'Kınalı kuzular' birliklerine uğurlanıyor
Çorum’da 96/2 tertip asker adayları birliklerine uğurlanıyor. Çorum otobüs terminalde,
davullu zurnalı uğurlama törenleri yapılıyor
Çorum’da vatani görevlerini yapacak 96/2 tertip
asker adayları acemi birliklerine törenlerle uğurlanıyor. Çorum’da vatani görevlerini yapacak olan
96/2 tertip asker adayları
acemi birliklerine teslim
olmak üzere yola çıkmaya
başladı. Askere gidecek
gençler için Çorum
Otobüs Terminalinde
uğurlama törenleri tertip
ediyor.
Çorum terminalinde
silâhaltına alınacak
"Kınalı kuzular ", üzüntü ve sevinç birlikte
davullu zurnalı törenYýl: 1 Sayý: 138
lerle birliklerine yolcu
ediliyor.

37 milyonluk ek
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Sayfa 5’te

Polis eşleri, anneler
Sayfa 3’de

gününde yaşlıları unutmadı
Huzurevi sakinleriyle
bir araya gelen polis
eşleri, yaşlılarla sohbet tedip dua aldılar

bütçe kabul edildi

Annelerimiz,
ailenin temel direğidir

Vali Ahmet Kara, huzurlu bir
toplumun temelinin, sağlam
bir aile olduğunu belirterek,
annelerin, ailenin temel direği
ve toplumun geleceği olduğunu söyledi.
Sayfa 3’te

Sayfa 7’de

Suvacı: Anneler yeryüzünde
bulunan en kutsal varlıklardır

İl Genel Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik, İl Özel
İdaresi tarafından hazırlanan 37milyon 400 bin TL’lik ek bütçenin yapılan değişikSayfa 5’te
likler doğrultusunda kabulünün uygun görüldüğünü söyledi.

Hükümlü ve engellilerin
istihdamı araştırılacak

İl Genel Meclisi, eski hükümlü ve
engellilerin toplum yararına çalışma
programı kapsamında istihdamlarıSayfa 3’te
nı araştıracak.

Kanalizasyon tesisi
yapımı uygun bulundu

İl Genel Meclis Üyesi ve
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Mustafa Çelik,
Sungurlu İlçesi Çingiller
Köyünün kanalizasyon tesisi yapımı işinin programa
alınması ve Merkez İlçe
Ülkenpınarı köyünün kanalizasyon tesisi yapım işinin
programa alınmasının
komisyon tarafından uygun
bulunduğunu söyledi.

Çorum’da sponsorluk
hizmeti alan kulüp yok’

‘Erozyon önemli

bir çevre sorunudur’

İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli,
erozyonun çok önemli bir çevre sorunu
olduğunu belirterek, Çorum’da erozyon
ile ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.
Sayfa 4’te

PRİSM VE
ŞİRİNLER PROJESİ
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2’DE

Ýlhami TÜRKSAL

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

EDES projesi kapsamında
seminerler devam ediyor

“Bilinçli Anne Sağlıklı
Toplum” EDES projesi
kapsamında 7-11 yaş
arası çocuklara ev,
oyun ve trafik kazaları
ve zararlı alışkanlıkların neden olduğu sonradan oluşan engelliliğin önlenmesine yönelik farkındalık seminerleri verildi.

‘Hıdrellez kuşaktan kuşağa
aktarılan örf ve adetimizdir’

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, baharın müjdecisi
yeni bir yılın umudu olarak kuşaktan kuşağa aktarılan Hıdrellezin
sevk ve coşku ile karşılandığını
Sayfa 3’te
söyledi.

Sayfa 2’de

Sayfa 5’te

İl Genel Meclis Üyesi
Gençlik ve Spor
Komisyonu Başkanı
Erhan Akar, Çorum’da
yapılan araştırmalarda
sponsorluk hizmeti
alan profesyonel ve
amatör hiçbir branş ve
dalda kulüp bulunmadığının tespit edildiğini
söyledi.
Sayfa 8’de

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı
Hasan Suvacı, hayatta karşılıksız
tek sevginin annelerin çocuklarına
duydukları sevgi olduğunu belirterek, annelerin yeryüzünde bulunan
en kutsal varlıklar olduğunu vurguSayfa 3’te
ladı.

ANALİZ
“Final Şansı Devam Ediyor”

Hüseyin ÇELİK

Çorum’da
Kaza: 1 ölü,
7 yaralı
Sayfa 2’de

FETÖ operasyonunda
16 kişi tutuklandı
Sayfa 2’de

8’DE

-

‘Bizler
et ve
tırnak
gibiyiz’
Sayfa 3’te

Sayfa
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FETÖ operasyonunda

16 kişi tutuklandı

Çorum’da Kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Yaralılar ambulansla hastaneye giderken ikinci kaza şokunu yaşadı

Çorum’da meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldıkları ambulansta
ikinci kaza şokunu yaşadı.
Kaza
Çorum-Ankara
Karayolunun 20’nci kilometresi
Hamdiköy yakınlarında meydana
geldi. Birol Parlak yönetimindeki
16 K 5828 plakalı otomobil,
henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp bariyere çarparak
takla attı. Kazada, otomobilin
sürücüsü Birol Parlak olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan eşi 35 yaşındaki
Neslihan Parlak, 3 yaşındaki kızı
Miray Su Parlak ve annesi 66
yaşındaki Türkan Parlak ise sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri
tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı.
Yaralılardan Neslihan Parlak ve
Miray Su Parlak, ambulansla

Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı. Anne
Türkan Parlak bir başka ambulansa alınarak hastaneye götürüldüğü sırada, Çevreyolu Toptancılar
Kavşağı’nda ambulans, Fatih
Öztürk (31), yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulansın sürücüsü Oktay Altınışık,
Acil Tıp Teknisyeni Sibel Hoşgör
ve Paramedik Esra Karakuş ile
kamyonet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda
ambulans sevk edildi. Sağlık
görevlileri ve ikinci bir kaza geçiren Türkan Parlak, Çorum Eğitim
ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada
yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü hastane morguna konulurken, kaza
ile ilgili soruşturma
sürüyor.

Erzurum merkezli 17 ilde gerçekleştirilen ve Çorum’un da yer aldığı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanması operasyonunda
16 kişi tutuklandı. Gözaltındaki 14
kişinin ise emniyetteki işlemleri
devam ediyor. Erzurum
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Erzurum, Samsun, İstanbul,

İzmir, Ankara, Ağrı, Balıkesir,
Çorum, Gümüşhane, Iğdır, Kars,
Kırklareli, Malatya, Mersin, Rize,
Ordu ve Adıyaman'da gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 30 kişiden 16'sı çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelilerin
polisteki işlemleri
sürüyor.

Rusya 100 ton ayçiçeğini
geri yolladı

Rosselhoznadzor Krasnodar
Krayı Yönetimi’nden yapılan
açıklamada, "Novorossiysk
Deniz Limanı’nda
Rosselhoznadzor Krasnodar
Krayı inspektörleri
Türkiye’den gelen 100 ton
kalitesiz ayçiçeği tespit etti. İlk
analizler ve laboratuvar
sonuçları bu gıda ürününün
güvenlik taleplerine uymadığını gösterdi" denildi.

