundan olumsuz etkilenebilirler. Sıcaklık artışı ve iklim
değişikliği özellikle havadaki
ozon ve toz zerreciklerinin artışına yol açarak hava kirliliğini artırabilir. Yağışların azalmasına
bağlı olarak çölleşmenin artabilir,
çöllerden kaynaklanan kum fırtınalarının dünyanın diğer bölgelerini de olumsuz etkileyebilir.
Durum küresel ölçekte bütün
ülkeleri etkileyebilir, ancak yoksul ülkeler bundan daha fazla
olumsuzluklarla karşılaşabilirler.
Solunum sistemi hastalıkları açısından kronik nefes darlığı, astım
hastalığı alerjik nezle ve diğer
alerjiler ile zatürree ve viral solunum yolu hastalıklarının görülme
sıklığının artabilir. Bu hastalıklara
bağlı ölümler artabilir. İklimde
görülen değişikliklerin yavaşlaması ve önlenmesi için acil girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bunun için hükümetler acil
girişimlerde bulunulması gerekmektedir. İklim değişikliğinin
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılması ve bu etkilerin
önlenmesine dönük olarak daha
fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu amaçla uluslar arası
kurumların desteği ile gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeleri kapsayan çok merkezli çalışmaların yapılması için girişimde
bulunulmaktadır.
Kuraklık ve çölleşmedeki artış
sonucunda daha fazla kum fırtınası, iklim değişimi sonucunda ise
daha fazla orman yangını, kuraklık ve fırtına görülebilmektedir.
Güneş gibi doğal etkenlerle büyüyen bu artışın nedeni, özellikle
son dönemlerde, büyük ölçüde
insan kaynaklı olan sera etkisiyle
oluşan küresel ısınmadır.”
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OKA’nın fırsatları

kaçırılmamalı

toplantıları sürüyor

Çorum İl Genel Meclisi'nin Mayıs
ayı olağan toplantıları devam ediyor. Meclis, İl Genel Meclisi
Başkanı Halil İbrahim Kaya başkanlığında toplanarak gündeme alınan maddeleri görüştü.
Mayıs döneminin üçüncü toplantısında ağırlıklı olarak köy yerleşik
alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili
konular ele alındı. Toplantıda;
Çorum Merkez'e bağlı Örencik,
Öksüzler, Şahinkaya, Şanlıosman,
Seydimçakallı,
Şeyhmustafa,
Sungurlu İlçesi'ne bağlı Körkü,
Dodurga İlçesi'ne bağlı Yeniköy,

Mehmet Dede Tekkesi, Ortaköy
İlçesi'ne bağlı Salbaş, Kavakalan,
İskilip İlçesi'ne bağlı Beyoğlan,
Bayat İlçesi'ne bağlı Bayan,
Uğurludağ
İlçesi'ne
bağlı
Aşılıarmut ve Yarımca köylerine ait
köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti konuları ele alındı. Tüm köylerin sınır tespiti ile ilgili konular,
incelenmek ve rapora bağlanmak
üzere İmar ve Bayındırlık
Komisyonu'na havale edildi.
Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Sanayi mercek
altına alınıyor

İl Genel Meclisi, Çorum sanayisinin
durumunu mercek altına alıyor. AK
Parti Çorum Merkez İl Genel
Meclis Üyesi Nurettin Karaca, İl
Genel Meclisi'nin dün ki toplantısında gündem dışı bir yazılı önerge
vererek Çorum'un sanayi yapısının
incelenmesini talep etti.
Çorum'un sanayi gelişimi bakımından bölgenin önemli illerinden biri
olduğunu belirten Karaca, "Çorum
ilimizin önde gelen ve lokomotifi
olan sanayi sektörlerimiz hangileridir? Yeterli teşvik ve destek sağlanıyor mu? Sorunları nelerdir?
Finansal destekleri nelerdir? Bu
konuların araştırılarak meclisimize
ve kamuoyuna bilgi verilmesini
talep ediyorum" dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya ise Çorum sanayisinin kentin geleceği açısından son
derece önemli bir konu olduğunu
ifade ederek, konunun araştırılması
sırasında özellikle Ticaret ve Sanayi
Odası yöneticilerinin meclise davet
edilerek bilgi vermelerinin sağlanmasını istedi. Kaya, gerekirse meclis olarak TSO'nun bir toplantısına

katılarak görüş alışverişinde bulunabileceklerini de ifade etti.
Nurettin Karaca'nın önerisi incelenmek ve rapora bağlanmak üzere Sanayi ve
Ticaret Komisyonu'na
havale edildi.

Osmancık Anadolu İHL’den

ilk adım kariyer günleri

Osmancık Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencilerini bir üst öğrenime
hazırlamak için Hitit Üniversitesi
Osmancık Ömer Derindere Meslek
Yüksek Okulu ile işbirliği yaparak
“Yükseköğrenime İlk Adım Kariyer
Günleri” düzenledi.
Osmancık Belediyesi Kültür
Merkezi’nde düzenlenen programa
panelist olarak Hitit Üniversitesi
Osmancık Ömer Derindere Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Tolga Çırak, Yrd. Doç
Dr. Kadir Erol, Yrd. Doç Dr.
Bilgehan Tozlu, Öğretim Görevlileri
Ömer Faruk Akmeşe, M. Nurullah
Alkan, Zeynep İlleez, E.Ebru Şentürk ve Dursun Aslaner katıldı.
Panele Osmancık İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Tokel, Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü İdris

Makineci, Ak Parti ilçe yönetim
kurulu üyesi Sacit Açık, Atatürk
Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaş,
Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile yaklaşık 150
öğrenci katıldı. Hitit Üniversitesi
Osmancık Ömer Derindere Meslek
Yüksek Okulunun bölüm tanıtımlarının yapıldığı panelde Yüksekokul
Müdürü Yrd. Doç Dr. Mustafa
Tolga Çırak, öğrencilere akademik
olarak meslek yüksekokullarının
rolünü ve önemini anlattı.
Akademisyenler tarafından bölüm
tanıtımları sonunda öğrencilerin
sorduğu soruların cevaplandırıldığı
panelde Okul Müdürü İdris
Makinacı panelistlere ve panelin
hazırlanmasında emeği geçen yönetici ve öğretmenlere teşekkür konuşması yaptı.

