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Sokaklar çocuklar için tehlikelidir
İl Genel Meclisi sokakta çalıştırılan
çocukları bekleyen tehlikeler hakkında
araştırma yaptı. Dün gerçekleştirilen İl
Genel Meclis Toplantısı’nda Aile ve
Engelliler Komisyonu tarafından
hazırlanan rapor hakkında İl
Genel Meclis Üyesi Aile ve
Engelliler Komisyonu Başkanı
Arif Çamiçi bilgiler verdi.
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‘Kalkınmamız için
üretmemiz gerekiyor’

İl Genel Meclisi, Çorum’da sanayi siciline kayıtlı firmaları, sanayi sitelerinde kaç
kişinin istihdam edildiğini, Bakanlık
kredi desteği ile tamamlanan projeler ve
kullanılan krediler ile ilgili araştırma
yaptı. Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda Sanayi ve Ticaret Komisyonu
tarafından hazırlanan rapor hakkında Sanayi
ve Ticaret Komisyonu Başkanı Mesut Tuğrel, bilgiler verdi.

Vali Kara: Hıdrellez en önemli

kültürel miraslarımızdandır

Başkan istedi
Vali Ahmet Kara, Hıdrellez’in yaşatılması
gereken en önemli kültürel miraslar arasında olduğunu söyledi. Hıdrellez ile ilgili kutlama mesajı yayınlayan Vali Kara, “Farklı
kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve
yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan
Yýl: 1 Sayý: 137 Hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almakSayfa 5’te
tadır” dedi.

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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CHP mahkemeye verdi
CHP’li Belediye
Meclis Üyesi Kılıç,
“Başkan yol gösterdi, 8 kat 200
daire yapılan arsadaki düzenlemeyi
mahkeme
kararıyla iptal
ettirdik”
Sayfa 3’te

Sulu tarım
incelenecek

devir teslim töreni
Sayfa 3’te

Sayfa 4’te

Meclis toplantıları devam ediyor
Osmancık
yerli ürünler
pazarında
bereket var
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Sayfa 7’de

YORUM
Kadir

ÞÝMÞEK

İlk Hedefiniz Final

8’DE

Öğrencilerden
Kaya’ya ziyaret

Tabip Odası’nda

Okul Sporları Satranç
Türkiye Birinciliği Başladı
Sayfa 8’de

Bireylerin haklarının korunması araştırılacak

Sayfa 2’de
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Uğurludağ
yolu
araştırılacak

‘Köye dönüş
projesi
nedir?’
Sayfa 4’te

Aydın: Başarı eşit şartlar içerisinde
yapılacak rekabette önde olmaktır’
Sayfa 7’de

Probiyotik ve
Prebiyotiklerin
Faydaları
Büþra KAVUKÇU

(Diyetisyen)

5’TE

Sayfa 4’te
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Okullarda Kuru Üzüm dağıtımı başladı
Sayfa

35 bin 351 öğrenciye, 141 bin 888 paket kuru üzüm dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
ile
Sağlık
Bakanlığının ortak yürüttüğü “Okullarda
Kuru Üzüm Dağıtımı Programı” Ulukavak
Anaokulunda yapılan tören ile başladı.
Törene Vali Yardımcısı Adem Saçan, İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve kurum
amirleri katıldı. Kuru üzüm dağıtım törenin-

de konuşan Vali Yardımcısı Âdem Saçan, “
Çocuklarımızı iyi yönetir ve yönlendirirsek
daha iyi bir geleceğe hep birlikte sahip oluruz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise
“Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların
sağlıklı yetişmesi bizim için önemli. Milli
Eğitim Bakanlığımızın, Gıda Tarım ve

Erözgün: Sağlık çalışanları
performans sistemi istemiyor

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün,
performans ve ek ödeme sistemi ile ilgili açıklama yaparak, “Ya sistemdeki adaletsizlikleri
düzeltin ya da performans sistemini kaldırın”
dedi.
Parasal paylaşımın konu olduğu bir olayda,
bireyleri memnun etmek asla mümkün olmadığının bilincinde olduklarını ifade eden Erözgün,
sağlık çalışanlarının performans sistemi istemediğini vurguladı. Erözgün’ün konuya ilişkin
açıklaması şöyle:
“Performans sistemi hem hastalar hem çalışanlar
için insanlık dışıdır..Ne kadar çok hasta bak o
kadar çok para al.Böyle bir sağlık sistemi olabilir mi? 12 yıldır uygulanmakta olan sağlıkta
dönüşüm programının getirdikleri ortadadır.
Kazancın ön plana çıktığı bir sağlık sistemi, sağlıklı yaşam hakkının engellendiği ve kısıtlandığı
bir sağlık sistemidir. Katkı, katılım paylarıyla,
istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5
dakikalık randevu süreleriyle halkın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanıyor. Tahliller,
görüntülemeler ne kadar çok yapılırsa hastanelerin performansı da o kadar artıyor. Hastaneler bir
tür sağlık AVM'si haline gelmiştir.
Hastalara verilen değer azalmış, tedavi kalitesinden çok, bakılan hasta sayısı önemli hale gelmiştir. Puan adına, daha fazla hastaya işlem yapabilmek adına tetkik ve müdahale sayıları gereğinden fazla artmış, böylece birim hasta maliyeti
artmıştır.

SİSTEMİN LOKOMOTİFİ TEK
BİR MESLEK MENSUBU OLAMAZ

Performans sisteminin tamamıyla ekip işi olan,
sağlık hizmetlerinde çalışma huzurunu da bozmuştur.
Performans sisteminin lokomotifi: Hekimlerdir
"diye yaklaşırsanız, elbette diğer çalışanları
kırarsınız. Hekim dışı sağlık çalışanlarının bu
siteme kırgın olduğunu pastadan aldığı payın
yetersiz olduğunu belirten Erözgün, az çalışanla
çok çalışanın farklı ücret almasının doğal olduğunu ama sistemin lokomotifinin bir meslek grubunun tekelinde değerlendirilmesi sonucunda
hekim dışı sağlık çalışanlarının yoğun çalışmalarının sisteme yansımaması ya da az yansıması
çalışanları sistem hakkında negatif düşünceye
sevk etmiştir.

HEKİM DIŞI SAĞLIK
ÇALIŞANLARI ÇOK
ÇALIŞSALARDA TAVANA
TAKILIR

Hekim dışı sağlık çalışanları için performans sistemi tavan tutarı getirmiştir. Sertifikalarınız da
olsa onlarca yüzlerce bilimsel toplantıya da katılsanız tavanı aşamazsınız, bu başlı başına bir adaletsizliktir. Kurumun performansının üstünde bir
ek ödeme alma şansınız yoktur. Şu anki sistemde
hastane ne kadar çalışırsa çalışsın kim ne puan
alıyorsa alsın doktordan başkasının sabitin üstünde bir rakam alması mümkün değil. Çok çalışınca sadece doktor çok çalışmış oluyor. Bakanlık
doktora gelince düzelteceğiz diyor diğerlerine
gelince bu is para için yapılmaz diyor.
Aslında hekimler içinde düzelen bir şey olmadı.
Uzun saatler yoğun, bir şekilde çalışıyoruz.
Bunun karşılığını alamıyoruz. "bayram, hafta
sonu demeden, ihtiyaç molası dahi veremeden,
performans/ciro baskısı altında, sağlıksız koşullarda, şiddet baskısı altında, taşeron sistemiyle
çalışma koşulları düzeltilsin, "çağdaş köleliğe"
son verilsin.”

Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
ile ortak yürüttüğü “Okullarda Kuru Üzüm
Dağıtımı Programı” kapsamında 298 okulumuzda, 35 bin 351 öğrencimize 141 bin 888
paket kuru üzüm dağıtımı yapacağız. Kuru
Üzüm Dağıtımı Programı, Bakanlar kurulu
kararı ile ülke genelinde, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı ve ilkokul öğrencilerini
kapsamaktadır. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında, Mayıs ayının 5., 12.,17.
Ve 26. günlerinde 4 hafta süre
ile haftada bir gün dağıtılacak
şekilde uygulanacaktır” dedi.
Törenin ardından İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Ulukavak Anaokulunu
gezerek yönetici ve öğretmenlerden bilgi aldı. Konuya ilişkin
ayrıca şu bilgiler verildi:
“Milli Eğitim Bakanlığı ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
ve
Sağlık
Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okullarda Kuru Üzüm
Dağıtımı Programı, Bakanlar
kurulunun karar ile ülke genelinde, resmi-özel anaokulu,

uygulama sınıfı ve ilkokul öğrencilerine
2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci
yarısında, Mayıs ayının 5., 12.,17. Ve 26.
Günlerinde 4 hafta süre ile haftada bir gün
Perşembe günleri dağıtılacak şekilde uygulanacak.
Okullarımız tarafında öğrenciler aracılığı ile
velilerine izin formu dağıtılarak, kuru üzüm
dağıtımına esas veli onayları alınan öğrencilerin bilgileri ilgili kuru üzüm modülüne
giriş işlemleri tamamlanmıştır. İl kuru üzüm

Komisyonu Vali Yardımcısı Başkanlığında,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl
Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve TMO temsilcilerinden oluşturulmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılının
ikinci yarısında 298 okulumuzda veli izni olan toplam: 35.351
öğrenciye toplam 141.888 paket
Kuru Üzüm Dağıtımı yapılacaktır.”

İHL Dönem Mezunları 3.
Divan Toplantısı düzenleyecek

Çorum İmam Hatip
Lisesi
1994-1995
dönem mezunları 3.
Divan Toplantısı’nda
bir araya geliyor. Bugün
saat 20.00'de Çorum
Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Birliği (ÇESOB)
toplantı salonunda gerçekleşecek olan toplantıya 1994-1995 dönem
mezunları davet edildi.
Başkan Yardımcısı ve
Sosyal
Medya
Sorumlusu Abdullah
Gökgöz, daha önce iki
kez toplantı düzenlediklerini dile getirerek, toplantıda sürpriz konuklar,
Kuran'ı Kerim Tilaveti,
Hatim Duası ve hoş
sohbetler yer alacağını
ve tüm İHL mezunlarını
beklediklerini vurguladı.

Öğrencilerden Kaya’ya ziyaret
İstiklal İlköğretim Okul 4/F sınıfı öğrencileri İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya’yı makamında ziyaret
etti.
Yerel yönetim yöneticilerini tanımak
için ziyaretlere başlayan İstiklal
İlköğretim Okulu Öğrencileri ilk ziyaretlerini İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya’ya yaptı. Ziyarete İstiklal
İlköğretim Okulu Müdürü Vedat
Keskin, 4F Sınıf Öğretmeni Kenan
Toprakçı ve 4F sınıf öğrencileri Aysema
Öncül, Samet Yutusay, Yağmur Özsoy
ve Çağrı Yasak katıldı.
İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya ile röportaj yaparak merak ettikleri soruları soran öğrenciler sonrasında
Kaya ile bir süre sohbet etti. Kaya,
öğrencilere İl Genel Meclis Toplantı

Salonunu ve parti grup odalarını gezdirerek bilgi verdi.
İl Genel Meclisi tanıtımında konuşan
Kaya, “İnşallah sizlerde ilerde bizim
yerimizi alacak bu güzel ülkemize, bu
güzel şehrimize hizmet edeceksiniz.

Sizler bizim gelecekteki teminatlarımızsınız” dedi.
İstiklal İlk Öğretim Okulu Öğrencileri,
kendileri ile yakından ilgilenen Kaya’ya
teşekkür etti.

SRC Belgesinde
yaş sınırı arttı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı
Tahsin Şahin’in girişimleri sonuç verdi.
Kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs,
çekici ve benzeri ticari araç kullanan şoförlerin
alması gereken SRC Belgesinde yaş sınırı artırıldı…
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı
Tahsin Şahin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde
yapılan değişiklikle, SRC belgesi (mesleki
yeterlilik) olan sürücülerin 63 değil, 66 yaşına
kadar çalışabileceklerini açıkladı. Şahin, yaptığı
açıklamada, Resmi gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe
giren
Karayolu
Taşıma
Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin şoför
esnafını doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Söz
konusu yönetmelik için uzun süredir Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduklarını aktaran Tahsin
Şahin, artık SRC belgesi olan sürücülerin 63
değil, 66 yaşına kadar çalışabileceklerini bildirdi.