Gıda işletmeleri kaliteleşecek
Çorum’da işletmelerde kalite standartlarını artırmak
amacıyla “Hitit Kalite Ödülleri” adlı proje başlatıldı

Çorum Valiliği öncülüğünde,
Belediye ve Üniversitenin katkılarıyla Çorum’da faaliyet gösteren
gıda işletmelerine yönelik olarak
“Hitit Kalite Ödülleri” adı altında
bir proje başlatıldı.
Proje ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı
Savaş Tuncer Başkanlığı’ndaki
toplantıya Belediye, Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Hitit
Üniversitesi ve ÇESOB yetkilileri
katıldı.
Proje hakkında Vali Yardımcısı
Savaş Tuncer açıklama yaptı.
Projenin gıda üretim ve otel, restaurant, pastane, fast-food gibi
toplu tüketim yerlerine yönelik olarak yürütüleceğini anlatan Vali
Yardımcısı Tuncer, işletmelerin
kalite standartlarının belirlenmesi
adına böyle bir projenin gerçekleştirileceğini, proje kapsamında işletmelerin Hitit plaketi ve sertifikası
ile ödüllendirileceğini dile getirdi.
İşletmelerin hizmet kalitesini üst
seviyeye çıkarmaya teşvik açısın-

Çorum Eti Anadolu Lisesi Çanakkale'de

dan önemsedikleri söyleyen Vali
Yardımcısı Tuncer, bu tür çalışmaları merkezin yanısıra ilçelerde de
yaygınlaştırabilmeyi arzuladıklarını vurguladı. Vali Yardımcısı
Tuncer, projenin işleyişi hakkında
da bilgileri paylaştı. Tuncer, layık
görülen işletmelere asılacak olan
plaket ve sertifikanın da tanıtımını
yaptı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş de projeye destek veren kurum ve kişilere
teşekkür etti. Ermiş, Çorum’un bir
tarım şehri olduğunu, ancak turizm
konusunda da gelişmelerin olduğunu belirterek, tarım ile turizmin
ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.
Çorum Ahçılar ve Lokantacılar
Odası Başkanı İsmet Çıtak da, 15
yıldır hayal ettikleri bir proje olduğunu belirterek, Vali Ahmet
Kara’ya sunduklarında hemen kabul görmesinin kendilerini
mutlu ettiğini söyledi.

Çorum Eti Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğrencileri Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen
Çanakkale- Bursa gezisine katıldı. 120 Öğrenci ve rehberlik yapmak üzere Saim
Erdoğan, Sevda Atak, Lider Uçurum, Aynur Korkut, İbrahim Gösterir ve Seyhan
Uzun isimli öğretmenlerin katıldığı gezi programında ilk olarak Çanakkale Şehitliği,
Aynalı Çarşı, Truva Antik kenti, Çanakkale Saat Kulesi, Çanakkale Merkezini rehber
anlatımında gezen öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Liseli gençler,
tarih kitaplarında okudukları Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerleri görmenin heyecanını yaşadı. Daha sonra kafile olarak Bursa'ya geçen öğrenciler, burada Bursa
Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini, Bursa Kalesini gezdi.Ziyaretlerden oldukça
memnun olduklarını söyleyen öğrenciler, hem eğlendiklerini hem de Çanakkale ruhunu yaşadıklarını söyledi.

TEKNOLOJÝ KÖÞESÝ
Ýlhami TÜRKSAL
Biliþim Güvenliði Uzmaný
e-posta: bilgi@turksal.com

Geçen haftaki köşe yazımda facebook’un bizden hangi yöntemlerle
bilgi topladığını ve bu topladığı kişisel bilgilerimizi nasıl kullandığını
somut örneklerle yazmıştım. Bu hafta NSA Amerika ulusal güvenlik
ajansının internet ve akıllı telefonlar üzerinden hangi yöntemlerle bilgi
topladığını yazacağım.
PRISM nedir?
PRISM; Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Skype, Apple gibi
Amerikan teknoloji devlerinin elinde bulunan tüm verilere NSA’in doğrudan erişebildiği bir istihbarat projesi. Bu kapsamda, aldığınız ve gönderdiğiniz her türlü e-posta, telefonunuzda sakladığınız bazı veriler,
kimleri arayıp kimler tarafından arandığınız, birçok kişinin arama kayıtları, internet üzerinde gerçekleştirdiğiniz her türlü faaliyetin izlenmesi
gibi çok büyük bir proje.
Bilişim sektöründe Microsoft’un NSA ile işbirliği içerisinde olduğu ve
Windows işletim sisteminde bir takım arka kapılar bulunduğu, ABD
gizli servislerinin Facebook gibi sosyal ağların verilerine erişiminin
bulunduğu, telefon şirketlerinin trafik kayıtlarının bir şekilde gizli servislere servis edildiği iddiaları hep konuşulmaktaydı. Ancak eski NSA
çalışanı Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelere kadar, tüm bunlara
inanmak bazı çevreler tarafından paranoyakça bir davranış olarak görülüyordu.
PRISM projesi kapsamında işbirliği yapan firmalardan bazıları şöyle;
Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, AOL, Apple, PalTalk, YouTube,
Skype ve Dropbox olduğu belirtiliyor.
Kod adı: Şirinler
Smurf Suite (Şirinler) olarak adlandırılan araç serisi, Dreamy Smurf
(Uykulu Şirin), Nosey Smurf (Meraklı Şirin) gibi özel isimlere ve ayrı
özelliklere sahip araçlar yer alıyor.

PRİSM VE ŞİRİNLER PROJESİ

Bu araçların özel bir kısa mesaj (SMS) ile telefonlara erişiliyor ve Bu
mesajın kullanıcı tarafından görülmesi mümkün değil. Bu özel erişim
mesajı gönderen tarafa mikrofon, kamera erişimi, telefonu kapatıp açma
yeteneği sunuyor. Telefon kapatılsa dahi uzaktan dinleme sağlanabiliyor. Telefonlar kapalı
olsa bile mesaj işlevlerine geri planda
devam edebiliyor.
Akıllı telefonlar bu
konuda oldukça
savunmasız görünüyor.
Paranoid Smurf adlı
araç, telefonun kontrolünü ele geçiriyor.
Telefonda beklenmedik aktiviteler olduğunu fark ederseniz
uzmanına götürdüğünüzde dahi tanımlanmasının çok zor olduğunu belirtelim.
NSA’in Smurf Suite
gibi araçlara 1 milyar
dolar harcadığını eski
NSA çalışanı Edward
Snowden’ın sızdırdığı
belgelerde görüyoruz.

SONUÇ : Haftalardır bizleri hangi yöntemlerle ve hangi araçlarla takip
ettiklerini yazdım. Yerli ürünlerin geliştirilmesinin ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha anlıyoruz bu sebeple devlet büyüklerimizden
beklentimiz yerli yazılım ve yazılımcıların desteklenmesi.
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Annelerimiz, ailenin temel direğidir
Vali Ahmet Kara, huzurlu bir
toplumun temelinin, sağlam bir
aile olduğunu belirterek, annelerin, ailenin temel direği ve toplumun geleceği olduğunu söyledi.
Anneler Günü ile ilgili kutlama
mesajı yayınlayan Vali Kara,
“Anneler bizim en değerli varlığımızdır. Bizleri dünyaya getiren, yaşama hazırlayan onlardır.
Bizim için her türlü fedakârlıkta
bulunarak sevgi, şefkat ve merhametini bizden esirgemeyen

annelerimizin hakkını ödemek
elbette mümkün değildir. Onları
her zaman başımıza taç etmek ve
gönüllerini hoş tutmak bizler için
bir görevdir” dedi. Vali Ahmet
Kara’nın kutlama mesajı şöyle:
“Peygamber
Efendimiz:
“Cennet, anaların ayakları altındadır.” Hadis-i Şerifi ile cenneti
kazanmaya anneyi vesile kılmış,
Dinimizin kadına ve anneye verdiği
değeri
göstermiştir.
Annelerimizi senede bir gün

Tur operatörleri
Çorum’da

TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme
Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, acente
yetkilileri ve kendilerine eşlik eden Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile birlikte Çorum’a
geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ve
Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Gökmen’e destekleri için plaket takdim etti ve teşekkürlerini
sundu.
Heyet ilk olarak, Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.
Gezi hakkında bilgiler veren TÜRSAB Orta
Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı
Kılıçaslan Karapıçak, Bölgeye bağlı Ankara
acentelerini Çorum’daki acentelerle tanıştırmak,
Çorum’u tanımak ve kültür turlarını başlatmak
adına böyle bir program tertiplediklerini söyledi.
İç turizmi canlandırmak adına düzenlenen gezinin iki gün süreceğini anlatan Karapıçak, bu aktivitelerin yıl içerisine yayılması halinde çok
önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını vurguladı. Heyet, Çorum müzesinin ardından
Ortaköy’e geçti. Burada da şapinuva ören yeri ve
İncesu Kanyonu gezildi. Etkinliğin ikinci günü
ise Alacahöyük, Boğazkale, Hattuşa ve
Yazılıkaya gezileri olarak devam etti. Gezi sonrası acentelerin mutlu olduğunu ve Çorum'un leblebi ve saat kulesinden ibaret olmadığını anladıklarını söyleyen acenteler, ivedi bir şekilde tur programlarına Çorum'u dahil edeceklerini belirtti.