İl Genel Meclisi AR-GE
Komisyonu, Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe
destekleri ve projeleri hakkında
bilgi vererek, OKA'nın sunduğu
fırsatlardan yararlanılmasını tavsiye etti.
Çorum İl Genel Meclisi
Başkanlığı'nca Araştırma ve
Geliştirme Komisyonu'na havale
edilen, "Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı (OKA) 31.12.2014 tarih
itibariyle Amasya, Çorum ve
Tokat illerinden oluşan TR83 bölgesinde faaliyet göstermektedir.
OKA’nın çalışmaları ve projeleri
nelerdir? Projelere hibe tutarı ne
kadardır? TEKNOKENT projesi
hangi aşamadadır? Ajansın katkısı
ne kadardır?" konulu araştırma
önergesi tamamlandı.
Araştırma ve Geliştirme (ARGE)
Komisyonu Başkanı Ramazan
Kelepircioğlu, komisyonun hazırladığı rapor hakkında detaylı bilgiler verdi.
OKA'nın 2009 yılından bugüne
kadar verdiği destek tutarları ve
kaç girişimcinin yararlandığı
konusunda bilgiler aktaran
Kelepircioğlu, 2009 KOBİ Mali
Destek Programı, 2010 Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı, 2011 KOBİ Mali
Destek Programı, 2011 İnsan
Kaynaklarını Geliştirme Mali
Destek
Programı,
2013
Dezavantajlı Guruplara Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek
Programı,
2013
Dezavantajlı Guruplara Sosyal
İçerme Mali Destek Programı,
2014 KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi
Yaklaşımlar
Mali
Destek
Programı, 2014 Yenilenebilir
Enerji Mali Destek Programı,
Doğrudan Faaliyet Desteği, 2010
Yılı DFD Uygulamaları, 2011 Yılı
DFD Uygulamaları, 2012 Yılı
DFD Uygulamaları, 2013 Yılı
DFD Uygulamaları, 2014 Yılı
DFD Uygulamaları, 2015 Yılı
DFD Uygulamaları, 2012 Yılı
Teknik Destek Uygulamaları,
2013 Yılı Teknik Destek
Uygulamaları, 2014 Yılı Teknik
Destek Uygulamaları, 2015 Yılı
Teknik Destek Uygulamaları,
2016 Yılı Teklif Çağrısı İlanı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.
Kelepircioğlu, açıklamasını şöyle
sürdürdü:

TEKNİK DESTEK
FAALİYETİ:

Kalkınma Ajansının bölgedeki
yerel aktörlerin bölgesel kalkınma
açısından önem arz eden, ancak
kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan
çalışmalarına katkı sağlamak
amacıyla verdiği destektir. Ajans
tarafından sağlanacak teknik des-

tekle;
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi, Yerel
yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel
kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, Diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının
yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına
destek sağlanması, Bölgedeki sivil
toplum kuruluşlarının yerel ve
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek
sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

GÜDÜMLÜ PROJE
DESTEĞİ

Güdümlü proje desteği kapsamında Ajans, bölge planlarında veya
saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, işletme
modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet
durumu ve proje bedeli gibi
hususları çalışma programında
açıkça belirtmek ve Bakanlık tarafından belirlenecek proje bilgi formunu çalışma programına eklemek kaydıyla güdümlü projelere
destek sağlayabilir.
Güdümlü proje desteği kapsamında Çorum Teknokent kuruluşu
Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 8 Mart 2012 tarih ve 28227
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Toplamda 6.000.000,00 TL
bütçesi olan projenin 2014 yılında
yapılan ihalesi ile TEKNOKENT
binasının inşaat kısmı 2015 yılı
Ocak Ayında bitmiş bulunmaktadır. 2015 yılından itibaren AR-GE
projeleri olan firmalar Çorum
Teknokent’te çalışmaya başlamışlardır. Çorum Teknokent bünyesinde faaliyet göstermek isteyen
firma, akademisyen, öğrenci ve
girişimciler; www.corumteknokent.org adresi üzerinden “ön
kayıt” formunu doldurarak online
başvuru yapabilmektedirler.”
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Etüt merkezlerinden Çorum’da onaylı mezbaha yok
Sayfa

bin öğrenci yararlanıyor

Çorum genelinde bulunan 11
ayrı etüt merkezinden yaklaşık
bin öğrencinin yararlandığı bildirildi.
İl Genel Meclisi Başkanlığı'nca
geçtiğimiz Nisan ayında Eğitim
Kültür ve Sosyal Hizmetler
Komisyonu'na havale edilen,
"İl genelinde bulunan etüt merkezlerinin işleyişi ve verdikleri
hizmetler nasıldır? Hangi kademedeki öğrencilere hizmet vermektedir? Öğretmen kadrosu
nasıl temin edilmektedir? Fiziki
ortamları yeterli midir? Öğrencilerimizin eğitimine ve sınavlarına katkısı ne orandadır?
Denetimleri nasıl sağlanmaktadır?" şeklindeki araştırma önergesinin sonuçları açıklandı.
Eğitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonu Başkanı
Süleyman Şener, komisyonun
hazırladığı rapor hakkında bilgi
verdi.
Şener, Çorum Merkez'de 8,
Kargı, Mecitözü ve Sungurlu
ilçelerinde 1'er tane olmak
üzere toplam 11 adet etüt merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde 35 öğretmenin görev aldığını, toplam 989 öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti.
Süleyman Şener, hazırladıkları
rapor hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Komisyonumuzun
yaptığı
çalışmalar sonucunda elde etti-

ği bilgilere göre;
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezi: 5580 Sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununa
göre; Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezi: öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı
olmak; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda sosyal, sanatsal,
sportif ve kültürel faaliyetler
yürütmek üzere kurulan özel
öğretim kurumlarıdır.
Öğrenci
Etüt
Öğrenci
Merkezleri; 5580 Sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununun
3. Maddesine göre, Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 5.
Maddesinde istenilen belgeleri
ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Standartlar
Yönergesindeki şartları sağlayan gerçek veya tüzel kişiler
tarafından
açılmaktadır.
Standartlar Yönergesi Etüt
Eğitim
Merkezlerinde
Bulunması Gereken Bölümler
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezi
Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken
bölümler
Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken
bölümler: Müdür odası: En az
10 m2 olmalıdır. Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400
den fazla olan merkezlerde) En
az 10 m2 olmalıdır. Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en
az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla
her öğretmen için 1,5 m2 yer
ilâve edilir. Derslik: En az üç
derslik olmalı ve her bir derslik
en az 20 m2 olmalıdır. Her bir
dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir. Kitaplık Yemek
salonu: İhtiyaca cevap verecek
büyüklükte olmalıdır. Tuvalet
ve lavabolar: Her 30 öğrenci
için bir tuvalet ve lavabo, 30
öğretmene kadar bir tuvalet ve
lavabo ayrılır. 30’dan fazla
öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30
öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda

öğrenim gören kız ve erkek
öğrenciler ile kadın ve erkek
öğretmenler için ayrı ayrı
düzenlenir. Merkezde bedensel
engelli bireylerin kullanımına
uygun şekilde düzenlenmiş bir
tuvalet ve lavabo bulunur.
Uygulama dersliği: (Değişik:
Makam Oluru 16/7/20143007900) Öğrencilere sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 m2 büyüklüğünde en az iki uygulama dersliği
düzenlenir. Öğrenci sayısı
90’dan fazla olması hâlinde
sonraki her 30 öğrenci için bir
uygulama dersliği daha düzenlenir. Uygulama derslikleri izin
alınan alan ve amaç dışında
kullanılamaz. Zorunlu iki uygulama dersliği bulunanlar ayrıca,
uygulama dersliğinde yapılamayan yüzme, basketbol, futbol ve benzeri spor alanlarından
en az biri ile en az bir yıl süreli
imzalanan protokol yapılır.
Kurum kontenjanı teorik derslikler dikkate alınarak hesaplanır. Teneffüshane: Bina içinde
bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.
Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve
öğretime ayrılan diğer alanlar
dışındaki yerler kabul edilir.
Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Öğretmen görevlendirmeleri, Talim Terbiye
Kurulunun 9 sayılı kararı doğrultusunda kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin ve
diğer personelin bu izne esas
olan belgelerini eksiksiz olarak
tamamlamak suretiyle evrakı
kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne
teslim edilir. Nitelik ve şartları
uygun bulunanlara müracaattan
itibaren 10 gün içinde çalışma
izni valilikçe düzenlenir.
Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.”