ŞOFÖRLER 66 YAŞINA KADAR
ÇALIŞABİLECEK

Şahin, "1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak
olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinden
yüzde 85 indirim uygulanacak ve SRC belgesine sahip olan şoförler 66 yaşına kadar çalışabilecekler. En önemlisi D4 yetki belgesi sahipleri
için terminal kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır” dedi.

MESLEĞE GERİ DÖNECEKLER
İÇİN KOLAYLIK

Mesleği bırakanların vergi mükellefiyetliklerini
yenilemeleri halinde mesleğe geri dönmelerinde
kolaylıklar sağlandığına dikkati çeken Tahsin
Şahin, "Vergi mükellefiyeti sona erdiği için yetki
belgesi iptal edilenler, 1 Ağustos 2017'ye kadar
müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinin
yüzde 15’i tutarında ödeme yaparak, belgelerini
alabilecekler" ifadelerini kullandı.

TŞOF BAŞKANI FEVZİ
APAYDIN’A TEŞEKKÜR

Tahsin Şahin, ayrıca, “Geçtiğimiz günlerde
Türkiye genelindeki birçok şoförün SRC alma
ile alakalı sorununun çözüme kavuşması konusunda elimizden geleni yapmıştık. Yine Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel
Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın’ın destekleri
ile bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Yapılan
yoğun girişimlerimiz neticesinde, 4 Mayıs 2016
tarihli Resmi Gazete´de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliği ile SRC belgesi alma yaşı
63´den 66´ya çıkarıldı. Bu konuda da esnafımıza destek vermemiz bizleri mutlu etti. Şoförlerimize bu hizmetinde hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan istedi
Sayfa
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CHP mahkemeye verdi

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Kılıç, “Başkan yol gösterdi, 8 kat 200
daire yapılan arsadaki düzenlemeyi mahkeme kararıyla iptal ettirdik”
MUHTARLIKLARA KÜÇÜK
BİR DEPO YAPILMALI

Yapılan yardımların israfın önlenmesi için
daha iyi istiflenip dağıtılması amacıyla muhtarlıklara küçük bir depo yapılmasının
gerekli olduğunu düşünüyoruz. Belediye
meclisinde aldığımız ilgili mahallelere
yönelik kararların ilgili muhtarlara tebliğ
edilip muhtarlıklara asılmasını muhtarların
bilgilendirilmesini isteriz.

TURİSTLER KALEYİ
GEZEMİYOR

listeleri muhtarlara verildiği takdirde yardımların daha doğru ve daha adil bir şekilde
dağıtılacağı inancındayım” dedi.

DERDİMİZ BAĞCIYI DÖVMEK
DEĞİL, ÜZÜM YEMEKTİR

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis
Üyesi ve Grup Başkanvekili Özgür Kılıç,
Çorum’daki 14 mahalleyi ve mahalle muhtarlarını ziyaret ederek yaptıkları incelemeler ve gözlemler sonucunda gördükleri
eksiklikleri dile getirdi.
Dün gerçekleştirilen Belediye Meclis
Toplantısında gündem dışı söz alarak konuşan Kılıç, “Çorum Belediyesi tarafından
mahallerdeki kişilere yapılan yardım listeleri neden saklanıyor? Muhtarlara bu kişiler
neden iletilmiyor? Bilmek isterim. Bu isim

Komisyona havale edecekleri Belediye harcamaları 2015 kesin hesabından geçen sene
Çorum Belediyesinin hukuk işlerine Çorum
halkının cebinden 800 milyar para harcandığının altını çizen Kılıç, “Tabi herkes merak
ediyor. Kötü, bozuk, çukur olan yolları, kaldırımları, parkları, sel basan caddeleri, söylemeyecek misiniz diye. Eminiz ki Çorum
Belediyesi’nin Kırıkkale’nin Delice İlçesine
yaptığı parktan Yozgat’ın Ayancık ilçesine
yaptığı asfalttan kardeş belediyelerimiz olan
Mardin’in Yeşilli ilçesine Sinop’un Boyabat
ve Saraydüzü ilçelerine Ağrı’nın Hamur
ilçesine Tunus’un Beja şehrine Saray
Bosnaya yaptığı maddi yardımlardan sonra
zaman bulursa suya katı atığa arsa vergisine
reklam tabela vergisine inşaat ruhsatlarına
otoparklara zam yaparak yetmezse iller bankasından da kredi çekerek Çorum ile ilgileneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle söylemeye gerek duymuyoruz. Bizim derdimiz eleştirmek değil Çorum’un eksikliklerini bulmak ve sizlere iletmek. Kısaca Atalarımızın
dediği gibi bağcıyı dövmek değil, üzüm
yemektir” diye konuştu. Kılıç, konuşmasını
şöyle sürdürdü:

Aldığımız bilgilere göre şehrimize gelen
turistlerin Çorum kale kapısı kilitli olduğundan içeriye giremedikleri için kaleyi dışarıdan gezebildiklerini öğrendik. Çorum
Kalesi’nin durumunu öğrenmek istiyoruz.
Bir sanayi şehri olan Çorum’un turizmde de
ilerleyebilmesi
için
Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde orduların savaşa giderken zafer dönüşte ise şükür
namazı kıldığı Namazgah’ın turizme kazandırılması gerekir. Sadece park yapılarak
bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz.

OSMANCIK KÖPRÜSÜ’NE ÇOK
ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI

Plansız programsız yapılıp hiçbir işlevi
olmayan Ankara’da gelenin Osmancık’a
Samsun’dan gelenin Çorum’a dönemediği
Osmancık Köprüsü’ne çok acil çözüm
bulunması gerekmektedir. Pazartesi pazarının yanındaki kanalların üstlerinin kapatılarak Pazar yerinin genişletilmesi gerekmektedir.

KALDIRIMLAR OTOPARK
İŞGALİNDEN KURTARILMALI

Otopark sorunu olan Bahçelievler Mahallesi
gibi mahallelerde bodrumunda daire olmayan apartmanların önlerindeki bahçe duvarlarının 5 metre bina cephesine çekilerek
buraların otopark olarak kullanılmasına izin
verilip kaldırımları otomobil işgalinden kurtarmamız gerekmektedir.
Esnaf evleri caminin arkasında bulunan park
aradaki yol kaldırılarak daha işlevsel bir
park haline getirilebilir. Kültür Sitesi’nin
arkasındaki Vergi Dairesinin arkasındaki

Belediye meclisi toplandı

Çorum Belediye Meclis toplantısı
yapıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda
gündem maddeleri görüşülerek, karara
bağlandı.
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda
yoklamanın ardından gündem dışı söz
alan CHP Belediye Meclis Üyesi ve
Grup Başkanvekili Özgür Kılıç, çeşitli
konulara ilişkin açıklamalar yaptı.
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün
konuşmasının ardından ise gündem
maddelerine geçildi. Abdulaziz
Layık’ın istifası nedeni ile boşalan Plan
ve Bütçe Komisyonuna yeni meclis
üyesi Mehmet Akif Berk getirildi.
2015 yılı bütçesi kesin hesabı ise Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Toplantıda Çorum Beltaş Enerji,
Ulaşım, Eğitim, Spor ve İnşaat
Hizmetleri A.Ş. nin sermaye artırımı,

Gayrimenkul Satın alınması, Ulukavak
Mahallesi, 938 adanın doğu kısmı ve
937 adanın güney kısmı için imar planı
değişikliği, Çoraklık Mahallesi, 585
ada ve çevresinde 19.L.2.A ve
19.L.2.B pafta sınırları içerisinde kalan
alan için imar Planı değişikliği,

Gülabibey Mahallesi, 1081 ada ve
yakın çevresi için imar planı değişikliği, Gülabibey Mahallesi, 2972 ada için
imar planı değişikliği, Yavruturna
Mahallesi, 848 adanın kuzey kısmı için
imar planı değişikliği, Karakeçili
Mahallesi, 1847 ada 1 parsel, 2271 ada
3 ve 4 nolu parseller ve yakın çevresi
için
imar
planı
değişikliği,
İbrahimçayırı Mahallesi, 3370 ada 21
ve 22 parseller için imar planı değişikliği, Çoraklık Mahallesi, 3596 ada, 217
nolu parsel için imar planı değişikliği,
Çepni Mahallesi, 352, 4096, 4097,
4105, 4285 nolu adalar ve yakın çevresi için plan değişikliği, Belediye
Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 04/62
Sayılı Kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlar, Yaydiğin
Köyü, 111 ada, 87 nolu parselin bir kısmında imar planı çalışması görüşüldü.
(Ebru ÇALIK)

Mürsel Sokaklar ve benzeri problemlerin
kar yumağı gibi büyüdüğü sokak ve parsellerin acilen yeni imar düzenlemeleri yapılmalıdır. Gerekirse Çorum Belediyesi bunları resen yapmalıdır.

İMARDA BULUNAN YOLLAR
AÇILMALI

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin acil girişindeki yol ile Emniyet
Sarayı’nın arkasındaki çevre yolu bağlantısındaki mevcut imarda bulunan yolların
açılması gerekmektedir. Cemilbey’e giderken Güzelyurt olarak bilinen sağlı sollu
evlerin ve yaklaşık olarak 100 hanedir, buranın da imar durumunun çözülmesi gerekmektedir.

SOSYAL KONUT PROJESİ NE
AŞAMASINDADIR

Erzurum Tekke’nin arka tarafındaki sosyal
konut projesi ne aşamasındadır? Kaç konut
olacaktır? Belediye neden buna ihtiyaç duymuştur?
Akkent TOKİ’de küçük dükkan yerlerinin
sayısının çok az olması ve kiralarının yüksek olmasından dolayı yeterli derecede esnaf
yoktur. Belediyenin Akkent çevresinde işyeri olabilecek arsa tahsis etmesi gerekir.
Burada oturanların dar gelirli olduğunu
düşünürsek ulaşım masraflarının azılması
için sabah ve akşam olmak üzere en azından
günde bir sefer dahi olsa küçük sanayi site-

sine otobüs seferleri konulması gerekmektedir ki dar gelirli halk tek ulaşım aracıyla
buralara gidebilsin. Bu nedenlerden dolayı
Akkent TOKİ’de oturan sayısı gitgide azalmaktadır.