değil, ömrümüz boyunca sevgi
ile kucaklamalı, dinimizin anneye ‘öf’ bile demeyi yasakladığını
her zaman hatırlayarak gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur
etmemeliyiz.
Anneler günü vesilesiyle toplumu şekillendirmede büyük rolü
olan annelerimizi en içten duygularımla selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Alembeyli Ortaokulu öğrencileri Ankara’yı gezdi

Suvacı: Anneler yeryüzünde
bulunan en kutsal varlıklardır
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan
Suvacı, hayatta karşılıksız tek sevginin annelerin
çocuklarına duydukları sevgi olduğunu belirterek, annelerin yeryüzünde bulunan en kutsal varlıklar olduğunu vurguladı.
Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan
Suvacı, “İşte, başta şehitlerimizin Anneleri başta
olmak üzere tüm Annelerimizin evrensel günü
olan “Anneler Günü” nü şahsım ve parti İl-İlçe
Örgütlerim adına en içten dileklerimle kutlar,
tüm Annelerimize sağlık ve mutluluklar dilerim”
dedi.
Sürdürdükleri politikaların odağında sevgi merhamet olmasını isteyenlerin annelere ve özellikle
şehit annelerine bir değil bin kez bakmaları
gerektiğini kaydeden CHP İl Başkanı Hasan
Suvacı, konuya ilişkin açıklamasında şunları
söyledi:
“Hayatta karşılıksız tek sevgi, Annelerin çocuklarına duydukları sevgidir. O nedenle, Anneler
yeryüzünde bulunan en kutsal varlıklardır.
Onların çocukları ve çocuklarının geleceği adına
yapamayacakları hiçbir şey yoktur.
Şurası bir gerçektir ki Anneler bir ailenin temel
direği, toplumun aydınlık geleceğidir. Anneler
ilk ve sürekli öğretmenlerimizdir. İşte bu nedenle Onlar her şeyin en güzeline layıktır ve Onlar
için ne yapılsa azdır. İçinde bulunduğumuz terör
belası nedeniyle; Annelerin bu özel günü daha da
önemli ve anlamlı bir hale geliyor.
Annelerimizin daha fazla mağdur olmaması ve
daha fazla ağlamaması için tüm yetkililerin
büyük bir çaba göstermeleri şarttır.
Sürdürdükleri politikaların odağında sevgi ve
merhamet olmasını isteyenler; dönüp Annelere
ve özellikle şehit Annelerine bir değil bin kez
bakmalıdırlar. Çünkü sevgi ve merhametin merkezinde, bu Anneler yer almaktadır. Sevgi dolu
günler ve aydınlık bir geleceğin en kısa zamanda
yaratılacağına olan inancımla tekrar Anneler
gününü en içten dileklerimle kutluyor tüm
Annelerimizin ellerinden saygıyla öpüyorum.”
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‘Hıdrellez kuşaktan kuşağa
aktarılan örf ve adetimizdir’
Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, baharın müjdecisi yeni bir yılın
umudu olarak kuşaktan kuşağa aktarılan
Hıdrellezin sevk ve coşku ile karşılandığını
söyledi.
Hızır Aleyhisselam’ın yeryüzüne uğrayacağı,
sıkıntıda olanlara yardım edeceği inancıyla
bütün Türk coğrafyasında kutlanan Hıdrellezin
toplumu ayakta tuttuğunu ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini kaydeden Bekiroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve
adetlerin sergilendiği bu günler, bir toplumda
millet olma şuurunun şekillenmesine, kuvvetlenmesine ve manevi değerlerin korunmasını
sağlar. Hıdrellez’de beraber yenen toplu
yemekler, fakirlerin doyurulması; dargınların
barışmasına ve kardeşliğin yeniden tesisine
vesile olur. Toplumumuzu ayakta tutma ve birleştirme hususunda hayati öneme sahip bu kutlamalar, nesilden nesile kuşaktan kuşağa geçerek varlığını bugün de devam ettirmektedir.
Hıdrellez güneşinin, Ortadoğu’nun yıllardır
kanayan yarasının üstüne doğmasını, şiddet,
terör ve kaosun yerini, kardeşliğin, sevginin,
barışın almasını temenni ediyor, tüm kardeşlerimizin Hıdrellez’ini tebrik ediyorum.”

Alembeyli Ortaokulu’nda okuyan 8.
sınıf öğrencileri Ankara’yı gezdi. Okul
Müdürü Fatih Saltabaş, öğrencilerin yeni
yerleri tanımaları amacıyla çeşitli geziler
düzenlediklerini belirterek, “Bu kapsamda Ankara’ya gezi programı yaptık.
Çocuklarımızla birlikte Ankara’nın gezilip görülmesi gereken, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı birinci meclisi, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi isirahatgahı Anıtkabir’i, Kocatepe Camisini,
Ankara’nın önemli parklarından biri
olan Altınpark ve içerisinde bulunan
Feza Gürsey Bilim Merkezini gezdik”
dedi. Geziye katılan öğretmenlerden Fen
ve Teknoloji öğretmeni Elveda Badır,
ziyaret edilen bilim merkezinin öğrenci-

ler için büyük fayda sağladığını, derste
anlatılan bilgilerin deney ortamında
görülmesinin öğrenciler için önemli bir

rasyonuna karşı ve 27
Muhtırasına karşı vermiş olduğunuz mücadelenin en yakın
tanıkları bizleriz. Vermiş olduğunuz destekten dolayı müteşekkir olduğumuzu buradan bir
kez daha deklare etmek istiyorum’ dedi.
Bekiroğlu,
Milli
İrade
Platformu’nun 1 Kasım seçimlerinde çok önem arz eden bir
süreci başarılı bir şekilde tüm
sandıklara ve seçmenimize
sahip çıktıkları için STK’lara,

Çorum’da Organize Sanayi
Bölgesi’nde üretim yapan
Duduoğlu Çelik Döküm, her
yıl olduğu gibi bu yılda
Hıdırellez Günü’nde bir
etkinlik organize etti.
Uzun zamandır bir araya
gelemeyen insanların bir
araya gelmesine vesile olan
Hıdırellez Yemeği’nin
10’cusu, dün gerçekleştirildi.
Çorumlu sanayici, iş adamları, esnaf ve tüccarlar ile protokol mensupları ve bürokratlarının bir araya geldiği
yemekte konuklara İskilip
Dolması ikram edildi.
Duduoğlu Çelik Döküm tara-

fından her yıl geleneksel hale
getirilen Hıdırellez
Yemeği’nin, ilimizin farklı
kesimlerinin bir araya gelmeleri ve bağların kuvvetlenmesi açısından önemli bir etkin-

Şehit Aileleri ve Gaziler
Derneğinden Baro’ya ziyaret

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği
Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri
Çorum Barosuna ziyarette bulundu.
Ziyarette Baro Başkanı Av. Altan
Akpınar ve yönetim kurulu üyeleri
hazır bulundu.
Çorum Barosu’nun 5 Nisan
Avukatlar Günü’nde iptal ettiği kutlama yemeği ve yemeğe ayrılan bütçeyi şehit aileleri ve gaziler derneğinin bir takım tefrişatı için kullanma-

‘Bizler et ve tırnak gibiyiz’

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Çorum
Eğitim Bir-Sen tarafından
düzenlenen "Büyük Türkiye
İçin Zirveden Ufuklara" adlı
programa katıldı. İl Başkanı
Bekiroğlu, burada bir konuşma
yaparak, Eğitim Bir-Sen Genel
Başkanı Ali Yalçın’a ve STK
temsilcilerine
toplantının
hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, “Vesayet rejimine karşı, 17-25 Aralık ope-

kazanım olduğunu ve gezinin asıl amacının da bu olduğunu belirtti.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı
Yalçın’a ve Memur-Sen
Başkanına teşekkür etti. AK
Parti Çorum İl Başkanı
Bekiroğlu; STK’lara verdikleri
önemi bir bütün olduğunu her
zaman söylediğini hatırlatarak,
‘Bizler et ve tırnak gibiyiz, bizler aynı sözü söyleyen birer
kardeşiz, her zaman sizlerle
birlikte olduğumuzu her zaman
sizlerin yanınızda olduğumuzu
bilmenizi istiyorum” dedi.