Çorum'da 5 adet mezbaha
bulunduğu, ancak bu tesislerin hiçbirinin onaylı olmadığı bildirildi. İl Genel Meclisi
Başkanlığı'nca geçtiğimiz
Nisan ayında Tarım ve
Hayvancılık Komisyonu'na
havale edilen, "hayvansal
gıdaların hijyenik ortamlarda üretilip, tüketiciye ulaştırıldığı yerler mezbahalardır.
İl genelinde çalışır durumda
kaç tane mezbaha vardır?
Halkımızın sağlığı ve gıda
güvenliği açısından mevzuatlarla istenen uluslar arası
şartlarda mezbahalarımız
var mıdır? Kontrolleri denetimleri ne sıklıkta yapılmaktadır? İlimizin ihtiyaçlarını
karşılıyor mu?" şeklindeki
araştırma
önergesinin
sonuçları açıklandı. İl Genel
Meclisi’nin toplantısında
Tarım ve Hayvancılık
Komisyonu
Başkanı
Mehmet Tatlısu, komisyonun hazırladığı rapor hakkında bilgi verdi.
Tatlısu, "İlimizde onay alan
mezbaha
yoktur.
Mezbahalar 01.07.2016 tarihine kadar onay olmak
zorundadır. İlimizde 5 adet
mezbaha vardır" dedi.
Tatlısu, komisyonun raporu
hakkında şu bilgileri aktardı:
“Komisyonumuzca yapılan
çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Mezbahalar
belediyeden ruhsat aldıktan
sonra Gıda Tarım ve
Hayvancılık
İl
Müdürlüğünden de hijyen

ve diğer konular içinde onay
almak zorundadır. İlimizde
onay alan mezbaha yoktur.
Mezbahalar 01.07.2016 tarihine kadar onay olmak
zorundadır. İlimizde 5 adet
mezbaha vardır. Bunlar;
Tarım Et Kombinası (Özel
Sektör) Alaca Mezbahası
Dericiler Gıda Tarım Hay.
Nak.San. ve Tic. Ltd. Şti.
(İşletmeci)
Sungurlu
Belediye
Mezbahası
(Belediye)
Osmancık
Mezbahası
(İşletmeci)
İskilip Mezbahası kapalıdır.(Belediye)
Tarım Et Kombinası; Tarım
et kombinası onay belgesini
için modernizasyon işlemlerine başlamış bulunmaktadır. Et ve süt kurumu ile protokol yapılarak et ve süt
kurumu adına hayvan kesimi yapabilecek şekilde
işlemlerine başlamıştır.
Alaca Mezbahası Dericiler
Gıda Tarım Hay. Nak. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.: Onay belgesi alabilmesi için moder-

nizasyonu 01.07.2016 tarihine kadar yapması gerekmektedir.
Sungurlu
Belediye
Mezbahası; Belediye mezbahasının genel durumu iyidir. Ancak onay alacak
durumda değildir. Osmancık
Mezbahası; Osmancık mezbahası IPART destekli yeni
mezbaha yapmaktadır ve
işletme binası bitmiştir ve
makinelerin bir kısmının
montajı yapılmış olup 15-20
gün içerisinde geri kalan
makine montajında biteceği
beyan edilmiştir.
İlimizdeki mevcut mezbahaların kapasitesi ilimiz için
yeterlidir. Denetim sıklığı
yılda en az 2 defa yapılmaktadır ve hem işyerinin veteriner hekimi hem de resmi
veteriner hekimi kesime
refakat etmektedir ve kesim
bitene kadar mezbahada
bulunmaktadır. Mezbahalar
ilimiz ihtiyaçlarını karşılıyor. Sungurlu il dışında et
sevkiyatı
yapıyor.

Kontroller her ay rutin bir
şekilde yapılıyor. Elemanlar
sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hastalıklı hayvanlar
tespit edildiği anda imha
raporu tutuluyor. İmhası
Tarım İl Müdürlüğü ile mezbaha veterineri kontrolünde
imha ediliyor.”

Fizyoterapi öğrenci
alımına YÖK’ten onay

Elmabeli piknik ve mesire
alanında ön inceleme yapıldı

H

aftanın her günü
İskilip’le birlikte
çevre il ve ilçelerden piknik ve mesire alanı olarak yoğun rağbet gören
Elmabeli Piknik ve mesire alanında yeni düzenlemelere gidiliyor. Belediye Başkanı Recep
Çatma’nın girişimleri ile 3
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incelemelerde bulunmak üzere
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Samsun 11. Bölge Müdürü
Mehmet Sıddık Kılınçer, 11.
Bölge Şube Müdürü Fatih
Karakaya, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çorum İl Müdürü
Yüksel Şimşir İskilip’e geldi.
Belediye Başkan Vekili Erol

Gökçe ve İskilip Belediyesi
ilgili birim müdürleri ile
Elmabeline giden heyet burada
yapılabilecek çalışmaları
değerlendirmek üzere ön incelemelerde bulundu. Alan üzerinde yapılması gereken çalışmalar tamamlandıktan sonra
hazırlanacak projenin uygulanmasına geçilecek.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksekokulu Fizyoterapi Programına
50 öğrenci alımına ilişkin Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce YÖK’e yapılan
teklif,
Yükseköğretim
Genel
Kurulu’nun 20.04.2016 tarihli toplantısında incelenerek uygun görüldü.
Buna göre 2016-2017 Eğitim Öğretim
yılında Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi Programına öğrenci alımı
başlayacak. Fizyoterapistlik mesleği
hakkında yapılan açıklama şöyle:
“Fizyoterapistlik mesleği hareket
bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve
fonksiyon bozukluklarında uzman bir
hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye
özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak, yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan
tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan,
sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslek.
Fizik tedavide, hastaların ağrısız,
bağımsız ve daha kaliteli yaşamalarını

sağlamak için verilen sağlık hizmeti.
Fizik tedavinin her geçen gün önemi
artarak anlaşılmakta ve bu alanda alanında yetkin sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bu gün
ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.
Fizyoterapi Programından mezun olanlara “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı
verilir. Fizyoterapi Programından
mezun olan kişiler; Fizik Tedavi
Rehabilitasyon Kliniklerinde, Yataklı
Tedavi Merkezlerinde (Ortopedi ve
Travmatoloji,
Nöroloji/Pediatrik
Nöroloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir
Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji,
Kalp damar cerrahisi, Göğüs
Hastalıkları/Göğüs Cerrahisi, Çocuk
Hastalıkları, Üroloji, Onkoloji, Kadın
Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Tüm
Yoğun Bakım Servisleri, Plastik
Cerrahi Servisleri, Yanık Üniteleri,

Romatoloji bilim dallarına ait servislerde), Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
veren
kuruluşlarda,
Endüstri
Alanlarında, Spor Kulüplerinde, Huzur
Evlerinde, Mesleki Rehabilitasyon
Merkezlerinde, Kaplıca Merkezlerinde,
Dal Merkezlerinde, Evde Bakım
Merkezlerinde Fizyoterapist veya Fizik
Tedavi Hekimi gözetiminde kamu veya
özel sektör görevi yapabilirler.
Fizyoterapi Ön lisans Programını başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans
programına dikey geçiş yapabilirler.
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksekokulu’nda
Fizyoterapi
Programında eğitim-öğretim çalışmalarını yürütmek üzere üç adet kadrolu
Fizyoterapist unvanına sahip öğretim
görevlisi bulunmaktadır. Bu öğretim
görevlileri aynı zamanda farklı uzmanlık alanlarında lisansüstü çalışmalar
(master, doktora) da yapmaktadır.”