ARSA ALINMASINA EVET
DİYECEĞİZ

Bugün bizden istenilmekte olan satın alma
yetkisiyle Şehitlik Anıtı’nın yanındaki yarısı
da yaklaşık belediyenin olan bir arsanın alınmasına evet diyeceğiz. Yalnız bu arsanın
100-200 dairelik 8 katlı apartmanlar AVM
yurt otel olması için değil bu vatan için canlarını veren kahraman şehitlerimizin Şehitlik
anıtının otoparkıyla peyzajıyla yeşiliyle
güzelleştirilip birleştirilmesi için bunu yapacağız.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİN
İPTALİNİ
MAHKEME KARARI İLE ALDIK

Sağ olsun başkanımız bize yol göstermişti.
Beğenmediğiniz kararları mahkemeye verirsiniz yargı karar verir diye. Bizde öyle yapmıştık. Şehitliğin altındaki diğer yanındaki
arsaya 200 daire 8 katlı işaretlenen imar
komisyonunda ve mecliste bizlerin red verdiği yerin imar değişikliği kararının iptalini
mahkeme kararı ile almış bulunuyoruz.
Mahkemenin verdiği bu iptal kararını
Çorum belediyesi temyize götürmüştür.”
(Ebru ÇALIK)

Tabip Odası’nda
devir teslim töreni

Ç

orum Tabip Odası’nda
devir teslim töreni
düzenlendi. Geçtiğimiz
hafta sonu yapılan genel kurulda seçilen yeni yönetim görevi
devraldı.
Çorum Tabip Odası eski
Başkanı Mustafa Azak, odanın
anahtarını dün Tabip Odası
Başkanı Doç. Dr. Ümit
Görkem’e teslim etti.
Çorum Tabip Odası eski
Başkanı Mustafa Azak, törende
bir konuşma yaparak, yaptıkları
faaliyetler hakkında bilgiler
verdi. Azak, iki yıl sürecinde
yaptıkları faaliyetlerde kendile-

rine destek verenlere teşekkür
etti. Mustafa Azak, “Odamızın
hafta sonunda gerçekleştirilen
Genel Kurulunda benimde aralarında delege olarak yer aldığım ve aralarında olmaktan
gurur
duyduğum
‘Etik
Hekimler Grubu’ tüm organları
ile firesiz yönetime geldi. Üyelerimizin teveccühünü kazanmış, çalışkan, dürüst, Odamızı
ileriye götürecek, çok değerli
hekimlerimizden oluşan bu
güzide gruba yönetimi devretmekten mutluluk duyuyorum.
Kendilerinin her zaman hizmetinde olduğumu belirtmek iste-

rim. Çorum Tabip Odası’nı
hekimlik saygınlığına layık bir
şekilde yöneteceğine sonuna
kadar inandığım kıymetli arkadaşlarıma yönetimi devrederken başarılar diliyorum” dedi.
Mustafa Azak, daha sonra yeni
yönetime çiçek takdim etti.
Tabip Odası Başkanı Doç. Dr.
Ümit Görkem ise Mustafa Azak
ve yönetimine bugüne kadar
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çiçek
verdi.
(Ebru
ÇALIK)
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Meclis toplantıları devam ediyor

Son beş yılda elektronik
kitap sayısı yüzde 435 arttı

Türkiye genelinde yayınlanan materyallerin sayısı son beş yılda yüzde 36,3 arttı. Bu dönemde
elektronik kitapların sayısı (web tabanlı, DVD,
VCD, CD) yüzde 435 artarken, basılı kitaplardaki artış oranı yüzde 25,2 oldu. Web tabanlı elektronik kitaplardaki artış yüzde 21,8 oldu
2015 yılında 2014 yılına göre en yüksek artış,
yüzde 21,8 ile elektronik kitaplarda (web tabanlı)
gerçekleşti. 2015 yılında yayıncılar tarafından;
49 bin 148 kitap, 539 elektronik kitap, 6 bin 389
web tabanlı elektronik kitap, 103 konuşan kitap
ve 235 diğer türler olmak üzere toplam 56 bin
414 materyal için ISBN alındı.
Özel sektör tarafından yayımlanan materyallerin
sayısı son beş yılda yüzde 45,7 arttı. Özel sektör
tarafından yayımlanan materyallerin sayısı son
beş yılda yüzde 45,7 arttı. 2015 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 92,3’ü özel sektör,
yüzde 5,4’ü kamu ve eğitim kurumları, yüzde
2,3’ü ise sivil toplum kuruluşları tarafından
yayımlandı.

EĞİTİM YAYIMLARI
YÜZDE 25,6 ARTTI

2015 yılında yayımlanan materyallerin; yüzde
27,6’sı eğitim, yüzde 20,1’i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,7’si yetişkin kültür, yüzde 14,6’sı
çocuk ve ilk gençlik, yüzde 12,1’i akademik,
yüzde 6’sı ise inanç konuluydu. Eğitim yayımlarının sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde
25,6 artarak 15 bin 548, çocuk ve ilk gençlik
yayınları ise yüzde 19,2 artarak 8 bin 215 oldu.

YAYIMLANAN MATERYALLERİN
YÜZDE 89,8’İNİN YAYIN DİLİ
TÜRKÇE

2015 yılında materyallerin yüzde 89,8’i Türkçe,
yüzde 5,2’si İngilizce, yüzde 5'i ise diğer dillerde
yayımlandı. Türkçe yayımların sayısı 50 bin 644,
Arapça yayınlar 459, Kürtçe yayımlar ise 460
oldu. Türkçe yayımlar 2015 yılında, 2014 yılına
göre yüzde 8,8 artarken Almanca yayımlar yüzde
126 arttı.

İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı toplantıları devam ediyor. Meclis Toplantı
Salonu’nda dün İl Genel Meclis
Başkanı Halil İbrahim Kaya, başlığında
gerçekleştirilen toplantıda gündem
maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.
Açılış yoklamasının ardından meclisin
bir önceki gün ki birleşime ait tutanak
özeti okundu. Meclis üyeleri tarafından
verilen yazılı önerge teklifleri ise
komisyonlara havale edildi.
11 gündem maddesinin görüşüldüğü
toplantıda Çorum merkez ilçe
Hamdiköy Köyü Ortakır Mevkii 108
ada,96 parsel nolu 9.393.33 metre kare
tapu yüzölçümlü benzin istasyonu ve
müştemilatı ve arsası vasıflı taşınmaz
üzerine akaryakıt satış istasyonu yapılmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı

Bireylerin haklarının
korunması araştırılacak

İl Genel Meclis Üyesi Nurettin
Karaca, bireylerinin en çok mağdur oldukları konuların başında
kendi haklarının neler olduğunu
haklarını korumak için nerelere
nasıl başvurmaları gerektiğini bilmemeleri bilseler da başvurmamaları geldiğini söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda meclise
verilen yazılı önerge hakkında
konuşan Karaca, “Bu doğrultuda
bu bilinci artırmak ve kişilere ışık
tutmak açısından kişilerin karşılaştıkları ve maruz kaldıkları
olumsuzluklar ve tehlikeler için
acil başvuru mercilerinin araştırılması (genel-sağlık vs.), ticari
anlamda karşılaşılan kötü niyetli
kişi ve kişilere karşı ekonomik
yönden zarara uğraşan vatandaşlarımızın başvuracağı merciiler

nerelerdir araştırılması bu iki konu
ile ilgili başvuru yapılabilecek yerler
yöntemler
nelerdir?
Araştırılmasını istiyoruz” dedi.
İlgili önerge teklifi araştırılması
için Hukuk ve İnsan Hakları
Komisyonuna havale edildi.
Meclise verilen yazılı önerge teklifi ise şöyle:
“Bireylerin haklarının korunması,
sağlıklı ve güçlü bir toplum olmanın temel öğelerinden biridir.
Ancak toplumda bireylerin en çok
mağdur oldukları konuların başında kendi haklarının neler olduğunu haklarını korumak için nerelere
nasıl başvurmak gerektiğini bilmemeleri bilseler de başvurmamaları gelmektedir. Bu doğrultuda bu
bilinci artırmak ve kişilere ışık tutmak açısından kişilerin karşılaştıkları ve maruz kaldıkları olumsuzluklar ve tehlikeler için acil
başvuru mercilerinin araştırılması
(genel-sağlık vs.), ticari anlamda
karşılaşılan kötü niyetli kişi ve
kişilere karşı ekonomik yönden
zarara uğraşan vatandaşlarımızın
başvuracağı merciiler nerelerdir
araştırılması bu iki konu ile ilgili
başvuru yapılabilecek yerler yöntemler nelerdir?
Başvuru yoğunluğu ne kadardır?
Başvuru neticesinde ne gibi
sonuçlar
alınmaktadır?
Meclisimizin araştırarak toplumun
bu konularda bilinçlenmesi ve
mutlu sağlıklı bir toplum oluşması
ve gelişmesine katkı sağlayacağına inancımız tamdır.” (Ebru
ÇALIK)

İl Genel Meclis Üyesi Mustafa
Alagöz, köye dönüş projesinin araştırılması için çalışma yapılması
gerektiğini söyledi.
Dün ki meclis toplantısında meclise
verilen yazılı önerge teklifi hakkında konuşan Alacagöz, “Köye dönüş
projesi nedir? Hangi konuları kapsıyor? Hangi illerde uygulanacak?

İlimizde var mı? Köye dönüş kredisi (hibe) ne kadar? Kimler yararlanabilir. Çorum’da varsa başvuru ne
kadar kaç kişiye verilecek araştırılıp
meclisin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için gereğini arz ederim”
dedi. Konuya ilişkin önerge teklifi
Araştırma ve Geliştirme komisyonuna havale edildi. (Ebru ÇALIK)

‘Köye dönüş projesi nedir?’

ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor görüldü.
Çorum merkez ilce Sırıklı Köyü köy
civarı mevkii 190 ada 6-7-8-9-10-1112-20-21 parsel nolu taşınmazların at
meydanı mevkii 175 ada 65-66 parsel

nolu taşınmazların ve 177 ada 73 parsel
nolu taşınmazın güneş enerjisine dayalı
enerji üretim alanı (Yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı)
olarak planlanmasına yönelik plan
müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı ve açıklama raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü.
Sungurlu ilçesi Derekışla Köyü
Derinyar
mevkii
393,394,395,396,429,430,434,435,436,
438 ve 439 parsel nolu tarlı vakıflı
taşınmazların güneş enerjisine dayalı
enerji üretim alanı (Yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı)
olarak planlanmasına yönelik plan
müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı ve açıklama raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü. (Ebru ÇALIK)

Sulu tarım incelenecek

İskilip İl Genel Meclis Üyesi
Yusuf Kaya, sulu tarım ile ilgili
Çorum’da yapılan çalışmaların
incelenmesi gerektiğini söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda meclise
konuya ilişkin yazılı önerge
teklifinde bulunuldu. İlgili
önerge teklifi görüşülerek
Tarım Komisyonuna havale
edildi. İskilip İl Genel Meclis
Üyesi Yusuf Kaya, önerge hakkında şunları söyledi:
“Bütün dünyada sıkça konuşulmakta olan sulu tarım konusu,
öyle görünüyor ki geleceğin
yaşamsal olmazsa olmazı konularından biri olacaktır. Bu bağlamda ilimizde sulu tarım ne
durumdadır. Sulu tarım yapılan

alanların miktarı ne kadardır?
Nerelerdedir? Sulu tarımın
yapılabilmesi için yapılan çalışmalar ne durumdadır. İlimizin
tabiat yapısı olarak sulu tarıma
elverişli alanları var mıdır?
Miktarı ne kadardır? Sulu tarımın Çorum ekonomisine katkısı nedir? Yeterli midir? İlimizin
bu konuda yeterli noktaya gelmesi için neler yapılmalıdır?
Barajlarımızın ve göletlerimizin bu konuda sağladığı yararları ile tüm bu çalışmaların il
ekonomisine katkıları nelerdir?
Yukarıda bahsedilen konularda
meclisimiz ve kamuoyunun bilgilendirilmesini arz ederim.”
(Ebru ÇALIK)

Uğurludağ yolu araştırılacak
İl Genel Meclis Üyesi Üzeyir Esenyel,
Uğurludağ yolunu Suüylan, Yerli köy ve
Bayata bağlayan yolun düzenlenip bu
yolun asfalt olup hizmete açıldığında yaklaşık on kilometre Çorum yolunun daha az
mesafede kat edileceğini ve ekonomik açıdan insanlara daha iyi hizmet vereceğini
düşündüklerini söyledi. Dün gerçekleştirilen meclis toplantısında Esenyel, kanunun
araştırılıp ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istediklerini vurguladı. İlgili önerge
teklifi araştırılması için İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
(Ebru ÇALIK)