Hıdrellez yemeği düzenlendi

lik olduğunu kaydeden protokol üyeleri, Hıdırelllez
Yemeğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunarak, Duduoğlu
Ailesi’ne teşekkür etti.

sından dolayı teşekkür amaçlı gerçekleşen ziyarette Çorum Baro
Başkanı Av. Altan Akpınar’a plaket
ve Şehitler Albümü hediye edildi.
Baro Başkanı Akpınar, nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek,
vatan ve millet için gözünü kırpmadan canını feda eden şehit ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını
ve Çorum Barosu’nun kapısının her
zaman açık olduğunu ifade etti.

EDES projesi kapsamında
seminerler devam ediyor

“Bilinçli Anne Sağlıklı Toplum”
EDES projesi kapsamında 7-11 yaş
arası çocuklara ev, oyun ve trafik
kazaları ve zararlı alışkanlıkların
neden olduğu sonradan oluşan
engelliliğin önlenmesine yönelik
farkındalık seminerleri verildi.
Sungurlu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yürütülen
“Bilinçli Anne Sağlıklı Toplum”
EDES
Projesi
kapsamında
İsmetpaşa İlkokulu Konferans
Salonu’nda Rehber Öğretmeni
Aydın Kocaman, Şehit Mahmut

Peşmen
İlkokulu
Konferans
Salonu’nda Rehber Öğretmeni
Abdulkadir Sarıyerli,
Mustafa
Kemal
İlkokulu
Konferans
Salonu’nda Hüseyin Taner Özel ve
Atatürk
İlkokulu
Konferans
Salonunda Elif Bezeniroğlu tarafından 7-11 yaş arası çocuklara ev,
oyun ve trafik kazaları ve zararlı
alışkanlıkların neden olduğu sonradan oluşan engelliliğin önlenmesine
yönelik farkındalık seminerleri
verildi.
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Meclis Mayıs ayının
son toplantısını yaptı

İl Genel Meclisi’nin mayıs ayı son toplantısı
yapıldı. İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda
10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Dün gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri
tarafından verilen yazılı önerge teklifleri komisyonlara havale edildi. 3813 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkındaki
kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için yüzde 50’si
kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyan
edilen kurum harcından indirilmesi, sponsorluk
yasası, sponsorluk yasasından faydalanan kulüpler, firmalara ve kulüplere sağlanan faydalar ile
ilgili Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan
rapor görüşülerek, kabul edildi. İl Özel
İdaresi’nin 2016 yılı performans programında
yer alan Sungurlu ilçesi Ayağıbüyük Köyü kanalizasyon tesisi yapım işinin yatırım programından çıkarılarak, yerine Sungurlu İlçesi Çingiller
köyü kanalizasyon tesis yapım işinin programa
alınması ile merkez ilçe Tozluburun Köyü kanalizasyon tesisi yapım işinin programdan çıkarılarak, yerine merkez ilçe Ülkenpınarı köyü kanalizasyon tesisi yapım işinin programa alınması ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan
rapor meclis üyeleri tarafından görüşülerek kabul
edildi.
İl Özel İdaresince hazırlanan 37 milyon 400 bin
TL’lik ek bütçe ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülerek
kabul edildi.
İl Özel İdaresi 2016 mali yılına ait 37 milyon 400
bin TL’lik ek bütçe mahalli idareler bütçe ve
muhasebe yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince
meclis üyelerinin adlarının tek tek okunması ile
oylandı. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
47. Maddesi ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeğinin 40. Maddesi gereğince İl
Özel İdaresi’nin 2015 yılı bütçesi kesin hesabı ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan
rapor görüşüldü. İl Özel İdaresi 2015 mali yılı
Kesin hesap cetvellerinin mahalli idareler bütçe
ve muhasebe yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince meclis üyelerinin isimleri tek tek okunarak
görüşüldü. Toplantı gelecek ayki toplantı gününün belirlenmesinin ardından sona erdi. (Ebru
ÇALIK)

GÜNDEM

37 milyonluk ek
bütçe kabul edildi

İl Genel Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik, İl
Özel İdaresi tarafından hazırlanan
37milyon 400 bin TL’lik ek bütçenin
yapılan değişiklikler doğrultusunda
kabulünün uygun görüldüğünü söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda Plan ve Bütçe
Komisyonu tarafından hazırlanan rapor
hakkında bilgiler sunan Çelik, şunları
söyledi:
“Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan
çalışmalar neticesinde, İl Özel İdaresi
tarafından hazırlanarak İl Genel
Meclisine sunulan 37 milyon 400 bin
TL’lik ek bütçede belirtilen; 1-İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesinin Bilgisayar Alımları için ayrılan
44.19.33.00-01.3.9.00-05-03.5.1.03
ekonomik kodundaki 700 milyon
TL’nin alınmasına, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü bütçesinin Dodurga
İlçesi köylü pazarı yeri yapımı için
ayrılan
44.19.39.00-08.2.0.00-057.1.9.01 ekonomik kodundaki 250 bin
TL’den 50 bin TL’nin alınmasına,
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin Oğuzlar cevizi, Osmancık pirinci ve
kargı tulum peynirinin coğrafi işaretleme tescili yapımı için ayrılan
44.19.37.00-04.2.1.00-05-03.7.2.90
ekonomik kodundaki 135 bin TL’den
100 bin TL’nin, ceviz ve çilek yetiricili-

ği projesi için ayrılan 44.19.37.0004.2.1.16-05-07.1.9.01
ekonomik
kodundaki 50 bin TL’nin alınmasına,
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
bütçesinin Koparan asfalt şantiyesi
bakım ve onarım işi için ayrılan
44.19.38.00-01.3.9.00-5-03.8.1.90 ekonomik kodundaki 100 bin TL’den 50
bin TL’nin, ayrıca Çorum Merkez İlçe
Bozbağa köyü kilit parke taşı yapımı
için ayrılan 100 bin TL’den 25 bin
TL’nin alınmasına, alınan toplam 975
bin TL’den; Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü bütçesine, Çorum Merkez
İlçe Tatar köyü kilit parke taşı yapımı
için 50 bin TL, Çorum Merkez İlçe
Yenice köyü kilit parke taşı yapımı için
55 bin TL, Osmancık İlçesi Danişment
köyü kilit parke taşı yapımı için 50 bin
TL, Avlağı köyü kilit parke taşı yapımı
50 bin TL, Kargı köyü kilit parke taşı
yapımı 50 bin TL, Çampınar köyü kilit
parke taşı yapımı için 50 bin TL, Alaca
İlçesi Çedederesi köyü kilit parke taşı
yapımı için 50 bin TL, Mecitözü İlçesi
Körücek köyü kilit parke taşı yapımı
için 50 bin TL, Kargı İlçesi Çukuralıç
köyü kilit parke taşı yapımı için 50 bin
TL, Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü
kilit parke taşı yapımı için 75 bin TL,
Sungurlu İlçesi Arifegazili köyü kilit
parke taşı yapımı için 25 bin TL’nin
aktarılmasına, Su ve Kanal Hizmetleri