Sayfa
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

İŞTEKİ BAŞARISIZLIĞIN
NEDENİ

Sınıfının en çalışkan öğrencisi olan Ali, o
gün matematik imtihanından zayıf almıştı.
Öğretmen, ilgisini çeken bu durumu öğrenmek ister ve Ali'yi yanına çağırır.
Söyle bakalım Ali, başarılı olan
derslerinin arasında bu farklı not niye?
Ali, önce pek bir şey söylemek istemez ve
çekingen bir tavırla sözleri ağzının içerisinde yuvarlar. Öğretmeni Ali'nin kendisine
açılması için, O'na rahatlatıcı sözler söyler
ve tekrar sorar.
Ali:
Efendim, matematik imtihanımdaki bu başarısızlığımın sebebi, evde ailem
içerisinde meydana gelen huzursuzluktur.
Sabah o sıkıntı ile evden çıktım ve okula
geldim. İmtihana girdiğim zaman da
devamlı kafam evdeki olayla meşguldü ve
etkisinden kurtulamadığım için, başarısızlığıma neden oldu. Ama size söz veriyorum,
ikinci imtihanıma çok çalışıp, iyi not alacağım.
Öğretmen:
Yavrucuğum, ben seni biliyorum.
Başarılı bir çocuksun ve daima da öyle olacağına inanıyorum. Bir seferlik başarısızlık
senin için önemli değil, hemen bu durumu
telâfi edebilirsin. Fakat şunu bilmeni isterim ki yavrum, iş dışındaki yaşayışın, iş'i
etkilememesi gerekir. Evet, bu pek kolay
değil ama, başarımızın da temeli.
Bak, senin biraz üzülmen, dersinden zayıf
almana sebep oldu. Daha ileri yaşlarında
da meydana gelen durumlardan etkilenmen, mesleğinde başarısızlığına sebep olacağı gibi, hem kendi kendine zararı olacak,
hem de milletine, devletine yaptığın hizmet
yarım kalacak. Bunun için kendimizi eğitime sokup, bizim zararımıza olan bu hail,
üzerimizden silebilmenin yöntemlerini bulmalıyız.
Uygulamalarına şimdiden başlayıp, bugünkü yaşantında gerçekleştirebilirsin. Böylece
büyüdüğün zaman da işlerini tam anlamıyla yapan, duygu ve düşüncelerine kumanda
edebilen bir ergin olursun.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

BÜTÜN KIYAMETLER,

ANINI YAŞA
KATKILI YAŞAMAKTAN KOPUYOR KENDİNİ YAŞA

Bütün kıyametler, katıklı yaşamaktan kopuyor. Safiyet lâzım insana.
İnsan, safi yaratılışında olandır ancak.
-Böylesi insan nasıldır" sorusu, akıllarda sürekli yargıdadır. Herkes
merak eder bu sözü, "acaba, gerçekten safiyetinde olan tam insan nasıldır"
diye. hepimizin iç dünyasında bu soru devam eder derinden derine...
Çok defa. yanlışlıklara bakarak: "İnsanlık böyle midir? Yakışır mı insana?" demekten kendimizi alamayız.
Hepimiz insanız. İnsanız ama katıklı olduğumuz zaman, insanlığa sığmayan işler yaparız. Bu yapışlar da huzursuzluklara, sıkıntı ve azaplara
mâlolur.
Bizde ise devamlı olarak, refah ve huzurlu, saadetli yaşama arzusu
hâkimdir. Her zaman huzur ve saadettir isteğimiz. Onun için, bilmeyerek
olur tüm hatalar.
İyi diye yaptığımız kötülüklerin, sayılmayacak kadar çok eksikliklerin,
olup bittikten sonra yanlış olduğunu anlıyoruz.
Hepimizin yaşantısıdır bu. Biliriz, nasıl yaşarken nasıl olduğumuzu.
Öyleyse bu durumlardan kurtulmak için önce. yaratılışımız olan "safi insanlık" nedir, onu bulalım.
Bizlere ne katılmış ki, tam insanlığımızın saadet verici ayarları düşmüş de mutlu olmaktan uzak kalmışız? Gizli bir şey değil aradıklarımız.
Kendi yaratılışımızı arıyoruz. Çelişen ise, yaşadığımız
ortam oluyor. Ondan da bize sirayet ediyor. Ortam, hep bizim gibi
katıklı insanların yaşantısı.
Bazılarının kattığı az, bazılarınınki çok. Azlarınki de bir yandan artıyor, ortama ayak uydurmak için.
İşte, safi insanlık ile ortamdır çelişip karışan. Hep iyi diye yapılıyor
kötüler, olunuyor perişan. Artık anlayıp bilelim, nasıl imiş safiyetteki has
insan?
İnsanın derinlikleri, has insan sâfiyetindedir, kaybolmaz. İşte o safi
insanlığın öz yapısına "vicdan" demişler, öylece kalmış. İsteklerine "vicdan
emirleri" demişler, o da öylece kalmış.
Her şeyi incelemiş insanoğlu ama ne yazık ki kendini hiç de merak
edip. inceleyen olmamış. İnsanın nasıl rahat olacağı, kesinlikle bilinmemiş.
İnsan safiyetinin bilinçsizliği ile dışta
rahat bile olsak, kendi iç dünyamızda rahat yüzü görmeden ömrümüzü geçiriyoruz. Rahatı da başka şeylerde arayıp duruyoruz.
İnsanız ama katkılı olduğumuz müddetçe saadet yüzü göremeyiz, katkımız nispetinde.
Ancak, safiyetine ulaşmış insan mesut yaşar.
İşte bizim iddiamız. Katkılardan arınmak bilincini merak eden olursa
girilir bu güzel çalışmaların içine. Bunun için kurulmuştur özden gazetesi

Böbrek Taşına İyi Gelen Bitkiler!
Hem erkeklerin hem de kadınların yaklaşık %
10’u hayatlarının bir döneminde böbrek taşı
sorunuyla karşılaşma riski altındadır. Böbrek
taşıyla ilgili can sıkıcı başka bir istatistik bilgisi
ise, böbrek taşı oluşumunun tekrar etme olasılığının % 80’lere dek varabilmesidir. Bir kez
böbrek taşından muzdarip olmuşsanız, aynı
sorunu ilerleyen zamanlarda bir daha yaşama
riskiniz oldukça yüksektir.
Böbrek taşı oluşmasının nedenlerine genel olarak baktığımızda fazla kalsiyum, fazla hayvansal protein, fazla vitamin desteği ve genetik
faktörler en sık rastlanan böbrek taşı sebepleri
arasında yer alır. Bazı kişilerin vücutlarının
genetik olarak böbrek taşı oluşumuna yatkın
olduğu doğrudur. Ancak bir ailede böbrek taşına rastlanmasının başlıca nedeni daha çok o
ailenin süregelen beslenme biçimi, aile bireylerinden öğrenilen beslenme alışkanlıklarıdır.
Çeşitli ilaçlar, ucuz besin destekleri, fabrika
çiftliklerinde üretilen hayvansal ürünler, sofra
tuzu, şekerli-unlu gıdalar, musluk suyu ve gazlı
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içecekler böbrek taşı oluşumunda risk oluşturur.
Genel olarak taze, işlenmemiş ve katkı maddesi
içermeyen yiyecek, içecekleri içeren bir beslenme biçimi, böbrek taşlarını da engelleyecektir.