Açlık sınırı bin 492 TL,

yoksulluk ise 4 bin132 TL
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir
ailenin açlık sınırının bin 492,29 TL, yoksulluk
sınırının ise 4 bin 132,19 TL olarak belirlendiğini söyledi.
Saatcı,”Yapılan araştırmaya göre Nisan ayında
Mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama
yüzde 1,85'lik bir düşüş yaşandı. Nisan ayında
göze çarpan en büyük artışlar yüzde 21,78 artışla
domates, yüzde 11,31 artışla limon, yüzde 10,29
artışla muz, yüzde 5,23 artışla portakal, yüzde
4,16 artışla tavuk eti; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 53,93 azalışla sivri biber, yüzde
43,95 azalışla çarliston biber, yüzde 41,27 azalışla patlıcan, yüzde 38,91 azalışla dolmalık biber,
yüzde 38,62 azalışla salatalık madde fiyatlarında
yaşandı” dedi. Saatcı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Aydınlanma madde fiyatında ise Mart ayına
göre Nisan ayında yüzde 0,15'lik bir artış olarak
gözlemlendi. Nisan ayında Mart ayına göre
haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim
yüzde 0,19'luk bir düşüş olarak yansıdı.
Haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre
en göze çarpan değişimin yüzde 1,47 artışla telefon ekipmanları madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 3,21 azalışla telefon
yedek parçaları madde fiyatında değişim gözlemlenmiştir. Ulaşım madde fiyatlarında ulaşım
madde fiyatlarında yüzde 0,33'lük bir artış olduğu belirlendi. Mart ayına göre en göze çarpan
değişimin yüzde 4,38 artışla kargo gönderme
ücreti, yüzde 3,19 artışla uçak bileti ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım
madde fiyatlarında yüzde 0,93 azalışla LPG
dolum ücreti, yüzde 8,86 azalışla araba kiralama
ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit
edildi. Nisan ayında Mart ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 5,62'lik bir artış gözlendi.
Giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre en
göze çarpan değişimlerin yüzde 28,56 artışla
kadın ceketi, yüzde 23,86 artışla etek, yüzde
22,41 artışla elbise, yüzde 19,14 artışla kadın
gömleği, yüzde 16,85 artışla erkek gömleği
madde fiyatları olurken; en çok göze çarpan
düşüşler ise yüzde 5,9 azalışla çocuk çorabı,
yüzde 1,69 azalışla kadın kabanı, yüzde 1,24 azalışla anorak tipi çocuk kabanı madde fiyatlarında
gözlemlendi. Nisan ayında Mart ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde
0,86'lık bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,09 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi, yüzde 2,23 artışla kontakt
lens ve yüzde 0,16 azalışla ameliyat ücreti olduğu görüldü. Nisan ayında Mart ayına göre ısınma
madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,46'lık bir
düşüş gözlenirken; Nisan ayında Mart ayına göre
barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde
0,84'lük bir artış oldu. Kişisel temizlik ve bakım
madde fiyatlarında yüzde 0,90'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimin
yüzde 4,41 artışla parfümler, yüzde 3,92 artışla
makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu
tespit edildi.
Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde
fiyatlarında yüzde 2,49 azalışla tuvalet kâğıdı
fiyatında düşüş olduğu tespit edildi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,98 artış oldu.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında Mart ayına
göre değişimin yüzde 42,79 artışla spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 14,78 artışla fotoğraf
makinesi, yüzde 10,7 artışla yurtdışı bir hafta ve
daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında olduğu
gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde
fiyatlarında yüzde 2,46 azalışla yurtiçi bir hafta
ve daha fazla süreli turlar, yüzde 2,12 azalışla
Hacca gidiş ücreti, yüzde 1,67 azalışla Umreye
gidiş ücreti, yüzde 1,44 azalışla tablet madde
fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Çevre ve
su madde fiyatlarında yüzde 0,66'lık bir artış
yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Mart
ayına göre en göze çarpan yüzde 1,05 artışla yer
ve duvar döşemesi(fayans), yüzde 1,01 artışla
pencere (pvc) madde fiyatlarında olduğu gözlendi.”
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Faydaları

kültürel miraslarımızdandır

Vali Ahmet Kara, Hıdrellez’in yaşatılması gereken en önemli kültürel
miraslar arasında olduğunu söyledi.
Hıdrellez ile ilgili kutlama mesajı
yayınlayan Vali Kara, “Farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve
yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu
olan Hıdrellez, dünya barışına da
katkı sağlayabilecek geleneklerimiz
arasında yer almaktadır” dedi.
Tüm
vatandaşların
Hıdrellez
Bayramı’nı kutlayan Vali Ahmet
Kara, mesajında şunları ifade etti:

“Doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutlamakta
olduğu Hıdrellez, vatandaşlarımızın
kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır.
Farklı kültürlerin bir arada kutladığı,
hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı
üzerine kurulu olan Hıdrellez, dünya
barışına da katkı sağlayabilecek
geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Geçmişi, Mezopotamya ve Orta
Asya’ya kadar uzanan bu köklü gele-

nek, gelecek nesillere de aktarılarak
yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır.
Dinler, medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi
olacağını düşüncesiyle, güzel günlerin müjdecisi kabul edilen bu günün,
komşuluk ve toplumsal huzurumuzu
artırması dileklerimle, tüm vatandaşlarımızın Hıdrellez Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Büþra KAVUKÇU

(Diyetisyen)

Sokaklar çocuklar ‘Kalkınmamız için

için tehlikelidir

üretmemiz gerekiyor’

RİSK GRUBU
ÇOCUKLARA YÖNELİK
YAPILAN ÇEŞİTLİ
ÇALIŞMALAR

İl Genel Meclisi sokakta çalıştırılan
çocukları bekleyen tehlikeler hakkında araştırma yaptı. Dün gerçekleştirilen
İl
Genel
Meclis
Toplantısı’nda Aile ve Engelliler
Komisyonu tarafından hazırlanan
rapor hakkında İl Genel Meclis
Üyesi
Aile
ve
Engelliler
Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi
bilgiler verdi. Çamiçi, “Sokakta
Çalıştırılan Çocukları Bekleyen
Tehlikeler
Şefkat
eksikliği,
Dengesiz Beslenme, Yasa dışı organ
nakli, Eğitimden uzaklaşma, Suça
yönelme ve şiddet, Fiziksel ve cinsel istismar, Topluma karşı uyumsuzluk, Psikolojik gelişim bozukluğu, Tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar,
Uçucu ve uyuşturucu madde kullanımı, Sokak çocuğu yoktur çünkü
sokak çocuk doğurmaz bu tür
Ailelere ve çocuklara bireyler olarak sorumluyuz. Allaha kulluk edin
ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, anababaya yakınlara yetimlere düşkünlere yakın komşuya uzak komşuya
yanınızdaki arkadaşa yolcuya ve
eliniz altında bulunan kimselere iyilik edin (Ayeti Kerime) bizler
sorumluluğumuzu yerine getirirsek
sokak çocuğu diye bir şey kalmaz”
dedi. Çamiçi, rapor hakkında şu bilgileri verdi:
“Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,
Sosyal Hizmet Merkezi Risk Grubu
Çocuklarla İlgili: Merkezin Amacı:
Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli,
yaşlı bireyler ve ailelerine; koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici,
rehberlik ve danışmanlık odaklı
sosyal hizmetlerin, hizmete erişim
kolaylığı esasıyla diğer yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de
desteğiyle işbirliği içinde sunmaktır. Koruyucu ve önleyici hizmetler
kapsamında risk grubu çocuklara
yönelik olarak; Çocuktan aileye
ulaşarak, ihmal ve istismarlarını
önleme, Toplumsal uyumsuzluklarını giderme, Temel ihtiyaçlar ve
Ekonomik sıkıntıların çözümüne
yardımcı olmak geliştirmek amacıyla mevzuat çerçevesinde uygun
ailelere Sosyal Ekonomik Destek
(SED) verilmekte, çocukları Eğitim
ve öğretime yönlendirilmektedir.

Sosyal
Ekonomik
Destek
(SED):Nisan 2016 itibariyle 578
risk grubu aileye çocuk için aylık
destek veriliyor. Aile Danışmanlık,
rehberlik, eğitim hizmetleri, Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi,
Korunmaya Muhtaç Risk Grubu
Çocuklar (KMÇ) hakkında işlemler
yapılıyor 2015 yılında.276 Çocuk
hakkında işlem yapıldı. Bakım
Tedbiri:16 Eğitim Tedbiri:21
Danışmanlık T: 62 Sağlık Tedbiri:
43 Uygun görülmeyip danışmanlıkrehberlik hizmeti verilen: 134
2016 yılında: Danışmanlık Tedbiri:
10 Sağlık Tedbiri: 2 Bu alanda risk
grubu çocuklara yönelik geçmişte
uygulanan projeler; İl Kültür
Müdürlüğü- Kültür Köprüsü
Çocukları
Projesi,
Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile-Haydi Çocuklar Spora Projesi”
İl Özel İdaresi ve Gençlik Spor İl
Müdürlüğü desteğiyle-Hedef-19
Başlıyor (Okçuluk) projesi” uygulandı.
Risk grubu çocuklar ve tüm vakalara yönelik Sosyal inceleme yapılmakta ve uygun görülen ailelere
Sosyal Ekonomik Destek (SED)
verilmektedir.
Çocuk Hakları KoordinasyonuÇocuk Komitesi Çalışmaları ASP
Gençlik ve Spor Kulübü Sosyal kültürel faaliyetler Alo 183 Hizmetleri
BİMER Dilek ve Şikâyet işlemleri
Risk Grubuna yönelik Basın, yayın
ihbar, şikayet değerlendirme hizmetleri

RİSK GRUBU
ÇOCUKLARA YÖNELİK
İŞBİRLİĞİ
YAPILAN KURUM VE
KURULUŞLAR

MEB (Mimar Sinan Halk Eğitim
Merkezi), Emniyet Müdürlüğü
(Çocuk Şubesi)
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
Çorum
Belediyesi,
Sağlık
Müdürlüğü, Okul Müdürlükleri,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı, Mahalle Muhtarları, Çorum
Yeşilay Şubesi, Çorum Yarı Açık ve
Kapalı Cezaevi Müdürlüğü

ÇOCUĞUN SOKAKTA
ÇALIŞMA NEDENLERİ

Ekonomik nedenler Aile kurumunun zayıflaması Kırsal kesimden
kente göç Kitle iletişim araçlarının
olumsuz etkisi Sokağın yalancı
özgür havası Toplumsal değerlerin
yozlaşması Çocuk sayısının fazla
olması Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması Çocuğun eve para
götürmesi Geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş Çocuk yetiştirme
konusunda bilgi eksikliğidir.” (Ebru
ÇALIK)

İl Genel Meclisi, Çorum’da
sanayi siciline kayıtlı firmaları,
sanayi sitelerinde kaç kişinin
istihdam edildiğini, Bakanlık
kredi desteği ile tamamlanan
projeler ve kullanılan krediler
ile ilgili araştırma yaptı. Dün
gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda Sanayi ve
Ticaret Komisyonu tarafından
hazırlanan rapor hakkında
Sanayi ve Ticaret Komisyonu
Başkanı Mesut Tuğrel, bilgiler
verdi.
Tuğrel, kalkınma için üretimin
şart olduğunu söyledi.
Mesut Tuğrel, komisyon raporu
hakkında şu bilgileri verdi:
“Komisyonumuzun
yaptığı
araştırma sonucunda elde ettiği
bilgilere göre; İlimiz kurulan
güçlü ortaklık yapıları sonucu,
1950’li yıllarda toprak sanayi
ile başlayan, 1980’li yıllarda da
tavuk ve yumurta sanayi ile
devam eden son yıllarda ise
başta makine sanayi olmak
üzere birçok farklı sektörlerde
yaptığı sanayi hamlesi ile
Türkiye de kalkınma modeli
haline gelmiştir.
Günümüzde 500’e yakın üreten
KOBİ’siyle İlimiz Türkiye’nin
KOBİ başkenti unvanını almıştır. İlimizde bu KOBİ’lerin
genelde istihdam edildiği
Organize sanayi siteleri bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü

İl Merkezindeki Organize
Sanayi Bölgesi olup, Sungurlu
ve Osmancık İlçelerimizde de
kurulum süreçleri tamamlanmış
birer adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Ayrıca
bunların dışında İl ve
İlçelerimizde de sanayi siteleri
ve özel işletmeler bulunmaktadır.
İlimiz Organize Sanayi bölgesi
1977 yılında 260 hektarlık
alana kurulmuş olup 2006 ve
2008 yıllarında 405 hektarlık
ilave alanla toplam 665 hektara
ulaşmış ve 74 adet sanayi parselinden, 2015 yılı sonu itibarı
ile 269 sanayi parseline çıkarılmıştır.
Bu bölgedeki işletmelerimize
2015 yılı sonu itibarı ile
38.496.227 TL diğer işletmelerle birlikte İl ve İlçelerimizde
toplam 69.866.236 TL bakanlık
desteği ile kredi sağlanmıştır.
2016 yılı Şubat ayı itibarı ile bu
Organize Sanayi Bölgemizde
103 işletme kurulu ve faal olup
27 yeni fabrikanın proje ve
inşaat faaliyetleri de devam
etmektedir.
Yalnızca
bu
Organize Sanayi Bölgemizde
6224 kişi istihdam etmektedir.
Ayrıca hepimizin bildiği gibi
İlimizde bulunan küçük sanayi
sitesinde de yeni yatırımlar
devam etmekte olup, yapımı
tamamlanan 400 adet işyeri ile
toplam işyeri sayısı 2200’e
ulaşmış, istihdam eden yaklaşık
7500 kişidir.
İlimiz genelinde Sanayi ve
Ticaret Odasına kayıtlı toplam
4798 işletme olup, bu işletmelerde toplam 16475 kişi istihdam edilmektedir. Bunlardan
401 adet işletmede 10’dan fazla
işçi çalıştırmaktadır. Yine
İlimiz genelinde ÇESOB’a
(Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliğine)
kayıtlı
14.542 üye işyeri mevcuttur.
Toplam bütün bu işletmelerde
SGK’dan aldığımız verilere
göre istihdam eden kişi sayısı
58.934’dür.
Anadolu’nun
önemli sanayi kentlerinden bir
tanesi olan Çorum İlimiz üre-

tim potansiyeli ile birlikte dış
ticaret hacmini de her yıl artırmaktadır. İhracatta 81 İl sıralamasında 41. sıradan 2015 yılı
sonu itibarı ile 140 Ülkeye yaptığı toplam 338.527.182 dolarlık ihracatla 28. sıraya yükselmiş ve dış ticaret performansı
ile önemli bir ivme yakalamıştır. Bu ticaret performansı önümüzdeki yıllarda kurulacak
olan tren yolu ağı ile daha da
güçlenecektir.
Bu rakamlar İlimizdeki üretimin her geçen yıl yükseldiğini
göstermektedir. Üretim ve ihracattaki bu artış üreticilerimizin
de teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini ileri teknoloji
kullanan firmalar olduğunu
göstermektedir. Ancak teknoloji sürekli yenilenen bir olgudur.
Dolayısıyla üreticiler gelişen
dünyaya ayak uydurmak, bir
adım öne geçebilmek için işgücü ve finans kaynaklarından
tasarruf etmek, düşük maliyetli
ürünler üretebilmek üretimi
hızlandırmak, teknolojiyi takip
etmek durumundadır. Ayrıca
üretimin her aşamasında da
kaliteye önem vermek gerekmektedir
Bu kaliteyi ve teknolojiyi yakalayabilmek için İlimizde bu
sektörde gelişme göstermiştir.
ARGE hizmeti veren 60 uzmanıyla 35 firma kurulmuş, ayrıca
282 çalışanı ile 85 kalite kontrol firması kurulmuştur. İlgili
kuruluşlar ve odalar dünyadaki
teknolojiyi ve gelişmeleri
yakından takip edebilmek amacıyla üreticilerimizi yurt dışındaki bu tip fuarlara etkinliklere
katılmalarını sağlamaktadır.
Netice olarak Meclisimiz, kurmuş olduğumuz bu komisyonla
ne kadar geniş kitleye hitap
edeceğimizi, bundan sonrada
yapacağımız çalışmalarda da
İlimizin gelişmesinde önemli
olan işletme ve kuruluşların,
üretici ve çalışanın sorunlarını
dile getireceğimizi inanıyor.
Kalkınmamız için üretmemiz
gerektiğini
düşünüyoruz.”
(Ebru ÇALIK)

Eyüp Biçer’in, sunuculuğunu
Selma İren’in yaptığı programda okuldaki Türk öğrenci velileri ve Iraklı öğrenci velilerinin
hazırlamış oldukları kültürlere
ait
yemek
çeşitleri
sergilendi.Türk ve Irak yemek
kültürünün tanınmasıyla birlikte öğrenci velilerinin etkileşimde bulunma imkânı sağlanmış
oldu. Folklor gösterileriyle bir-

likte Türk ve Arapça sözlü
müzikler eşliğinde yapılan
etkinliğe Milli Eğitim Şube
Müdürleri Ahmet İnan ve Ali
Rıza Ekmekyapar ile okul
Müdürleri katıldılar.Program
hakkında Okul Müdürü Ceylan
Şahin bir açıklama yaparak,
“Okulumuzda her okulun bir
projesi var çalışması çerçevesinde şu an etkinliğini yapmış
olduğumuz
Misafirimizi
Seviyoruz, Eğlenerek Öğreniyoruz
Projesi
dışında,
Gülümseyen duvarlar projesi
ve Yardım Ediyorum Mutlu
Oluyorum projelerini yürütmekteyiz” dedi.

örnek proje
Başöğretmen Atatürk’ten

“Her Okulun Bir Projesi var”
çalışması
çerçevesinde
Başöğretmen Atatürk İlkokulu
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan
“Misafirimizi
Seviyoruz,
Eğlenerek Öğreniyoruz” isimli
projenin “Kültürlerin ve
Tatların Buluşması” etkinliği
gerçekleştirdi.Proje koordinatörlüğünü sınıf öğretmenleri

Probiyotikler, alınan kalorilerin sindirimini
ve vücutta enerji kullanımını düzenleyerek
kilo kaybına yardımcı oluyor.
Metabolizmayı düzene soktuğu için son
yıllar da yapılan çalışmalarda obeziteyle
savaşta etkili olabileceği
düşünülüyor.Bağırsak sisteminde bulunan
bakterilerin %85’i dost bakterilerdir. Bu
dost bakteriler sindirim sisteminin normal
florasında bulunurlar ve yiyeceklerdeki
protein ve yağların yakılmasından, vitamin,
mineral ve aminoasitlerin absorbsiyonuna
kadar birçok faaliyette önemli rol oynarlar.Bağırsaklarda yaşayan bu dost oluşumlar tam anlamıyla sindirim sistemindeki
dengeyi sağlarlar.
Farkına varmadan geçirdiğimiz enfeksiyonlar, kullandığımız
antibiyotikler,alkol,sters,yetersiz beslenme,kötü beslenme alışkanlığı gibi faktörler
sindirim sistemindeki dost bakterileri yok
ederek bağırsak florasının bozulmasına
neden olur.Bozulmuş flora ise sindirim sistemindeki dengesizliğe ve sonuç
olarak;karında şişlik, hazımsızlık, ishal,sindirim güçlüğü, kabızlık ve bağışıklık sisteminin zayıflığı gibi durumlara neden olur.
Yeni yapılan çalışmalar, diyete eklenen
probiyotiklerin kilo kaybını desteklediğini
ortaya koyuyor. Doğal olarak fermente
edilmiş süt ve süt ürünlerinde veya diğer
fermente yiyecek ve içeceklerde bulunur,
aynı zamanda toz ve tablet olarak kullanılır.Probiyotikleri, mucize yaratan diyet
hapları olarak görmek yanlış ancak diyetinize devam ederek ve aldığınız kaloriyi
takip ederek olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Bir bakterinin probiyotik etkisinden bahsedilebilmesi için aranan ilk özellik, bağırsağa kadar canlı olarak ulaşabilmesi.
Midedeki güçlü asitlere ve safra tuzlarına
dayanıklı olup, bağırsak iç zarına yerleşip
burada koloni oluşturabilmeli.
Probiyotikler geçici kolonizasyona neden
oldukları için her gün düzenli olarak alınmalı.
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İŞ HAYATINDA AMAÇ;
PARA DEĞİL, HİZMETTİR

Altmış yaşlarında olan tuhafiyeci
Hasan Bey, rahatsızlığı nedeniyle
mesleğini sürdüremez ve yirmi
yaşındaki oğluna dükkânını devretmek ister. Liseyi bitiren oğlu, yüksek
okula devam edemediği gibi başka
bir işe de girmediği için, baba mesleği kendisi için gayet uygun bir
iştir. Hasan bey, oğluna durumunu
anlatır ve dükkânını bundan sonra
oğlunun işletmesi için anahtarı teslim eder.
Sabah namazına kalkan baba, oğluna bakar, hiçbir teşebbüs yok, sesini
çıkarmaz. Saat 09.00 olur, oğlu kalkar. Gayet aheste, sakin kahvaltısını
yapar, traşını olur ve nihayet işe gitmeye hazırlanır. Hasan bey uzaktan
oğlunun davranışlarını izlemekte ve
mesleğinin inceliklerini nasıl öğretmesi gerektiğini düşünmektedir. İlk
gün olduğu için önce sesini çıkarmaz, saat 10.00 olur oğlu evden yeni
çıkar. Baba oğlunu bir de iş yerinde
ziyaret edip, kontrol etmek ister.
Misafir gibi dükkâna gider, o arada
oğlu, müşterilerden biri ile meşguldür. Oğlu babasını buyur eder, oturması için yer gösterir.Hasan bey,
daima oğlunun hareketlerini kontrol halindedir. Müşteri, dükkânda
bulunan bir maldan ister, fakat o
mal, çıkarması güç bir yerde bulunduğu için gencin çıkarmak zoruna
gider ve yok olduğunu söyler. Hasan
bey şaşırır. Bugüne kadar kendisinin müşteriye karşı böyle bir davranışı olmadığı için, oğlunun tutumundan endişe duyar. Fakat müşteri dükkândan ayrılmadan konuşmamayı tercih eder. Müşteri dışarı
çıkar. Hasan bey daha fazla dayanamaz ve oğluna bu mesleği yürütüp,
saygınlık kazanabilmesi için kendisine bazı tavsiyelerde bulunacağını
söyler ve tavsiyelerini sıralar:Oğlum, sabahtan beri seni izliyorum
ve görüyorum ki bu işe önem vermediğin gibi, fazlasıyla da üşengeçlik ediyorsun.Bir kere esnaf adam,
sabah namazında ayakta olur,
namazını kılar, kahvaltısını yapıp
açık zihinle işinin yolunu tutar.
Erkenden dükkânını açar, temizliğini, düzenlemesini tamamlayıp,
erken saatte müşterinin hizmetinde
bulunmaya hazır olur.Sen ise bunun
çok dışında bir tutum içerisindesin.
Neredeyse öğleyin dükkânı ancak
açabiliyorsun. Bu da müşteri için
hiç de iyi bir intiba uyandırmaz.
Sonra dükkânımızda var olan bir
mal için, yok diyorsun. Hele bu, hiç
de affedilmeyecek bir davranış.
Bizim amacımız, para kazanmaktan
daha çok, müşteriye gereken hizmeti tanri anlamıyla yapabilmektir.
Sen zor bir yerde diye malı çıkarmak istemezsen, yıllardır aradığı
hemen her malı bulmaya alışmış
olan müşterilerimizin güvenini sarsmış olursun ki, buna ben bu hasta
halimle dahi izin veremem. Şimdi
bana söz ver bakayım. Tuhafiyeciliği
tam anlamıyla yapacak mısın, yoksa
böylesi tembelliğe devam mı edeceksin?Bugünkü
hareketlerinin
hatalı oluşunun farkında dahi olmayan genç, aslında baba mesleğini
sevmiş fakat nasıl yapılması gerektiğini öğrenmediği için bu durum
meydana gelmişti.Babasının yardımı ile hatalarını görme imkânı
bulan genç, babasının bu yakınlığından büyük mutluluk duyar ve derhâl
hatalarını düzeltmek için teşebbüse
geçip, Haşan bey'in tecrübelerinden
bilgi edinmeye başlar.
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NİYETİMİZ, BÜYÜK ADAM BU, ZİHİNDİR ZİHİN!..