Hükümlü ve engellilerin
istihdamı araştırılacak

İl Genel Meclisi, eski hükümlü ve engellilerin
toplum yararına çalışma programı kapsamında
istihdamlarını araştıracak.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda meclise yazılı önerge teklifinde
bulunan İl Genel Meclis Üyesi Ünal Cevizci,
konunun araştırılıp kamuoyuna ve meclise bilgi
verilmesini istediklerini söyledi. Cevizci, önergesinde şunları söyledi:
“Eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımızın İşKur kanalı ile topluma kazandırma, istihdam
kapsamında ne gibi destekleme çalışmaları
yapıldı? Ne gibi hibe ya da destek kredisi sağlandı? Kaç vatandaşımız yararlandı? Araştırılıp
meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini
istiyoruz.” Önerge teklifi araştırılması için Aile
ve Engelliler Komisyonuna havale edildi. (Ebru
ÇALIK)

‘Erozyon önemli

bir çevre sorunudur’

İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli, erozyonun çok önemli bir çevre sorunu olduğunu
belirterek, Çorum’da erozyon ile ilgili araştırma
yapılmasını istediklerini söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda meclise yazılı önerge teklifi sunan
Özzehinli, “Erozyon çok önemli bir çevre sorunudur. İlimiz yılda erozyondan ne kadar zarar
görmektedir? En çok erozyona maruz kalan yerler neresidir? Erozyondan korunmak için ne gibi
tedbirler alınmaktadır? Bu tedbirler etkili olmakta mıdır? İlimizde bulunan hangi kurumlar erozyonla ilgili projelerde yer almışlardır? Araştırılıp
meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini
takdirlerinize sunuyoruz” diye konuştu. Konuya
ilişkin önerge teklifi araştırılması için Çevre ve
Sağlık komisyonuna havale edildi. (Ebru
ÇALIK)

Müdürlüğü bütçesine, Kargı İlçesi Dere
köyü içme suyu için 80 bin TL,
Sungurlu İlçesi Arifegazi köyü içme
suyu depo tadilatı için 70 bin TL.’nin
aktarılmasına, Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü bütçesine, Çorum Merkez
İlçe Türkayşe köyü sulama kanalı yapımı için 120 bin TL, Alaca İlçesi Çatalkaya köyü sulama kanalı yapımı için 80
bin TL, Dodurga İlçesi Dikenli köyü
Soğukçamı mahallesi sulama havuzu
yapımı için 30 bin TL’nin aktarılmasına, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü bütçesine, Laçin İlçesi
Sıtma köyü çocuk oyun grubu yapımı
için 7 bin TL, Kargı İlçesi Yeşilköy
köyü çocuk oyun grubu yapımı için 7
bin TL, Alaca İlçesi Karaçal köyü
çocuk oyun grubu yapımı için 6 bin
TL’nin aktarılmasına, Plan Proje
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine,
Laçin İlçesi Çamlıpınar köyü köy konağı bakımı için 20 bin TL’nin aktarılmasına, Ayrıca yapılması planlanan
Boğazkale İlçesi Örenkaya köyüne kilit
parke taşı yapımı işinin programdan
çıkartılarak yerine Boğazkale İlçesi
Emirler köyüne kilit parke taşı yapımı
işinin programa alınmasına karar verilmiştir.”
(Ebru ÇALIK)

Anneler Günü’nü kutladılar
bireyler olarak ödenebileceğini söyledi.
Bugün annelerin çocukları
için ağladığını, annelerin şiddete, tacize, cinayete, maruz
kaldıklarını dile getiren Bek,
“Anneler çocukları için yoksulluğun pençesinde mücadele ediyor. Unutulmamalıdır ki
anaların gözyaşı kutsaldır ve
gözyaşının rengi, dili, dini,
ırkı yoktur. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyo-

Meclis şartlı eğitim
yardımını araştıracak

il Genel Meclisi, ailelerin yükünü hafifletmek
aileye destek olmak için ilk ve ortaöğretimdeki
öğrencilerin eğitimine destek olmak amacı ile
yapılan şartlı eğitim yardımını araştıracak.
İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli, dün ki
İl Genel Meclis Toplantısı’nda meclise yazılı
önerge teklifi sundu. Özzehinle, “Ailelerin yükünü hafifletmek aileye destek olmak için ilk ve
ortaöğretimdeki öğrencilerin eğitimine destek
olmak amacıyla şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır. 2003 yılından bu yana annelerin hesabına
yatırılmaktadır. İlimizde ilk ve ortaöğrenimde
eğitim öğrenim gören şartlı eğitim desteğinden
yararlanan kaç öğrenci vardır? Kız ve erkek olarak hangi kademelerde ne kadar yardım yapılmaktadır? Yardım alabilmenin şartları nelerdir?
Sosyal Dayanışma Vakfı’ndan eğitim gören
öğrencilere yapılan diğer yardımlar var mıdır?
Nelerdir? Yararlanma şartları nelerdir? Araştırılıp
meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini
istiyoruz” dedi. İlgili önerge teklifi meclis üyeleri tarafından görüşülerek, araştırılması için Milli
Eğitim Komisyonuna havale edilmesini kararlaştırdı. (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclis Üyeleri, Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü’nü kutladı
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda İl
Genel Meclis Üyesi Yıldız
Bek, İl Genel Meclis Üyesi
Yurdanur Özzehinli ve İl
Genel Meclis Üyesi Abdullah
Meteoğlu birer konuşma
yaptı.
İl Genel Meclis Üyesi Yıldız
Bek, annelerden alınan sevgi
ve emeğin karşılığının
sorumlulukları yerine getirerek ulusa ve insanlığa yararlı
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rum” diye konuştu.
İl Genel Meclis Üyesi
Yurdanur Özzehinli ise annelerin yerinin ayrı olduğunu
dile getirerek, tüm annelerin
anneler gününü kutladığını
vurguladı.
İl Genel Meclis Üyesi
Abdullah Meteoğlu ise
“Çoğu kez sessiz varlığını
hissettiğimiz üzüntümüzde
bizden çok üzülen canımız
yandığında canı yanan mutlu-

luk gözyaşı döken annelerimizdir. Varlığı huzur verir
yokluğu başka hiçbir şeye
benzemez. Koşulsuz karşılıksız ve çağlayan bir nehir gibidir
anne
sevgisi.
Yürüklerinde sevgi, dillerinde dua eksik olmayan elleri
öpülesi tüm annelerimizin
özellikle de şehit annelerimizin Anneler Günü’nü en içten
duygularımla
kutlarım.”
(Ebru ÇALIK)

19 Mayıs’ta gençlere yönelik

yapılan etkinlikler araştırılacak

İl Genel Meclisi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı dolayısıyla Çorum’daki gençlerin ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılımlarını araştıracak.
Dün ki Meclis toplantısında İl Genel Meclis
Üyesi Mustafa Alagöz, tarafından meclise araştırılması için yazılı önerge teklifi sunuldu. Alagöz,
“19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla
ilimiz gençleri ulusal ve uluslar arası etkinliklere
katılıyor mu? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz
gençlerle ilgili hangi projeleri hazırlamıştır?
Katılım ne orandadır? Gençlere katkıları nelerdir? “ dedi. Konuya ilişkin önerge teklifi Gençlik
ve Spor Komisyonuna havale edildi. (Ebru
ÇALIK)

‘Yetkililer DSİ’yi artık
harekete geçirmelidir’
İl Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaş,
Alaca’da bulunan çok sayıda köyün kanalizasyonunun yapılamadığını belirterek, yetkililerin
DSİ’yi artık harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda konuşan Odabaş, Koçhisar
Barajı’nın 2010 yılında tamamlandığını ve aradan 5 yıl geçtiğini dile getirerek, orada bulunan
köylere kanalizasyon yapılamadığını, meclisin
de kanalizasyonu olmayan köylerle ilgili yol
veya asfalt çalışması yapamadığını vurguladı.
Odabaş, “Bu iş uzun yıllarda zor çözülür.
İlimizin yetkililerinin DSİ’yi harekete geçirmesini istiyoruz. Koçhisar barajı çevresinde bulunan
köylere kanalizasyon yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