Böbrek Taşı Oluşumu Nasıl Önlenir?

Magnezyum sitrat, ekstra B6 vitamini içeren B
vitamini kompleksi, bolca şeker otu (stevia bitkisi) ile tatlandırılmış limonata ve tabii ki sağlıklı bir beslenme eşliğinde uygulanırsa büyük
sayılabilecek böbrek taşı oluşumlarını engelleyecektir.
Harvard’lı araştırmacılar günlük 10 mg B6 ve
180 mg magnezyum alımının böbrek taşlarının
% 92.3’ünü engellediğini göstermiştir. Bunun
dışında tek başına günlük 500 mg magnezyum
alınmasının yine böbrek taşlarını önemli ölçüde
azalttığı görülmüştür. Tabii her şeyden önce bol
bol su içmek kaydıyla.

Beslenmenin Önemi Büyük

Taze, çiğ, işlenmemiş,
organik yiyecekler sağlıklı beslenmenin
olmazsa olmazları diyebiliriz. Şeker, un ve
sofra tuzu başta olmak
üzere rafine gıdalardan
uzak durmak gerekir.
Bolca su içmek ise
sadece böbrek sağlığı
için değil tüm vücut

İnsanın hedefi Şereftir diyoruz.
İnsan yaratılırken çatısı böyle kurulmuştur da, onun için hedefi şereftir diyoruz.
İyi düşünelim!. . Şerefsizliği kim kabul
eder?. .
Tüm insanlığı adının uğrunda sürükleyen, onun için harpler yapılan, fetihler olan
şeref, nasıl bir şeydir?. .
Adının bile peşinde bu kadar istekle
koşan insan, şerefin gerçek yüzüne kavuşmayı artık hak etmemiş midir?.
Siparişleriniz için : 0 212 518 23 97veya
http://www.ozdengazetesi.com.tr/

sağlığı adına önemlidir. Her gün şeker otu ile
tatlandırılmış limonata içebilirsiniz.
Limon içerdiği sitrat (sitrik asit) sayesinde böbrek taşı oluşturan maddelerin birleşmesini yani
taş oluşmasını engelleyen bir meyvedir.
Eğer kahve alışkanlığınız varsa, kahve yerine
çay içmeyi tercih edebilirsiniz. Araştırmalar
hem siyah hem de yeşil çayın böbrek taşı riskini azalttığını göstermiştir. Fabrikalarda üretilen
hayvansal gıdaları da tüketmemeniz önerilir.
Doğal ortamında, doğal şekilde yetişen hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen hayvansal
gıdaları tercih etmelisiniz.
Kalitesinden emin olmadığınız sağlıksız besin
takviyeleri ve protein tozlarından uzak durmalısınız.
Sağlıklı beslenme için gereken adımları attıktan
sonra böbrek taşlarını önleyen gıdalardan elma
sirkesine, zeytinyağına, karpuza, karahindiba
köküne ve barbunyaya beslenmenizde bolca yer
ayırabilirsiniz.

ANBEAN BÖYLE YAŞA,
ŞAKA DEĞİL, ZEVK YAŞA,
ELİNİ ATSAN TAŞA,
ALTIN OLUR, DENE BAK!..

Direnç her şeyden fazla gerek.
İnsanca yaşamak için,
Anbean takip gerek.
İnsanın iç dünyası,
Baştan başa bir alem.
An‘dan an'a değişen alem.
Sevgiyle baharı gelir,
Güneşi saygıdır mutlak,
Bize öğretselerdi evvelden,
Maddi âlemlerimiz gibi,
Tanır, bilirdik birden.
Şimdi yabancı geliyor belki,
İç dünya deyince başkadır sanki,
Hâlbuki esas kendimiz, iç dünyamız,
Bu iç dünyamız da, fizik yapımız
gibi,
Anbean takibi lâzım.
Ne ister?
Yaşamak ister, yaşamak, iç dünyayı yaşamak,
İçten dirençli olmak gerek.
İçten içten özgürlük; maneviyat
âlemi,
Buna olmaz nankörlük.
Esasta silinir madde,
İşte o gün mezarda,
Ama iç dünya ile yaşanır ha
yaşanır,
Asırlarca yaşanır.
İç dünyadır muteber,
Ona olur itibar,
İçtenler onun için sayılır ha sayılır.
İçtir hiçe sayılmaz,
Hiçe sayan anılmaz,
Kalplere uğrayamaz,
İtibar yüzü görmez.
Ama pek içten olan, insan diye
anılır,
Hem sevilip sayılır,
Asırlarca kalplerde, anıldıkça
anılır.
Büyüktür içten insan,
İçten yaşar, olmaz zan,
İnsanlar eder hürmet,
Fakir olsa, yine şan.
Şerefle yadedilir,
Mutlak takdir edilir,
Değeri çok bilinir,
İçten olan tamdır tam.
İçtenlik lâfla olmaz,
Kalbinden anlamadan.
İçtenler tembel olmaz,
Dünyayı anlamaktan.
Her şeyi halleder onlar,
İç dünya insanıdır.
Engeli aşar onlar,
İçinden dirençlidir.
Ya tutmaz ya başarır.
Tahminleri şaşırtır.

Gerçek refah ondadır.
Başarır da başarır.
Övmekle tükenir mi?
İçtenler üşenir mi?
Bir sıkıntı duyar mı?
Saadet içten değil mi?
Hoş olur öyleleri,
Samimidir samimi,
Sever hem içten sevilir,
Gerçektir, güvenilir.
Buna bir misâl gerek,
Misâli gülden verek.
Tüm insanlar bir ağaç, gül,
İçtenler kokusudur
Dindarlar katmeridir,
Maddeciler dikeni,
Bilginler yaprağıdır,
Mürşitler de kökeni.
Tümü birden ağacın,
Ulusu teşkil eder,
Gövdesi o ağacın,
Askeridir askeri.
Tümünü insanların,
Gül ile misâl aldık,
Gülü-dikeni dedik,
Ayrılmaz ayırmadık.
Birbirini tamamlar,
Güller ile o dallar.
Kokusuz gül neye yarar,
An yaşayan gül kokar.
Anını yaşayanı, kendini yaşayan
Bulursan o içteni,
Kokla da bak gül kokar.
İçten yaşayan o'dur,
Gerçek saadet ondadır,
Hem okur, hem okutur,
Mevlâm'ın hecesini,
Anını yaşa da bir bak,
Ne zindelik ona bak,
Zevkleri kucak kucak,
Ne yaşarsın dene bak.
Anbean böyle yaşa,
Şaka değil zevk yaşa,
Elini atsan taşa,
Altın olur dene bak.
Tavsiyem, anın yaşa!..
Gönlün girmez hiç kışa,
Neş'eler saça saça,
Zevk dolarsın dene bak!..
İşte bu sözüm sana,
Dikkat bağla anına,
Bak ki ne güç alırsın,
Yücelirsin dene bak.
Güç bulmak istiyorsan,
Dolu zevk istiyorsan,
Zindelik istiyorsan,
Hür olursun dene bak.
İşte böyle anını,
Bir yaşarsan kendini,
Yücelir, mutlanırsın,
Bir yol olsun dene bak.