OLMAK DEĞİLSE DE BİHAKKIN

DOĞRU ADAM OLMAKTIR

Niyetimiz, büyük adam olmak değilse de
bihakkın doğru adam olmaktır. Bunun
için çalışıyoruz.
Belki burda denilebilir ki; 'Biz yalancı
mıyız, biz de doğru söylüyoruz, sözlerimizde bir yalan yoktur."
Evet, böyledir. Ama kendi hesabıma şöyle
düşünüyorum; "Eğer beni tanımayan bir
yerde olsam, elime de fırsat geçse, göründüğüm gibi değil, (burda bir kör oğlan
var) onun istediği gibi adam olu-rum."
Hani ya, yapmak isteyip de yapmaktan
korkmak da bir yalancılıktır! Allah'tan
korkarak değil, zaten Allah'tan korkan
kendi kendinden de korkar.
Farzet ki ben burada terazi ile bir şey tartıyorum. Şurada da o müşterinin malına
katacağım bir posa mal var. Müşteri o
yana baktığı zaman, bu posa maldan, tarttığıma katıyorum.
Peki, o müşteri görmediyse, ben kendi
kendimi görmüyor muyum? O halde,
müşteriyi kendimden yüksek. Allah'tan
daha görücü olarak kabul ediyorum, kendimi ve her yerde beni göreni inkâr ediyorum. Bu mudur doğruluk?
Şahit olmadan şehadet yalandır
Evet, biz Müslüman’ız, Türk’üz ve
Müslüman’ız.
Hepimiz "Eşhedüenlâilaheillallah ve
Eşhedüenne Muhummeden Abduhû ve
Resulûhu" diyoruz.
Peki, neye şahit olup da şahadetimizi ilân
ediyoruz? Eğer hakîkaten şahit olmadan
bu sözü söylüyorsak, bu da yalandır!
Tabi ki, Allah'ın zâtı tefekkür edilmez.
Allah'ı görmek de yalnız Peygamber
Efendimizin bizzat kendisine müyesser
olmuştur, o da Mirâc âleminde.
Bendeniz Mirâc’dan bahsedemem, ama
Mirâc haktır. İnanırım. İnsan kudretine
sığmayacak hiçbir âlem yoktur. Ama nasıl
olduğunu anlatamam.
Ben o zevki tatmalıyım ki anlatabileyim.
Hiç olmazsa, hani, bal var ya, buyurun
tadına bakın diyebilmeliyim. Bunu diyecek seviyede olmadıktan sonra; 'Burak'a
binmiş, Mescid-i Aksa'ya gelmiş,
Mescid-i Aksa'dan semaya hurûc etmiş..."
Evet, bunlar gayet basit. Çünkü bütün kâinat onun nurundan halkedilmiştir. O,
kendi artığından, kendi artanından, kendi
tezahüründe olan bir âlemin içerisinde
yüzmesini de bilir, taşmasını da bilir, çıkmasını da bilir, inmesini de bilir.
Mekândan münezzeh olan Allah'ı, insan
tasavvurunun üstündeki bir makamdan da
görebilir, onun için gayet basit.
- Biz?
- Biz de olabiliriz ama bu halimizle değil.
- Ne zaman?
- Yalandan kurtulursak!
Boşlukta olan devrilir
İman, bütün mahlûkun kendi yaşayışına
göre bir histir, bir ihtiyaçtır. İman. duyulan bir ihtiyaçtır. Herkes, düşüncesine
göre bir iman sahibidir, düşüncesine göre
bir yere yaslanmak zorundadır. Boşlukta
olan devrilir, illâ bir yere yaslanmıştır. O
halde, bunların en gerçeği; insan simasında olduğumuza inanıp, insan anlayışıyla,
insan imanına doğru yürümektir.
- Kim bu insanî iman?
- İnsanlığını ispat eden kimler ise.
- Dünya kurulalıdan beri insanlığını ispat
edenler kimler?
- Nebi-i zişanlar. Onlar, İnsanlığını ispat
etmişler. O halde onların hakîkaten gerçek
insani imanları var.
O halde, imanın rengi yok, kokusu yok
lâfı yalan. Var, ehline var. İmanın rengi de
var, kokusu da var. Ehli o kokuyu alıyor,

ehli o rengi görüyor.
Bizim imanda örnek alacağımız nebilerdir. Sonra sırayla veliler, mütefekkirler,
dahiler, mucitler, edipler.
Edipten başlayalım, o ki en sonraya o
kaldı.
Edip demek, edebiyatçı demek, malûm-u
fazilet.
Tecelliyatın, varlığın, güzellik taraflarını
seyretmek ve daima onları methetmek,
daima güzelleştirmek.
O methiyeleri okuyanlarda bir huzur, bir
güzellik uyanır. Şikâyet, daima iman
zayıflığından oluyor. Çünkü şikâyet edilecek hiçbir ahval yoktur.
Tefekkür derinin içinden başlar
Biz, kat'iyyen, gövdenin kıymetini biliriz,
ehemmiyet vermeyiz. Kıymetini biliriz,
fakat bunu gezdirenin kıymetinin yanında
bunun kıymeti ancak insanın sırtına giyindiği bir ceket kadardır.
Bazı insanlar kıymetini değerlendirir de o
nispette onun ceketi de paltosu da değerlenir. Hatta müzelere koyulur. Değerli
insanların ceketlerine bile kolay kolay bir
şey olmaz, çürümez toprakta. Hatta onların yüzüne sarılan bez bile solmaz, bunlar
da görülmüştür. O doğruluğun, o gerçekliğin o kadar bir tezahürü var ki, o gerçeklik, bezden bile zahir oluyor!
Edipler daima neşeli ve methiyeci olur,
şikâyet yoktur onlarda, gerçek ediplerde
tabi.
Mütefekkirler daima bir ota baktığı
zaman, otun içinde et var, kemik var, sinir
var, deri var, tüy var, süt var olduğunu
görür. Ama zahirde bir tek ot var.
Bu kadar varlığı sinesine gizlenmiş bir
otun bittiği yere bakar, neler gizlenmiş?
Çiçeğe bakar, o renklerde neler gizlenmiş.
Koklar, kokuda neler gizlenmiş, bu koku
nerden gelmiş, onun menşei nere, menbaı nere... O renkler nerden alınmış neşriyat
noktasını bulur. Böyle, bir zevke dalar ve
her mütefekkir, dikkat edilirse, dalar ve
her mütefekkir, dikkat edilirse, bu kâinatın bir sırrını ortaya koymuş, öyle dünyadan göçmüştür. Eflâkî bilgilerin bütünü
mütefekkirlerin kaleminden meydana çıkmıştır.
Tefekkür edilirken, tefekkür âlemine
kendi varlığından başlanır. Evvelâ, bütün
varlıkların güzelliklerini seyrederek, bunların güzelliğini nerden aldığını tasavvur
eder, arar. Bu ufak sinede nelerin mevcut
olduğunu, nasıl olduğunu, nerden geldiğini, nereye gittiğini düşünerek bir zevke
geçer. Zevke geçince zekâ daha fazla açılır. Vücudunun derisinin içinden başlar,
kâinatı kendinin aynası olarak seyreder.
Bu kâinatın, kendi mevcudiyetinin, yâni
iç dünyasının aynası olduğunu anlar.
Daha doğrusu, iki bin altı yüz ayet ile
buyurulan emir ve mehyinin bütününü
ihlâs ile icra eden bu tefekkür de "emribil
mârufun içindedir. Edebiyat da "emribil
marufun içindedir. Tabiatın bütün olaylarından faydalanmak, bütün olaylarını
geliştirmek de "emribil mârufun içindedir.
İki bin altı yüz âyet-i celile, bizim içindir.
İşte biz bu âmirlere ayak uydurup, tam
manâsıyla onların içine girdik mi, o
zaman sıfat-ı vekilullah oluyoruz.
- Allah'ın vekili ne demektir?- Daha acizlik macizlik kalmaz. Vekâleti ne zaman
çekerse, o zaman acizlik oluyor, teneşirin
üstüne yatıyor.
Ondan evvel girdiği emirlerin içerisinde
ne kadar gelişebilirse, o nispette kudretli
insan oluyor, o nispette de yalanacıktan
kurtuluyor.
Özden gazetesi sayı :2329

YÜK AMBARI DEĞİL!..
Geçen günlerimizin nasıl
geçtiğine dikkat ettiysek,
anımızı yaşarken de dikkat
edelim. Göreceğiz ki bambaşka bir yaşantı içine girmiş olacağız.
İnsan geçmişlerle zihnini
meşgul ederse, gelecekleri
hayal ederse, zihninde ne
kadar yük olur bir hesap
edelim. Bir de bunun üstüne, günün nahoş havadisleriyle meşgul olan zihin ne
olur?
Bunca kalabalıklarla uğraşan zihin kendi şahsi meselelerini ne dereceye kadar
düşünebilir?
Başarısızlığımızdan zaman
zaman şikâyetler ediyoruz,
içimizin sıkıntısı gitmiyor
bir türlü. Unutkan oluyoruz. İhmalliklerimiz tepemizi aşıyor. Eşimizin-dostumuzun, hısım-akrabalarımızın yanlarına uğrayamıyoruz.
Günlerimizi bile şaşırdığımız oluyor. Bir mektup
yazmak bile bizim için çok
büyük bir iş haline geliyor.
En basit işi bile lâyıkıyla
takip edemiyoruz. En ufak
iş, en büyük problem haline geliyor. Nedir bu kadar
gömüklük redir?
Ne olduğunu işte görüyoruz. Düşününce ayaklarımızın birini geçmişlere
atmışız, birini de geleceklere. Şu kadar gergin mesafelerin bunca yükler zihnimize yüklenmiş. Bu zihin
nasıl çeksin ve nasıl taşısın
bunca yükletin Daha yaşadığımız zamanın çeşitli
olayları da geliyor üstüne.
Buna zihin mi dayanır?
Hem yapacağımız işlerimizi hangi zihnimizle düşü-

neceğiz?
Elbette içimiz sıkılır.
Elbette ihmallik çöker dalımıza. Elbette unutkan oluruz. Bu kadar mesafenin
karma karışık düşünce ve
hatıraları nefes bile aldırmaz bize.
Günümüzde yorgunluk hissetmek şu durumumuza
göre azdır bile, zihindir bu
zihin! Yük ambarı değil,
zihindir ve bizim için en
kıymetli varlığımızdır ama
ne gezer. Kendi kendimize
öyle yükler yüklüyoruz ki;
o nazenin zihnimizi, en
kıymetli varlığımız olan
zihnimizi, yük ambarı
yapıyoruz sanki.
Bütün bunların çaresi; geçmiş hatıralarımızı, geleceğe ait hayallerimizi kesip,
anımızla alâkalanmanın
yollarını araştıralım. Her
an, yaşadığımız an ile meşgûl olsun zihnimiz.
Sabah evden çıkarken
şöyle olmuş, onunla hâlâ
meşgûl olmak ne demek?
Olmuş olmuştur, o bitmiştir artık. Hemen şu anda ne
oluyor
ona
bakalım.
Anımızı yaşarsak, ihmallik
diye bir şey kalmaz.
Unutkanlık hiç olmaz.
İçimiz ferah olur, hatta içimizde devamlı bir sevinç
hüküm sürer.
Dirençli bir zekâya sahip
oluruz.
Bulunduğumuz
dakikaları değerinden daha
fazla değerlendiririz. Her
an buluşlar kaydeder, başarıdan başarıya iftihar adımlarıyla koşarız. Bütün bunlar:
Anını Yaşa, Kendini Yaşa!..
Parolasına uygudan gelir.