KIZILYAR KÖYÜ’NE
YER TALEP EDİYORUZ

Öte yandan Kızılyar Köyü’nün gölet altında kaldığını köylüler için bir yer gösterildiğini insanların oradan asra aldıklarını ancak Koçhisar’in
içme suyuna bağlanması ile yeni yerleşim yerinin
de koruma havsında kaldığını dile getiren İl
Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaş, “Sizleri
bir gün Alaca’ya bekliyoruz. Bu sorunları yerinde görmenizi istiyoruz. Kızılyar Köyü’ne yer
talep ediyoruz” dedi. İl Genel Meclis Başkanı
Halil İbrahim Kaya ise heyet halinde DSİ’yi
ziyaret edip, bu sorunları aktarabileceklerini vurguladı. (Ebru ÇALIK)

Sayfa
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Kanalizasyon tesisi yapımı uygun bulundu

‘Devrim
şehitlerini anıyoruz’

İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, 6 Mayıs’ın
Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey
düşünmeyen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin yıldönümü
olduğunu söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel meclis
Toplantısı’nda konuşan Bek, “Devrim şehitlerini
rahmet ve saygı ile anıyoruz” diye konuştu.

DEVRİM ŞEHİDİ DEĞİLLER

İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Meteoğlu ise
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve
Mahir Çayan’ın devrim şehidi olmadıklarını
ifade etti.
Meteoğlu, “O dönemin kanunlarına göre terör
örgütü ile ilgili çalışmalar yapmışlardır ve
kanunlara muhalefet ettikleri için asılmışlardır”
dedi. (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik,
Sungurlu İlçesi Çingiller Köyünün kanalizasyon tesisi yapımı işinin programa alınması ve Merkez İlçe Ülkenpınarı köyünün kanalizasyon tesisi yapım işinin programa alınmasının komisyon tarafından
uygun bulunduğunu söyledi. Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis Toplantısı’nda
Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında Çelik, şu bilgileri
verdi:
“Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; 2016 yılı İl Özel İdaresi
Performans
Programında
bulunan

Sungurlu İlçesi Ayağıbüyük Köy kanalizasyon tesisi yapım işi ile ilgili olarak,
köyün içinden geçmekte olan dere yatağının ıslah çalışmalarının D.S.İ. 5.Bölge
Müdürlüğü yatırım programında yer alan
ve proje ihalesi yapılan “Çorum İli
Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat
Kontrolü Planlama ve Proje Yapım İşi”
kapsamına dâhil edildiği, ayrıca
Ayağıbüyük Köyünün içme ve sulama
amaçlı yapılan Sungurlu Göleti’nin uzun
mesafeli koruma alanında kalması nedeniyle (Ek-1) yatırım programından çıkarılarak yerine Sungurlu İlçesi Çingiller
Köyünün kanalizasyon tesisi yapımı işi-

nin programa alınması, 2016 yılı İl Özel
İdaresi Performans Programında bulunan
Merkez İlçe Tozluburun Köyü kanalizasyon tesisi yapım işi ile ilgili olarak köyde
yeni yerleşim yeri çalışması yapılması ve
eski yerleşim yerinde oturan birçok hanenin yeni yerleşim yerine taşınacak olması
nedeniyle yapılacak olan tesisin atıl kalacağından yatırım programından çıkarılarak yerine fosseptik tesisin hazır olması
ve kilit taşı yapım işinin 2016 yılı programında bulunuyor olması nedeniyle kilit
taşı yapılmadan önce alt yapının bitirilebilmesi için Merkez İlçe Ülkenpınarı
köyünün kanalizasyon tesisi yapım işinin

programa alınması komisyonumuzca
uygun bulunmuştur.” (Ebru ÇALIK)

Kızılay’dan Kaya’ya araç için teşekkür
Kızılay Orta Anadolu Bölge Müdürü Dr. Murat Güler ve Kızılay
Çorum Şubesi yöneticileri, İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya’yı makamında ziyaret etti.
İl Genel Meclisi tarafından meclis toplantısında kabul edilen ve
Kızılay Çorum Şubesi’ne bağışlanacak olan Kızılay aracı için
gerçekleştirilen teşekkür ziyaretine Güler’in yanı sıra Kızılay
Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat, Kızılay Çorum Şubesi
Doktoru Senem Biçer, İl Genel Meclis Üyeleri Yurdanur Özzehinli, Ünal Cevizci ve Yıldız Bek katıldı.
Ziyarette konuşan Kızılay Orta Anadolu Bölge Müdürü Dr.
Murat Güler, İl Genel Meclisi tarafından Kızılay’a yapılan araç
bağışının Türkiye'de ilk olduğuna dikkat çekerek teşekkür etti.
İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ise araç
için 400 bin TL'lik ödeneği meclisten geçirdiklerini
vurguladı. Kızılay'a herkesin işinin düşebileceğini
belirten Kaya, ziyaretçilere nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti. (Ebru ÇALIK)

'Kınalı kuzular' birliklerine uğurlanıyor
Çorum’da 96/2 tertip asker adayları birliklerine uğurlanıyor. Çorum otobüs terminalde, davullu zurnalı uğurlama törenleri yapılıyor

Çorum’da vatani görevlerini yapacak 96/2 tertip asker adayları acemi
birliklerine törenlerle uğurlanıyor.
Çorum’da vatani görevlerini yapacak olan 96/2 tertip asker adayları
acemi birliklerine teslim olmak
üzere yola çıkmaya başladı. Askere
gidecek gençler için Çorum Otobüs
Terminalinde uğurlama törenleri
tertip ediyor.
Çorum terminalinde silâhaltına alınacak "Kınalı kuzular ", üzüntü ve
sevinç birlikte davullu zurnalı
törenlerle birliklerine yolcu ediliyor.

Uğurlama öncesi merasimlerde
kınaları yakılan ve vatani görevini
yerine getirmenin gururuyla askerliğe yapılan gençler için de trafikte
konvoylar
oluşturuluyor.
Askerlerin akraba ve yakınları da
"Kınalı Kuzuları”nı uğurlamak için
otobüs terminaline akın ediyor.
Askerler omuzlarda "En büyük
asker bizim asker" sloganıyla otobüslere taşınırken, yakınları da coşkulu geçen uğurlamalarda onların gururuna
davul-zurnalarla eşlik
ediyor.
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İŞ İÇİNDE EĞİTİM