ESASLAR,
KIYMET BİLMEKLE
BAŞLAR

Anaman

Kız neye demişler ki, bu kadar isim yapmış? Öyle ki: Eğer bildiğimiz kızsa!. . Bir iki ıslıkla bile ele geçirip oynanıyor. Başka kızsa,
neye denmiş de, bu kadar büyük ehemmiyet taşıyor? Evet, kız gibi...
" Kız gibi " diye tarif vesilesi oluyor. Ama hangi kız? Bu sözü
ifade eden hangi kız? Ana karnı; fiziksel yapının kurumu olduğu kadar,
inancın ve ahlâkın da temeli ve ilk olumudur. Nasıl ki bitki topraktan
çıkıp, dönüp dolaşıp, yine toprakta kaybolur. İnsan da, insanlık da
bunun gibi başka yerden temin edilemez. Analar, ana olup ehliyetli kızlar yetiştirecek, onlara layık olmak için, delikanlı erkeklerin de ona
göre idealist olmaları kolayca temin edilecektir.

Sayfa

GÜNDEM
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NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.46

Güneþ:05.27

Öðle :12.44

Ýkindi :16.34

Akþam:19.48

Yatsý :21.21

ÇRT’ de Bugün
‘Aylık gelir ve dağıtılacak ek
ödemede yanlışa son verildi’
Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın Ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı,
aylık gelir ve dağıtılacak ek ödeme ile ilgili açıklama yaparak, sendikalarının açtığı dava sonucu,
Danıştay 11. Dairesi’nin sağlık çalışanlarının
döner sermayelerini düşüren Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu’nun yazısında yürütmeyi
durdurma kararı aldığını söyledi.
Lafcı, “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
(TKHK)’nın dağıtılabilir döner sermaye oranlarını düşüren 21 Ağustos 2015 tarihli ‘Aylık Gelir
ve Dağıtılacak Ek Ödeme’ konulu yazısının
yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığımız
dava sonuçlandı. Sendikamızın söz konusu yazının iptali ve yürütmeyi durdurma talebini görüşen Danıştay 11. Dairesi, kurum başkanlığının
böyle bir yetkisi olmadığını, dağıtılabilir döner
sermayeyi belirleme yetkisinin Döner Sermaye
Komisyonları’nda olduğunu, bu sebeple de söz
konusu yazıda hukuka uygunluk bulunmadığını
ve yürütmesinin durdurulmasına karar verdi”
dedi. Lafcı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“TKHK’nın söz konusu yazısı, sabit ek ödemelerin toplamının dağıtılabilir döner sermaye tutarından yüksek olduğu hastanelerde veya sabit ek
ödeme ve dağıtılan döner sermaye toplamının
dağıtılabilir döner sermaye tutarından yüksek
olduğu hastanelerde dağıtılacak döner sermaye
hesabında dağıtılabilir döner sermayeyi geçmemeleri gerektiği vurgulanmıştı. Söz konusu yazının uygulanması nedeniyle Türkiye genelinde
birçok hastanede sağlık çalışanları sabit üzeri
döner sermaye alamamakta. Bu yazı ile sağlık
çalışanlarının ek ödemeleri yüzde 15 civarında
düşmüştü. Toplu sözleşme ile katsayıları artırmamıza rağmen çalışanlar çalışarak hak ettikleri
döner sermayeyi alamıyorlardı. Bu yazının
yürürlükten kaldırılmasıyla bu yazıdan etkilenen
hastanelerin ek ödemeleri artacak. Bunun yanı
sıra dava kararının da bir an önce uygulanmasını
sağlayacağız. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının alın teri emeğini hiçbir şekilde ezdirmeyecek
olan Sağlık-Sen olarak bu kararın tüm sağlık
çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”

Büyük girişimler toplam katma

değerin yaklaşık yarısını oluşturdu
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2014
Araştırması sonuçlarına göre, faal olan girişimler
içindeki payı yüzde 0,2 olan 250 ve daha fazla
çalışana sahip 4 858 büyük girişim toplam faktör
maliyetiyle katma değerin yüzde 46,5’ini oluşturdu.
Faal olan girişimlerin yüzde 96,6’sını küçük girişimler oluştururken; bu girişimler faktör maliyetiyle katma değer, ciro ve yatırımlar içinde en
düşük; toplam istihdam içinde ise yüzde 40,7 ile
en büyük paya sahip olan girişim grubunu oluşturdu.

BÜYÜK GİRİŞİMLER
DAHA VERİMLİ

Sanayi ve hizmet sektörlerinde en çok büyük
girişimler katma değer yarattı. Girişimlerin
büyüklüklerine göre sektörlerinde yarattıkları
faktör maliyetiyle katma değer payları incelendiğinde, 250 ve daha fazla çalışana sahip büyük
girişimlerin sanayi ve hizmet sektörlerinde ilk
sırada yer aldıkları gözlendi. İnşaat ve ticaret sektörlerinde ise en fazla katma değer yaratan, 20249 çalışana sahip orta ölçekli girişimler oldu.
Büyük girişimler daha verimli. Çalışan başına
katma değer olarak hesaplanan işgücü verimliliğinde, 2014 yılında en yüksek verimlilik 67 bin
132 TL ile büyük girişimlerde gözlemlenirken;
orta ölçekli girişimler 42 bin 120 TL ile ikinci
sırada yer aldı.

Kültürümüzde
Hıdrellez anlatıldı

Hitit Üniversitesi Hacı
Bektaş Veli Araştırma ve
Uygulama Merkezi tarafından
Kültürümüzde
Hıdrellez konulu program
düzenlendi.
Dün Turgut Özal İş
Merkezi
Konferans
Salonu’nda yoğun katılımın
olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunması
ile başladı.
Kuran tilaveti ise Ferhat
Topçuoğlu tarafından yapıldı. Programda Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli
Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Adem Korukçu, açılış
konuşması yaptı. Korukçu,
Hıdrellezin önemsendiğini
dile getirerek, hıdrellezi
vatandaşlara
anlatmak
amacı ile böyle bir program
düzenlediklerini söyledi.

Merkezlerinde farklı kültürlerin araştırıldığını 10 yılı
aşkındır
çalışmalarının
devam ettiğini kaydeden
Korukçu, “Şehrimizde kültürel ve sosyal etkinliklerin
yanı sıra sempozyumlar,
paneller, konferanslar ve
Alevi Bektaşi klasiklerinin
hazırlanıp
basılması,
Hünkar adlı akademik derginin şehrimize kazandırıl-

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası bünyesinde faaliyet
gösteren TOBB İl Genç
Girişimciler Kurulu, gençlere girişimcilik ruhu kazandırmak amacıyla Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksek Okulu ile
birlikte gerçekleştirildiği
“Girişimcilik Atölyesi” projelerine devam ediyor.
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası ile Hitit Üniversitesi
arasında imzalanan Üniversite-Sanayi
İşbirliği
Protokolü kapsamında ilk
projesini
10’da
10
Girişimcilik Günleri Projesi
ile 2015 yılında hayata geçiren ve başarılı bir şekilde ilk
projesini sona erdiren
TOBB İl Genç Girişimciler
Kurulu ardından “Kamu
buluşmaları” adı altında
yeni bir etkinliğe imza attı.
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu ile ortaklaşa
gerçekleştirilen etkinlikte
Genç Girişimci ve adaylara
kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı destekler hakkında bilgiler verildi.
Çorum Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Küçük ve Orta
Ölçekli
İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme

Kurumu (TKDK) Orta
Karedeniz Kalkınma Ajansı
(OKA) ve Bilim,Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü’nün
katkılarıyla Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Konferans
Salonu’nda
düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 girişimci adayı katıldı.
“Kamu buluşmaları” hakkında bilgi veren TOBB İl
Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Elvan Can Çabuk,
“Girişimcilik Atölyesi“ projesi kapsamında 1. Aşama
olarak Girişimcilere;is dünyasından Girişimciler tarafından eğitimler verildiğini
söyledi.
10’da 10 Girişimcilik
Günleri ile iş dünyası temsilcileri tarafından bir girişimcide olması gereken
özellikleri genç girişimcilere anlattıklarını ve yeni
ufuklar kazandırdıklarını
anlatan Çabuk, Projenin
2.ayağı
olan
“Kamu
Buluşmaları” ile de amaçla-

ması gibi çalışmalar yapıyoruz. Daha fazla çalışmamız gerekmektedir. Daha
büyük projelere birlikte
imza atacağız” diye konuştu.
Programda daha sonra
Yunus Emre ve Hilmi
Dede’den ilahi ve nefesler
sunan Tasavvuf korusu yer
aldı. Halk müziği etkinliğinin ardından ise panele

geçildi. Panele konuşmacı
olarak Yrd. Doç. Dr. Elif
Ayan nizam, Yrd. Doç Dr.
Hiclal Demir, Araştırma
Görevlisi Altuğ Ortakçı ve
Arif Demiral (Dede) katıldı.
Semah ekibinin gösterileri
ile program
sona
erdi.
( E b r u
ÇALIK)

Kamu buluşmaları etkinliği düzenlendi
rının genç girişimcileri
kamu kurum ve kuruluşlarıyla buluşturmak ve bu
kurumların destekleri hakkında bilgi vermek, bu sayede hayatlarını ertelemeden
bu desteklerle hayata geçirebileceklerini belirtti.
Eğitime katılan herkesin
girişimci olmasını hedeflediklerini kaydeden Çabuk,
“Kimi arkadaşımız kendi
işini kuracakken kimi arkadaşlarımızda
çalıştıkları
işletmelerde alan değil
veren beyin olmaları amacındayız. Sonuçta kamu
kuruluşlarımızın varlığını
bilmeleri ve bu bilgileri yeni
iş hayatına atıldıklarında
işletmelerine aktarmaları
bile bizim için çok büyük
bir kazanç olacaktır” dedi.
Projedeki
amaçlarının
Çorumlu gençlerin girişimci
ruhundaki ufkunu açmak
olduğunu ifade eden Çabuk,
projenin 3. ve son ayağı olan
“Girişimcilik Kampı” adı
altında Mayıs ayı içerisinde

bir etkinlik daha düzenleyeceklerini, bu etkinlikle gençlerin iş fikirlerini hayata
geçirilmeleri konusunda
yardımcı olacaklarını söyledi. “Ben Genç Girişimciyim
– Girişimcilik Atölyesi”
projesini her yıl düzenli bir
hala getireceklerini ve
Çorum’daki girişimcilerin
bu etkinlikten faydalanmasını sağlayacaklarını kaydeden Çabuk, “Projenin gerçekleştirilmesinde ve projeye olan inançları ile başta
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı
Çetin
Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin
Alkan ve Sosyal Bilimler
Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Zekeriya Işık ve kurul üyemiz öğretim görevlisi ve
projenin Modoratörlüğünü
üstlenen Fatih Şanöz’ün
destekleri sayesinde projemiz başarıyla yürütülerek
sona gelinmiştir” dedi.

Başkanlardan birlik, beraberlik mesajı

İskilip Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek yeni yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Recep Çatma’ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, yapılan, yapımı devam eden ve gerçekleştirilecek olan projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Samimi atmosferde geçen ziyarette Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek’te ortak amaçlarının İskilip’e hizmet olduğunun altını
çizerek, sürekli bilgi alışverişinde bulunacaklarını, istişarelerde
bulunarak birlik ve beraberlik
içinde İskilip’e güzel hizmetler
sunmada her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.
Eski İlçe Başkanı Ali Koçkaya
ve Belediye Meclis üyelerinin
de bulunduğu iki saatte yakın
süren görüşme sonrası Belediye
Başkanı Recep Çatma ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Mustafa Lek ve yönetimine başarılar diledi.

13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Sağlık
18:00 Haberler
18:30 HÜ Uluslararası Öğrenci Festivali
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Kültür Sanat Etkinlikleri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

05 Mayıs 553 İkinci İstanbul Konsili başladı.
05 Mayıs 1260 Kubilay Han, Moğol imparatoru
oldu.
05 Mayıs 1474 Kristof Kolomb Jamaika Adasına
ayak bastı ve adaya Santa Gloria adını verdi.
05 Mayıs 1762 Rusya ve Prusya, aralarındaki Yedi
Yıl Savaşı'nı sona erdiren St. Petersburg antlaşması imzaladılar.
05 Mayıs 1809 İsviçre'nin Aargau kantonu
Yahudileri vatandaşlık haklarından mahrum etti.
05 Mayıs 1821 Fransa İmparatoru Napolyon
Bonapart, ikinci sürgün yeri olan Güney Atlantik
Okyanusu'ndaki Saint Helena Adası'nda öldü.
05 Mayıs 1835 Kıta Avrupası'nın ilk demiryolu
hattı Belçika'da açıldı.(Avrupa'nın ilki ise
İngiltere'deydi)
05 Mayıs 1865 ABD'deki ilk tren soygunu
Cincinnati (Ohio) yakınlarında gerçekleşti.
05 Mayıs 1891 New York'taki Carnegie Hall konser salonu, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin misafir kondüktörlüğünde ilk açılışını yaptı.
05 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
05 Mayıs 1916 Amerikan Deniz Piyadeleri
Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti.
05 Mayıs 1920 Sacco ve Vanzetti (Nicola Sacco
ve Bartolomeo Vanzetti) soygun ve cinayet suçlamalarıyla tutuklandı. Amerikan adalet sisteminin
ayıbı olarak tarihe geçen davalarından sonra
1927'de idam edileceklerdir.
05 Mayıs 1921 Paris'li ünlü modacı Coco Chanel,
Dünyanın en ünlü parfümlerinden biri olan
Chanel No. 5'i piyasaya verdi.
05 Mayıs 1925 Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş
çalışmalarına başlandı.
05 Mayıs 1925 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e
suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.
05 Mayıs 1936 İtalyan birlikleri Addis Ababa'yı
(Etiyopya) işgal etti.
05 Mayıs 1947 Belçika, İngiltere, Danimarka,
Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya,
Lüksemburg, Norveç; bir araya gelerek Avrupa
Konseyi'ni kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne
Ağustos 1949'da katıldı.
05 Mayıs 1952 Kibrit tekeli kalktı.
05 Mayıs 1954 Paraguay'da askeri darbe gerçekleşti.
05 Mayıs 1955 Batı Almanya tam egemenlik hakkına kavuştu.
05 Mayıs 1955 Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününün
Anneler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
TKB, Nene Hatun'u yılın annesi seçti. Anneler
Günü'ne ilişkin ilk resmi öneri, 1872'de ABD'li
Julia Howe'dan geldi.