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 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.
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Osmancık yerli ürünler Aydın: Başarı eşit şartlar içerisinde
olmaktır’
pazarında bereket var yapılacak rekabetteitirafönde
ediyorum,

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:
08.05.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 08:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze
bağlı DM 19/1 ve DM 12/1 arasında bulunan 477
(HAWK) ENH' da, Çorum Şeker Fabrikası,
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne,
08.05.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 16:30-18:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze
bağlı Ankara - Çorum Karayolu istikameti üzerinde yolun sağında kalan Şeker Fabrikası ile
Aydın Blok Tuğla arasında kalan kısımına,
Miltek Makine, Karabeyoğlu İnşaat, Varışlar
Ağaç Mamülleri Sanayi, Karabekir Hisar
Döküm, Dizsan Otomotiv, Kızılırmak Döküm
Sanayi, Suat Canbek Akaryakıt İstasyonu, Dilek
Kereste, Aydın Blok Tuğla'ya,
07.05.2016 Tarihinde Çorum İli Sungurlu
İlçesinde 09:30-12:30 saatleri arasında "OSOS
Çalışmaları'' nedeniyle; Sungurlu ilçesine bağlı
Sunguroğlu Alparslan Türkeş Caddesi ve Çevresinin Bir Kısmı, Yenihayat Mahallesi Trafik
Denetleme ve Yanları Bir Kısmına,
07.05.2016 Tarihinde Çorum İli Sungurlu
İlçesinde 13:30-16:30 saatleri arasında "OSOS
Çalışmaları'' nedeniyle; Sungurlu ilçesine bağlı
Hacettepe Mahallesi Tarım Kredi Arkası Civarı
Bir Kısmı, Sunguroğlu Mahallesi Lise Caddesi
civarı Bir kısmına,
07.05.2016 Tarihinde Çorum İli Ortaköy
İlçesinde 09:00-17:00 saatleri arasında "Proje
Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Ortaköy ilçesine
bağlı Su Yolu Mahallesi bir kısmı ve Atatürk
Caddesi bir kısmına programlı olarak elektrik
verilemeyecek.

Osmancık'ta asırlar boyunca gelenek olarak
yaşayan ve yerli halkın "Yoğurt Pazarı" olarak
adlandırdığı "Yerli Ürünler Pazarı"nda baharın gelişiyle birlikte bereket fışkırıyor. Yerli
süt ürünlerinden yörenin şifa dağıtan otlarına,
domates, kabak ve biber fidelerinden yerli
Kuyumcu kirazına, bağ yapraklarından, köy
yumurtasına, şifalı yılan kuyruğu otundan
maydanoz, nane ve dereotuna, yerli sırık
kebabından yer elmasına kadar yörede üretilen onlarca ürün çeşidinin yaşandığı
Osmancık yerli ürünler pazarı her bahar bir
coşku yaşıyor. Her Perşembe günü sabahın ilk
ışıklarında pazar duası ile başlayan Osmancık
Yerli ürünler pazarında Osmancık ve çevre
ilçelerin köylerinde üretilen ürünler bölge
halkı ile buluşuyor. Osmancık'la birlikte
Çorum, Laçin, Dodurga, Hamamözü,
Gümüşhacıköy, Merzifon, Kargı Tosya, Ilgaz
ve Hazva'dan gelen satıcı müşterilerini ağırlayan Pazar her bahar adeta bolluk, bereket,
rızık ve mutluluk sunuyor.

Çorum’da Şeker Fabrikası çalışanlarının fazla mesai eylemine Türkİş’e bağlı sendika başkanlarından destek geldi. Fabrikayı ziyaret eden
sendika başkanları “Mücadelenizi destekliyoruz” dediler.

Şeker işçilerinin eylemi sürüyor
Geçtiğimiz hafta Türkiye’deki 25 şeker fabrikasında 1 ay
boyunca iki saat ücretsiz fazla çalışma eylemi başlatılmıştı

Çorum Şeker Fabrikası işçileri
de saat 17.00’de mesailerinin
bitmesine rağmen saat 19.00’a
kadar fabrikada çalışarak bu
eyleme katılmışlardı.

TÜRK-İŞ’TEN ŞEKER
İŞÇİLERİNE DESTEK

Şeker sektöründeki olumsuzluklara, yönetim boşluklarına,
olası iş kazalarına ve had safhaya ulaşan personel eksikliğine dikkat çekmek amacıyla
başlatılan eylem sürerken,
işçilere Türk-İş’ten destek
geldi. Türk-İş’e bağlı bazı sendika başkanları ve yöneticileri
şeker fabrikasını ziyaret etti.
Şeker İş Sendikası Şube
Başkanı Sefer Kahraman sendika yöneticilerine fabrikayı
gezdirdi.
Kampanya dönemi bitmesine
rağmen yoğun bir tempo ile
revizyon çalışması yaptıklarını
söyleyen Kahraman, fabrika-

daki personel sıkıntısına dikkat çekti. Sefer Kahraman 2
saat ücretsiz çalışma eylemi
ile amaçlarının kampanya
dönemine kadar fabrikaların
bakım ve onarımlarını bitirmek olduğunu ifade etti.

‘MÜCADELENİZİ
DESTEKLİYORUZ’

Ziyaret sırasında Türk-İş’e
bağlı sendika başkanları adına
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açıklama yapan Belediye İş
Sendikası Çorum Şube
Başkanı Mehmet Şen, şeker
işçilerine destek mesajı verdi.
İşçilerin anlamlı bir eylem
yaptıklarını ifade eden Şen,
“Ücretsiz 2 saat fazla mesai
yaparak farklı bir eylem gerçekleştiriliyor. Şeker fabrikalarının üretimine devam edebilmesi için ortaya koyduğunuz bu çaba çok anlamlıdır”

dedi.
Yanlış özelleştirme politikaları
nedeniyle kar eden kuruluşların yok pahasına satıldığına
dikkat çekene Şen, şeker fabrikalarının da özelleştirme
kapsamına alınmasına eleştirdi. Şen ülkemizde şeker pancarı üretimini desteklemek
yerine tatlandırıcı ithalatının
kotasının artırıldığını ifade
ederek “Sağlığa zararlı olduğu

gerekçesiyle Avrupa ülkelerinde kullanılmayan yapay tatlandırıcıların, neden Türkiye’ye
satılmasına izin veriliyor.
Bizim sağlığımızın değeri yok
mu?” şeklinde tepkisini dile
getirdi. Türk-İş’e bağlı sendika başkanları şeker fabrikasını
ziyaretleri sırasında ayrıca işçilere
simit ikram etti.

Türk Eğitim Sen, stajyer öğretmenlere üye olmaları için baskı yapmaktadır! Görev süresi dolan idarecilerin görevlerine devam edebilmeleri için baskı yapmaktadır!
Görevde yükselme sınavlarına
giren memur, şef adaylarına baskı
yapmaktadır! İl içerisinde görevlendirme talebinde bulunan öğretmene
baskı yapmaktadır! Danışman
öğretmen görevlendirmeleri Milli
Eğitim Müdürlüğünden değil, bizden geçmektedir diye baskı yapmaktadır! Okul müdürlüğü için
mülakata girecek olanlara “ sana
yardımcı oluruz diye” baskı yapmaktadır! Memuru eşiyle çocuğuyla Türk Eğitim-Sen tehdit ederek
üye yapmaktadır!

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Selim Aydın, geçtiğimiz gün
Memur Sen Genel Başkanının da
katıldığı toplantıda EBS İl Başkanı
Tahir Eşkil’in, Çorum’da Türk
Eğitim-Sen’e 790 fark attıklarını
ifade etmesi ile ilgili açıklama
yaparak, başarının eşit şartlar içerisinde yapılacaksa rekabette önde
olmak olduğunu söyledi.
Şartların eşit olmadığı ortamlarda
rekabetin adil olmadığını belirten
Aydın, son günlerde gerek sosyal
medyada gerekse çeşitli yayın kuruluşlarında EBS yöneticilerinin yaptıkları üye sayılarıyla övündüğünü
ve bu sayıları elde etmeyi ciddi sendikacılık yaptıklarına bağladıklarını
kaydetti.
Aydın, “İdarecilik zafiyeti geçiren
adeta aş eren kimi yönetici olma
hastalığına düçar kişiler sendikalarını değiştirip pusuda yatmaya başlamışlardır. Mülakat ya da görevlendirmeyle getirilen idareciler
diyet borçlarını ödemekte elinden
geleni yapmaktadır. Aday öğretmenler tedirgin olduklarından tedbir amaçlı “Mecbur Kaldık” anlayışı ile üye olmaktadır” dedi.
Aydın’ın konuya ilişkin yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:
“Bu çabayı yetersiz bulan sendika
temsilcisi okul kurum müdürlerine
ev ödevi gibi üye yapma mecburiyeti getirmektedir. Bir ilçe Milli
Eğitim Müdür Vekiline aday öğretmenleri ziyaret ederek bizzat kendisinin üye yaptığını söylüyorum.
“Evet, yanlış ama sendikadan rica
ettiler o yüzden yaptım”. Siz beni
koltuğumdan mı etmek istiyorsunuz
diye
de
cümleler
kurmuştur.Zamanın eski AKP il
başkanına “Başkanım siz hangi listeyi verdiyseniz ona göre işlem yaptık” diyen tetikçi şube müdürleriniz
olduğu müddetçe sizlerin de mülakatlarda %100 başarı sağladık açıklamalarınız her şeyi net bir şekilde
ortaya koyuyor. İşte şartlar ortada
ve takdir kamu çalışanlarının…
Bunlar açıkça ortada iken pişkinlik
yapıp niceliğiniz ile övünmelerinize
kendilerinizden başkasının inanması da asla söz konusu olamaz. İşte
makamlara alın teri, bilgi, tecrübe
ve liyakat ile gelinmiş olsaydı hiç
kimse diyet ödemek zorunda kalmaz, koltuğundan endişe etmez ve
bu sendikanın büyümesi için makamını kullanarak üye kaydıyla uğraşmazdı.

YAVUZ HIRSIZ EV
SAHİBİNİ BASTIRIRMIŞ.

Nisan 2016 verilerine göre Türk
Eğitim-Sen’e 790 fark attıklarının
vurgulayan Eşkil, bunu değiştirmek
için memur ve hizmetlilere müdür
odalarında Türk Eğitim-Sen tarafından baskı yapıldığını iddia etmiştir.
İnsanda biraz ar olur. Kamu Çalışanları üzerinde siyasetten aldığı
güç ile baskı unsuru oluşturan
Eşkil, sendikamızı baskı yapmakla
suçlamıştır. Hodri Meydan sayın
Eşkil, gel İlimiz genelinde kamu
çalışanlarına yönelik şeffaf bir
şekilde anket çalışması yapalım.
Hangi sendika baskı yapıyor diye?
Her ne kadar genel başkanınız itiraf
etse de “ Sendikacılığımız tenkit
değil teklif esaslıdır” Ki doğru söylemiştir. ( Gel seni müdür/müdür
yard.,memur,şef, Başhemşire v.s
yapalım). Bir insanın inanmadığı
şeyleri söylemesi, üstüne üstlük
olayı çarpıtması ancak bu kadar
olur. Güler misin, ağlar mısın? O
halde, delikanlılık bizde kalsın, ben

BU NASIL BİR
RİYAKÂRLIKTIR. EL
İNSAF

Eşkil, “mağdur ve mazlumun, cinsiyetine rengine bakmıyoruz çünkü
bizde güçlünün haklı değil, haklının
güçlü olduğuna iman etmişiz” şeklinde konuşmasına devam etmiştir.
Bu nasıl bir riyakârlıktır. Dilinizde
tüm insani ve kutsal değerleri kirletiyorsunuz. İnsanın söylemleri ve
eylemleri
tutarlı
olmalıdır.
Samimiyet budur. Madem bu şekilde kendinizi tanıtmışsınız; soruyorum size; madem mağdur ve mazlumun cinsiyetine bakmamaya iman!
Etmişsiniz, Defalarca haklılıkları
tescillenen okul müdürleri için
Ülkemizde yargı kararları uygulanmıyorken nerdesiniz? Bir yönetmelikle binlerce okul müdürü, müdür
yardımcısının görevine son verilirken neden sesiniz çıkmadı? Aday
öğretmenlerimize, ilimizde, ağır
hakaret içeren cümleler sarf edilirken buna göz yumma gerekçeniz
nedir? ( Ki hakaret eden de sizin
üyeniz , mağdur olan aday öğretmenlerin % 60 da sizin üyeniz)
Eğitim çalışanlarını fişleyerek tasnif eden ilçe milli eğitim müdürü
için ne yaptınız?
Hani nerde mağdur ve mazlumun
rengine bakmamak, haklının gücüne iman etmek?