EN BÜYÜK HAKARET, BAŞARILARA

İLGİ GÖSTERMEMEKTİR

Murat ile Metin iki yakın mahalle
arkadaşıdır. Birlikte oynar, çalışır,
okula gider-gelir, birbirinden ayrılmaz candan arkadaştırlar. Murat ile
Metin'in aileleri de birbirleriyle
yakın dostluk etmektedirler.
Böyle aileleriyle candan ilişkilerini
sürdürürken, Murat'ın babasının
görevi nedeniyle Almanya'ya yerleşmeleri gerekmiştir. İki yakın aile bu
vesile ile birbirinden, ayrılmak
zorunda kalmıştır. Yine uzak da
olsalar, haberleşmeyi devam ettirirler. Murat Almanya'da öğrenimini
gayet iyi devam ettirirken, Metin
ortaokul'dan ilerisini okuyamamıştır.
Metin'in ailesi, oğulları yüksek okula
devam edemeyince, lüks bir mağazada tezgâhtar olarak işe başlatırlar.
Metin işinde başarılıdır. Zamanla
ilerler, mevki sahibi olur ve yirmibeş
yaşlarındayken çalıştığı mağazayı,
mağazanın yaşlı sahibinden satın
alır. Çevrede ün yapan Metin'in
kazancı da, keyfi de yerindedir.
Murat da bu sıralarda üniversiteyi
bitirmiştir. Uzun süredir Metin ile
görüşmeyen Murat, arkadaşını ziyaret etmek üzere Türkiye'ye gelir.
Metin'in Almanya'ya göndermiş
olduğu mektuplardan, arkadaşının
okuyamayıp, tezgâhtar olduğunu
öğrenen Murat, dışarıda okumuş
olmanın gururuyla adresi alarak
Metin'i mağazada görmeye gider.
Uzun yıllar görüşmedikleri için,
ikisi de birbirinin nasıl sima aldığını
bilmemektedir.
Adres üzere lüks bir semtte, konforlu bir mağaza ile karşılaşan Murat,
Metin'i yine tezgâhtar olarak göreceğini tahmin etmektedir.
Mağazadan içeri girdiğinde, karşı
masada oturan şık bir beyle karşılaşır ve arkadaşı Metin'i sorar. Metin
kibarca; "Buyurun. Metin benim.
Sizi tanıyabilir miyim?" der. Murat
şaşırır, sükûtu hayale uğramıştır.
Biraz kekeler; "Şey!.. Ben Murat,
sizin çocukluk arkadaşınızım."
Metin sevinç içindedir. Çocukluk
arkadaşını görmenin mutluluğu ile
Murat'a nasıl ikramlarda bulunacağını şaşırır.
Metin'in kibar, nazik davranışları,
Murat'ı biraz daha şaşırtmıştır.
Murat'ın şaşkınlığından etkilenen
Metin, arkadaşına sorar:
Hayrola, bir şey mi oldu, çok
tedirginsiniz?
Murat:
Yoo, yalnız hemen gitmem
gerek diyerek yerinden kalkmıştır.
Bu sefer şaşkınlık sırası Metin'e gelmiştir. Neden Murat böyle davranmaktadır. Ne iş yaptığına, nasıl
böyle büyük bir mağazaya sahip
olduğuna ilgisiz kalmasına sebep
nedir. Bu düşüncelerle ne yaptıysa
yine de Murat'ı daha fazla oturtamamıştır. Metin bu olayı yorumlamaya
koyulmuştur. Kendi kendine verdiği
son kararını bilmiyoruz ama, bizim
kararımız, insan ne kadar başarılı
da olsa, daima kendisinden de başarılıların olabileceğini düşünmeli ve
karşısındakilerin başarılarını görüp,
takdir etmesini bilmelidir.
En büyük hakaret, başarılara karşı
ilgisiz kalmaktır. Başkalarında gördüğümüz başarılar bizi geriye değil,
daha da ileri götürmelidir. Kendi
kendimize bu gerçeği telkin edip,
ilerlemek için kuvvet kazanmalıyız.

"İNANÇ" OLMAYAN HİÇBİR
ESER SAĞLAM KALAMIYOR

Hikâyeyi hepimiz biliriz ama tekrarında
mahzur olmadığı kanaati ile bir kere daha
yazalım.
Mimar Sinan, ünlü minarelerinden birinin
inşaatını bitirmiş, şöyle bir kenara çekilmiş, yapılmakta olan diğer işleri gözetiyormuş. Bu sırada yanına bir çocuk yaklaşmış.
-"Amca, amca, bu minare eğri" demiş.
Sinan çocuğa:
-Eğri mi? Hangi tarafa doğru söyle
bakayım.
Çocuk bir yön işaret etmiş
-Aha bu yana doğru eğri.
Mimar Sinan, hemen işçilere ustalara
emretmiş, uzun uzun ipler hazırlatmış
minareye bağlatmış. Çocuğu yanına çağırmış dikkatli bak evlat demiş ve sonra
bağırmış:
-Çeeeeek...
İşçiler halatları asılmışlar, çekmişler, tâ ki,
çocuk yeter düzeldi deyinceye kadar.
Sonra Sinan çocuğun yanağını okşamış
hadi git şimdi, minare düzeldi demiş.
Etrafında bulunanlar Mimara sormuşlar;
"ufacık çocuğun sözü ile neden bu kadar
eziyete girdin" diye.
Sinan da; "Ben böyle yapmasaydım, o
hayatı boyunca minareyi eğri olarak kabul
edecekti. Belki vezir olacak, belki sadrazam olacak, o zaman eğri diye bildiği
minareyi yıktıracaktı ve benim eserimin
boynu vurulmuş olacaktı" cevabını vermiş.
İşte Mimar Sinan'ın eserlerinin bugüne
kadar, dimdik ve bütün heybetiyle durmasının sebebi budur.
O, maddi yapı kadar, inanç yapısını da
bütün incelikleriyle sanatına katmasını
bilmiştir.
Temelinde, başlangıcında "inanç" olmayan hiçbir eser sağlam kalmıyor, kalamıyor. Bugün de binlerce misalini gördüğümüz gibi, zayıf temeller üzerine inşa edi-

len köprüler yıkılıyor ve birer enkaz haline geliyor.
Kişiler, tabii ihtiyacı olan duyumsal yapısının gıdası olan "karşılıklı sevgi bir kenara köprülerinin" devamlılığını sağlamak
için muhakkak sağlam temellere dayamak
mecburiyetindedirler.
Temeline granit kayalar gibi "itimat ve
güven" yerleştirilen sevgi köprülerinin
yıkılmasına imkân var mı?
Bazen bir tebessüm, bazen bir çift söz,
bazen bir tek nazar ile inşasına başladığımız "duyumsallığımızın gıdasını taşıyan
her şeyi üstünden yürüteceğimiz sevgi
köprülerini" mutlaka "itimat ve güven"
temeline dayadıktan sonra inşa- atının
tamamlanmasına geçelim
İşte bu sağlam temel üzerine konacak
Her malzeme, sağlamlığı bir kat daha perçinleyecek, eserin yıkılmazlığını sağlayacaktır.
Ne var ki, köprünün gerek görünüş güzelliği, gerek inanç sağlamlığını, te-melin
üzerine gelişigüzel konulan tuğla ve harçlarla sağlamaya imkân yoktur.
Eğer muhatabımızı kendimiz gibi görmez,
kendimizi onun yerine koymazsak, harç
yerine kum, tuğla yerine çakıl taşı karıştırmış oluruz yapıya.
Karşılıklı davranışlarımızda, gerek maddi
gerek mânevi münasebetlerimizin tanziminde, en çok dikkat edeceğimiz, ısrarla
tatbik mevkiine koyacağımız husus
budur.
Karşılıklı münasebet içine girerken iki
taraf da aynı anda kendisine "ben onun
yerinde olsam" sorusunu yöneltecek hale
gelirse, bunu prensip ittihâz ederse, mesele kendiliğinden hallolacaktır.
Yani, "sevgi köprüsü" tamamlanmış, üzerinden insanı gönül rahatlığına erdirecek
her şeyin geçmesine müsait hale gelmiş
olacaktır.

Vitamin B12 Nedir?

Vitamin B12, kaynakları
genellikle hayvansal kaynaklardadır.
Karaciğer,
sakatatlar, et ve daha az
olmak üzere balık, süt ve
süt ürünleri, bira mayası
çok iyi Vitamin B12 kaynağıdır. B12 vitamini bazı
hastalıklarda daha çok ihtiyaç gösterir. Anemi pernisyoz hastası yani B12 eksikliğine bağlı kansızlık yaşayan hastalarda Vitamin
B12 takviyesi gereklidir.
Ameliyat ile midesi alınmış kişilerde sindirimi sağladığı için Vitamin B12’ye
ihtiyaç vardır. Vejeteryan
olan kişiler yani hayvansal
gıda tüketmeyen kişilerin
dışarıdan Vitamin B12 takviyesi alması gerekmektedir. Emziren kadınların
Vitamin B12 ihtiyacı
kesinlikle vardır. İnce