VEFAT EDENLER
SULTAN GENÇARSLAN
Ahmetoğlan Köyü eski Muhtarı ve Gıcık Hoca
lakaplı Arif GENÇARSLAN' ın eşi, Ümit
GENÇARSLAN' ın annesi; Sultan GENÇARSLAN
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
SANİYE TAŞKAYA
Elmalı Köyü' nden gelme, Mehmet, Dursun, Nuri,
Hayri ve Bekir TAŞKAYA' nın annesi, Süleyman
TAŞKAYA' nın eşi; Saniye TAŞKAYA vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
ARİFE SEVİNÇ
Kirazlıpınar Köyü' nden, İsmail SEVİNÇ' in annesi;
Arife SEVİNÇ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
EMİNE KAYIŞ
Ovasaray Köyü' nden gelme, Kamyoncu
Esnafından Eşref KAYIŞ' ın eşi, Mali Müşavir
Nejdet ve Arif KAYIŞ' ın yeğeni, Ömer ve Ali
Osman KAYIŞ' ın annesi; Emine KAYIŞ vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Hadise

SAĞANAK YAĞIŞ

E NÖBETÇİ ECZANELER

Play-Off’da ilk raund
SAĞANAK YAĞIŞ

SAĞANAK YAĞIŞ

PARÇALI BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

YAÞAM
221 33 83
Bahabey Cd.23/A

BUHARA
227 55 00
Dr.S.Ahmet Cd.31/B

Çorum
Belediyespor
Play-Off’daki
ilk sınavını
Niğde
Belediyespor
karşısında
verecek

2.ligin kapısını aralayan Çorum Belediyespor, Play-Off grubundaki ilk maçında bugün Niğde Belediyespor’u konuk ediyor. Maç saat
16.00’da Dr.Turhan Kılıçcığlu stadında başlayacak. Çorum Belediyespor, ilk maçı kendi sahasında oynaması nedeniyle, bu karşılaşmadan farklı galibiyetle ayrılarak deplasmanda oynayacağı rövanş maçına avantajlı gitmeyi hedefliyor.
Çorum Belediyespor ilk maçında kendi sahasında Niğde Belediyespor’u konuk ederken, gruptaki diğer Play-Off maçında ise
Beylerbeyispor ile Baybur Grup Özal İdare Gençlik ve Spor takımları karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 16.00’da başlayacak. Bu maçların ardından bir sonraki maçlar ise 9 Mayıs Pazartesi günün oynanacak. İkinci maçlar ise rövanş niteliğinde olacak ve iki
maçın skoruna göre finale kalan iki takım belirlenecek. Play-Off finali ise tek maç eleme usulü ile oynanacak. Yenen takım ikinci lige yükselme hakkını kanacak. Böylece 3’incü ligde mücadele eden 3 gruptan birer takım daha 2. Lige yükselmiş olacak.

‘Kendi sahamızda Yamener, Terimle
olduğumuzu hissettirmemiz lazım’ bir araya geldi
Teknik Direktör Serdar Bozkurt,
bugün kendi sahamızda oynayacağımız Niğde maçında rakibe
deplasmanda oynadığını hissettirmek gerektiğini söyledi. Bu türlü
maçların her iki takım içinde ayrı
stratejilere gebe olduğunun altını
çizen Bozkurt, şu görüşlere yer
verdi:
“Play-off maçlarının havası çok
farklıdır. Eleme usulü olduğu için
her iki takım adına da farkı stratejiler çıkar maçın içinde. İlk maçımızın evimizde olmasını avantaja
çevirmek istiyoruz. Play-Off’a
çok zor yerlerden, çok zor maçlar
oynayarak ve tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Form durumumuz

takım olarak iyi durumda. Seyirci
desteğini alırsak biz saha avantajını kullanırız. Eğer yeterli seyirci
olmaz ve bu desteği arkamızda
hissetmezsek kendi saha avantajımızı
yakalayamayız.
Hazırlıklarımız tamam, rakibimizin artı ve eksi yönlerini iyi analiz
ettik. Buradan iyi bir sonuç elde
edip Niğde’ye avantajlı gitmek
istiyoruz. Bunun içinde mutlaka
ama mutlaka seyirci desteğine
ihtiyacımız var. Bu nedenle de
şehrini seven tüm Çorumluların
yarın oynayacağımız maçta tribündeki yerini alacağına inanıyoruz”

Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr.
Faruk Yamaner, Fatih Terim’le bir araya geldi

Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr.
Faruk Yamaner ve öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Abdullah Güllü 3 Mayıs Salı günü
İstanbul’da TFF'nin Riva'da bulunan Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde, Türkiye A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Fatih Terim’in futbolun
geleceği için hazırlanan projeleri aktarmak ve
katılımcıların katkısıyla ortaya yeni projeler
çıkarmak amacıyla başlattığı Futbol
Buluşmaları'nın üniversiteler etabına katıldı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanları, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürleri ve öğretim üyeleri ile
bir araya geldi. Organizasyon açılışında
konuşma yapan Fatih Terim, günümüzde spor
ve bilimin ayrılmaz bir ikili olduğuna vurgu
yaparak, üniversitelerle yapılacak çalışmaların
futbolun gelişimi açısından önemine değindi.
Çocuk futbolu alanında üniversiteler ile
verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Terim, 2016 yılından itibaren Çocuk
Futbol Okulu projelerine destek vereceklerini
söyledi. Terim, TFF’le Üniversitelerin akreditasyon projesini destekleyeceklerini ve kendisinin bizzat bu eğitime katkı sunmak istediğini
ifade etti. Milli takım antrenörlerinin de mutlaka futbol uzmanlık derslerine katılarak bu
eğitimlere destek olacağını da sözlerine ekledi.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner

de konuşmasında, Hitit Üniversitesi olarak
2017 Üniversitelerarası Avrupa Futsal Şampiyonası gibi organizasyonlar düzenlemekten
son derece mutlu olduklarını ve bu tür organizasyonların üniversite ile işbirliği yapıldığında
futbolun nerelere geleceğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Faruk
Yamaner toplantı vesilesiyle bir araya geldiği
Terim’e üniversitenin spor faaliyetleri ve
kazandığı başarılarla ilgili bilgiler aktardı ve
teknik adamı 2017’de Hitit Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleşecek olan “2017 Üniversitelerarası Avrupa Futsal Şampiyonası”na
davet etti. Fatih Terim, üniversiteyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve şampiyonaya katılım sözü verdi.

Niğde maçının

hakemi Manisa’dan
Çorum Belediyespor’un Perşembe günü
kendi sahasında Niğde Belediyespor ile
oynayacağı Play-Off maçını yönetecek
hakem triosu belli oldu. Dr. Turhan
Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçı Manisa Bölgesi Ulusal
hakemlerinden Tolga Kadaz yönetecek.
Kadaz’ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise
İzmir Bölgesi’nden Sercan Ertemçöz ile
Can Savaşan yapacaklar. Yine İzmir
Bölgesi’nden Davut Dakul Çelik’in 4.
hakem olarak görev yapacağı maçı yönetecek olan Kadaz, takımımızın daha önce 9
Mart 2014 tarihinde kendi sahasında oynadığı ve sahadan 2-1 galip ayrıldığı maçı
yönetmişti.