GÜZEL AHLAK SADECE
LAFTA KALMAMALIDIR.

Güya Sendika mücadele anlayışlarının hakkı üstün tutan, adaleti
savunan, liyakat ve emniyeti esas
alan, bilgiyi ve hikmeti öncelediğini ifade eden bir sendikaya! Bu sessizlik yakışır mı? Görünen o ki sizin
ruhunuza işlemiş, minareyi çalıp
sonra da kılıfına uydurmak.
Danıştay 2015 de yapılan sınavsız 4
yıllık görevlendirmeleri iptal etmişti. Bu karar ortadayken 2015 ve
2016 da 4 yılı dolanların sınav
kazananlardan önce atanması
ahlaksızlık ve hukuk tanımamazlık
iken bunu biz sağladık diye de
beyanat vermek, sınava girenlerin
mağdur olmasına neden olmak
güya hakkı üstün tutan, adaleti
savunan sendikanıza yakışıyor mu?
Güzel ahlak sadece lafta kalmamalıdır. Etrafınıza bakın, kimler okul
müdürü oluyor, kimler hastane
müdürü oluyor, kimler adliyede
göreve geliyor. Eğer sizler bu sorulara, gerçekten bütün yüreğinizle
“İşin ehilleri makam sahibi oluyor”
cevabını verebiliyorsanız o zaman
mesele yok ama ‘Sayın Başkan, ne
yazık ki işin ehli olan dışlanıyor,
kabiliyetsiz ve liyakatsizler iş başına geliyor’ diyorsanız o zaman
Türkiye’de herkes kendini sorgulamak zorundadır ve tabii en başta
yönetenlerin de kendilerini sorgulaması gerekir. Ey Memnun-Sen’in
yöneticileri, siz bizi anlayamazsınız.
Sizin
anladığınız,
“Beslendiğiniz yere hizmet ederek,
memurun emeği ve alın terini onlara peşkeş çekmektir.” Siz hep güçlünün yanında yer alır, adamın,
adamı olursunuz. Zalimlikte sınır
tanımazsınız. Bugün 790 fark ile
övünebilirsiniz ancak biliniz ki,
“Güvendiğiniz dağlara karlar yağacak.” Güvendiğiniz siyasi iktidar
elbet bir gün yerle yeksan olacak,
yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacaktır. “Hakkı tutup kaldıranlar”
zalimlere haddini elbette bildirecektir. Unutmayınız, herkesin bir
hesabı varsa, “Yüce Yaratan’ın da
bir hesabı vardır.” Allah ihmal
etmez, imhal eder( mühlet verir).”

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.44

Güneþ:05.26

Öðle :12.44

Ýkindi :16.34

Akþam:19.49

Yatsý :21.22

ÇRT’ de Bugün
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

06 Mayıs 1536 İngiltere Kralı VIII.
Henry, ülkedeki bütün kiliselerde
İngilizce İncillerin bulundurulmasını
emretti.
06 Mayıs 1877 Sioux Kızılderililerinin
şefi Crazy Horse (Çılgın At), ABD birliklerine Nebraska'da teslim oldu.
06 Mayıs 1889 Eyfel Kulesi ziyaretçilere
açıldı.
06 Mayıs 1889 Osmanlı devletinin de
katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.
06 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk
yayınına Sirkeci'deki Büyük Postane
binasının bodrum katında başladı.
06 Mayıs 1930 Hakkari'de meydana
gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde
2.514 kişi öldü.
06 Mayıs 1937 Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan
kısa süre sonra alev aldı ve yanarak
yere çakıldı. 36 kişinin öldüğü kazadan
sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.
06 Mayıs 1940 John Steinbeck, The
Grapes of Wrath adlı romanıyla Pulitzer
Ödülü aldı.
06 Mayıs 1972 Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan Ankara Merkez
Kapalı Cezaevi'nde idam edildi.
06 Mayıs 1976 Kuzeydoğu İtalya'nın
Friuli bölgesinde meydana gelen depremde 989 kişi öldü.
06 Mayıs 1983 Batı Almanya'da Stern
dergisinin bulduğu Adolf Hitler'in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.
06 Mayıs 1988 Norveç'te bir yolcu
uçağı düştü: 36 kişi öldü.
06 Mayıs 1996 Eski CIA başkanı
William Colby'nin cesedi güney
Maryland'da bir nehirde bulundu.
06 Mayıs 2001 Suriye'ye yaptığı bir gezi
sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa
II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk
Papa oldu.
06 Mayıs 2002 Jean Pierre Raffarin,
Fransa başbakanı seçildi.
06 Mayıs 2002 Hollandalı politikacı
Pim Fortuyn bir suikast girişimi sonucu
öldürüldü.
06 Mayıs 2004 Dünyada en çok izlenen
4 televizyon dizisinden biri olan Friends
bitti. Son bölümünü ABD'de 2 milyon
kişi izledi.
06 Mayıs 2006 PKK'ya karşı 10.000'den
fazla Hakkârili protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

VEFAT EDENLER
KEMAL BÖREKÇİ
Çağşak Köyü' nden gelme, Osman,
Altan, İbrahim ve Ecevit BÖREKÇİ' nin
babası, Sanayi Esnafından Celal
AYDOĞDU' nun kayınpederi; Kemal
BÖREKÇİ vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
FATMA TEMİZ
Büyükdivan Köyü' nden gelme, Haydar,
Mustafa, Nuri ve Fikret TEMİZ' in annesi, Güney ve Can TEMİZ' in babannesi;
Fatma TEMİZ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
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Belediyespor işi zora soktu
SAĞANAK YAĞIŞ

Play-Off’un ilk maçında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalan
Çorum Belediyespor rövanş maçı öncesinde işini zora soktu

Play-Off’ta heyecan başladı. Grubu dördüncü sırada tamamlayarak Play-Off grubuna katılma hakkı kazanan Çorum
Belediyespor
ilk
maçta
Niğde
Belediyespor’u sahasında konuk etti.
Çorum Belediyespor’un Niğde deplasmanında oynanacak olan rövanş maçından
önce skor üstünlüğü sağlayarak avantaj
elde etmeyi hedeflediği bu maçta istenilen
olmadı. Çorum Belediyespor rakibi karşısında 1-0 yeni düştüğü maçı, penaltı
golüyle 1-1’lik eşitliğe taşıdı.
Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadında saat
16.00’da başlayan karşılaşmayı yaklaşık 3
bin taraftar izledi. İlk yarıda sahada rakip
takımının üstünlüğü vardı.

YORUM
Kadir

ÞÝMÞEK

İlk Hedefiniz Final

Geçtiğimiz hafta Körfez İskenderunspor’u 1-0
yenerek play off oynamaya hak kazanan Çorum
Belediyespor eşleşmede, Niğde Belediyesporla
karşılaştı. İlk maçta 37. dakikada öne geçen
Niğde Belediyespor’un golüne 79 dakikada
kazanılan penaltıyla Oğuzhan cevap verdi.
Karşılaşmanın ilk ayağı 1-1 sonuçlandı. İkinci
maç Pazartesi günü, finale çıkan takımı belirleyecek. Karşılamaya gelince hafta ortası olmasına rağmen 2 bin 750 civarında taraftar tirübünleri doldurdu. 100 kadar da Niğdesporlu sporsever maça iştirak etti. Hava kapalı, futbol oynamaya son derece elverişliydi. İlk 45 dakika
Çorum Belediyespor yine eski taktiği uygulamaya başladı. Yani rakibi yormak, fizik ve mental olarak oyundan düşsün, sahada top çevirmek, rakip üstümüze gelsin, onlar gelmedikçe
biz gitmeyelim. Kısacası takım anlayışı böyledi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 37
dakikada gelen gol tüm hesapları alt üst etti.
Zaten bazı mağlubiyetlerin nedeni de rakibin
erken gol atacağını düşünmemek devamında da
takımın oyun disiplini ve motivasyondan kopması vb. Beraberliğin ve mağlubiyetin başlangıcı.
İkinci yarı Çorum Belediyespor oyuna baskılı
başladı. Rakibin üstüne gitmeye başladı, tabi
kaybedecek bir şeyleri yoktu. Tüm hatlarıyla
saldırdı. Rakip ise tüm hatlarıyla geriye yaslanarak, kontra atakla gol aramak zorunda kaldı.
İlk yarı doğru dürüst şutu olmayan
Belediyespor ikinci yarı sağlı sollu ortalarla,
tabiri caizse iki kişilik oynamaya kalktılar. Tabi
bu maçın ikinci ayağı da var. Ancak bu takımı
Çorum’da yendiniz, Niğde’de berabere kaldınız. Bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok ki.
Hakem penaltıyı vermeyebilirdi. Bence gol de
ofsayt idi. Şahsen Niğdespor çıkınca sevinmiştim.
Sizi ligde yenemeyen takımla berabere kalıyorsunuz. Kısacası sizin rakibiniz sizsiniz. Final
sizi bekliyor. Arkanızda koskoca Çorum ve
Çorumspor camiası var.

Çorum Belediyespor kalesine yüklenen
Niğde Belediyespor 37’inci dakikada geliştirdiği bir atakta topla ceza sahası içinde
paslaşmamada topla buluşan Rıdvan takımını 1-0 öne geçilen gole imza attı.
Karşılaşma
da
ilk
yarı
Niğde
Belediyespor’un üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Belediyespor oyun hakimiyetini eline alarak rakip kalede peş peşe
ataklar geliştirdi.
Belediyespor ataklarının birinde rakip
ceza
alanı
içerisinde
Yılmazcan
Taşkıran’ın düşürülmesi sonucunda
hakem penaltı noktasını gösterdi. 79’uncu
dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Oğuzhan Yalçın skoru 1-1’lik eşitliğe

taşıdı.
Maşın son dakikalarında ise Çorum
Belediyespor’un öne geçme çabaları
sonuç vermedi. Karşılaşmanın 90 dakikası
1-1 eşitlikle sona erdi.
Çorum
Belediyespor
ile
Niğde
Belediyespor arasındaki rövanş maşı 9
Mayıs Pazartesi günü Niğde’de oynanacak. Bu maçın galibi ikinci lige yükselmek
için final maçının oynamaya hak kazanacak.
Öte yandan bugün grubumuzdaki diğer
Play-Off maçında Beylerbeyispor kendi
sahasında Bayburt Grup Özel İdare’yi 3-0
mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük
bir avantaj elde etti.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Başladı

Çorum önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Satranç
Türkiye Birinciliği başladı. Şampiyonaya 68 ilden 550 sporcu katılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları
Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği,
Çorum'da başladı.

Anitta otelde düzenlenen organizasyonda
68 ilden 550 sporcu mücadele edecek.
Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak
üzere 3 kategoride yarışacak sporcular-

dan dereceye girenler, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmeye hak
kazanacak.
Şampiyonanın açılış törenine, İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim
Eğer, İl Sağlık Müdürü İsmail Yücel, İl
Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Barış, Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali
Dinçer ve Türkiye Satranç Federasyonu
Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.
Açılış töreninde konuşan Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim
Eğer Çorum’un daha önceleri de satranç
müsabakalarına ev sahipliği yaptığını
belirterek, şampiyonaların yapılması için
Çorum’u tercih eden Satranç
Federasyonu Başkanı’na teşekkür etti.
Bu turnuvada 550’ye yakın sporunun
katıldığını açıklayan Eğer, sporculara
başları diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’te satrancın bir zihin sporu olduğunu belirterek, herkesi satranç oynamaya davet etti. Eğer, öğrencilerin sosyal
faaliyetlerde yer alması gerektiğine de
dikkat çekti. Açılış töreninde konuşan
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı
Gülkız Tulay’da, kasım ayında başlayan
il seçmelerinde derece elde eden sporcuların final müsabakalarında karşı karşıya
geleceğini söyledi. Tulay, Çorum’un da
satranç sporunda başarılı olduğun berterek, böyle bir şampiyonaya ev sahipliği
yaparak ta bu başarısını taçlandırdığını
dile getirdi. Çorum Belediye Başkan
Yardımcısı Zeki Gül de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri temsili olarak
müsabakaları başlattı.