bağırsak rahatsızlığında ve
bağırsağın bir bölümünü
alınan kişilerde Vitamin
B12 eksikliği görülür.
Vücudun fazla bakteri üretmesinde bu eksiklik daha
fazla
da
görülebilir.
Yorgunluk, depresyon ve
kronik yorgunluk sendromu gibi hastalarda Vitamin
B12 eksikliği bulunabilir.
MS hastalığı, herpes, nevralji, şeker hastalığı gibi
bağışıklık sistemi hastalıklarına sebep olabilir.
Yaşlılık döneminde görülen bunama ve alzheimer
gibi rahatsızlıklarda da
Vitamin B12 eksikliği
görülür. Sadece yediğimiz
besinlerde bulunanlarla
değil, bir diyetisyen veya
doktor kontrolünde ek olarak Vitamin B12 kullanılması tavsiye edilir.B12

vitamini eksikliğinin diğer
nedenleri arasında aşırı
alkol tüketimi, çölyak hastalığı, bağırsak parazitleri
ve bakterileri, mide ülseri,
gastrit ve protein bakımından yetersiz beslenme sayılabilir. 50 yaş ve üzeri
insanlarda vücut emme
özelliğini kısmen kaybeder. Bunun gibi mide ve
bağırsakla ilgili ameliyatlar
sonrasında vitamin B12
eksikliği
görülür.
Saydığımız besinler yüksek oranda B12 içermesine
karşın bazılarının kolesterol ve kalori oranları herkesin tüketimi için uygun
olmayabilir. Satın aldığınız
bitkisel gıdanın B12 vitamini içerip içermediğini
ambalajında bulunan “içindekiler” bölümünden öğrenebilirsiniz.

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/
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

MANEVİ GÜÇ KAZANIP,

İNSANLIĞIMI İSPAT EDECEĞİM!
insanlık, insanlık, insanlık!.. Herkesin dile doladığı, özenip konuştuğu,
insanlık sözüdür. Gereksiz
bir hareket olsa, hemen
diyeceğimiz
şudur:
"Canım, insanlık böyle
midir? Eğer onda insanlık
olsa, o şöyle yapmazdı
veya böyle demezdi" gibi,
bütün yanlışlıklar ve gereksizlikler, insanlık böyle
değildirle protesto olur.
Evet bundan da anlaşılıyor
ki; insan olan insanca yaşamalı ve insanlığın gereklerine uygun yaşamalıdır. Bu
da, önce hayvana benzerlikten kurtulmakla olacaktır.
İnsan olan, alet olmamalıdır. İnsan bitki gibi bakıma
ve korunuma muhtaçlık
duymamalıdır. İnsan olan;
çizgisiz, hatsız, kararsız bir
halde zayıf iradeyle bir
gölge misali olmamalıdır.
İnsan bunlardan kurtulup,
tam bir insan gibi iradesi
sağlam ve kararı kesin, çizgisi belli, kendi kararı ile
kendi düz hattının üstünde
yürüyen belirli insan olmalıdır.
Önce her fert şöyle düşünmeli:
Ben neyim?
Bir insanım.
O halde ne olarak
yaşamalıyım?
insan olarak.
İnsan olarak yaşamak nasıl olur?
Varım,
insanım.
İrademe kimsenin iradesini
katmam, ortak da etmem.
O halde iradem bana aittir.
Kendi irademi bırakıp da
kimsenin iradesine uymam.
Ben sinemaya gitmek istemiyorsam sinemaya gitmek isteyen birinin sözüyle, hatırıyla ısrarı üzere
onunla veya onlarla sinemaya gitmem. Gitmek
istersem de, hiç kimse bana
engel olamaz, giderim.
"Yok canım önce kahveye
gidelim de sonra sinemaya
gideriz." deyişleri, benim
kafama girmez. Binbir
mahsur söyleseler, haddinden fazla engel söyleseler,
kendim tespit etmeden
inanmam ve kendim o
engelleri bizzat görür aşabilirsem aşarım, aşamazsam kendim aşamadım
derim. İşittiklerime hemen
inanıp, kanıp da söylentilerin gölgesi olmam, kendi
yargımı bırakıp da başkalarının aleti olmam, olamam
da. Bitki gibi himayeye
muhtaçlığım olmaz.
Kendimi ve kendi yapıtlarımı kendim himaye ederim, kendimi kendim şenletir, kendi ihtiyaçlarımı kendim
temin
ederim.

Kendimi kendim geliştirir
kendim yetiştiririm. Kendi
gelişmem için bir desteğe
lüzum duymam. Kendimi,
kendim geliştirmeye bakarım.
Bir hayvan gibi gücümün
yettiği şeyi gasp etmem.
Hayvan değilim, insanım.
İçimde adalet duygum var.
Haklara, hukuklara riayet
ederim. Bana ait olmayan
ne olursa olsun, kime ve
neye ait ise onu tanır ve
onun için korurum. Hak
sahibinin aklı ermiyorsa,
ya da yanılmış ise; onu
uyarmak, ve kendi hakkına
sahip olması için yardımcı
olurum.
Sınırlandırmaları insani
tanzim etmiştir. Öyleyse
ben hayvan gibi sınır tanımazlık edemem. Sınırları
iyi bilir sınırlama hususlarına dikkatli olurum.
Hayvan nikâhtan anlamaz.
Öyleyse ben insanım.
Nikâh ne demek olduğunu
bilirim. Bilmiyorsam, en
ince teferruatlarına kadar
öğrenir, ona göre gerekli
olmaya bakarım. Hayvanın
dini olmaz. Hayvan dinden
anlamaz. Ben ise insanım.
Din
sahibi
olurum.
Dinimin bütün inceliklerini
bilir, öylece yaşayışımı
düzenlerim. Bilmiyorsam,
öğrenirim. Dinin bütün
icaplarını yerinde yaparım.
Hayvan değer sırasını bilmez ve yapmaz. Ben insanım. Her şeyin değerini
tespit etmekte yanılmam.
Bilemiyorsam
mutlak
öğrenir, değerleri tespit
ederim. O değerlere göre
kıymet duyar, ona göre
değerlendiririm. Hayvan
tıbbi tedbirden anlamaz.
Ben insanım, tıbbın yerini
ve değerini bilirim ve ona
göre değerlendirir, korunum için güçlük çekmem.
Hayvan kanun bilmez ve
tanımaz, kanuna uyamaz.
Ben insanım. Kanun ne
demek olduğunu gayet iyi
bilir ve itina ile uygulanırım. Çünkü toplumca bunu
yapmak, kendi insanlığımın ve faydalarımın icabıdır.
Bütün bunları yapmak, cidden büyük bir güç ile olur.
Bu güç, manevi güçtür.
Manevi güç olmadan bunların hiçbiri yapılamaz.
Manevi güç sahibi olmak
için, anını yaşamak şarttır,
öyleyse anımı yaşayacağım, tarifini bundan evvelki sayılarda okumuştum.
Anımı yaşayıp, kendimi
yaşamakla manevi güç
kazanıp insanlığımı ispat
edeceğim, çünkü insanım.

Sayfa

GÜNDEM
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Polis eşleri, anneler

9 milyon 103 bin
kişi seyahate çıktı

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV.
çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 9 milyon 103
bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve
daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 20 azalarak 11 milyon 292
bin seyahat olarak gerçekleşti. Yıllık olarak
değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir
önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 71 milyon 251
bin olarak gerçekleşti.

SEYAHATE ÇIKANLAR,
ORTALAMA 346 TL HARCADI

gününde yaşlıları unutmadı

hem hayır duasını aldılar.
Ziyarette yaşlılarla yakından ilgilenen Kolcu ve beraberindekilen
huzurevi sakinleri ile bol bol sohbet ettiler.
PEKAY Derneği olarak her zaman
yaşlıların yanında olduklarını
belirten Fatma Kolcu "Yaşlılar
bizim baş tacımızdır. Devletimiz
buralara özel önem veriyor.
Yaşlılara çok iyi bakılıyor. Bizde
elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Buradaki tüm annelerimizin
Anneler
Günü'nü
kutluyoruz. Allah
yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 78 milyon 630 bin
geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7
gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama
ise 346 TL oldu. Bu yılda seyahate çıkanların
yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla
göre yüzde 2,2 artarak 588 milyon 786 bin olarak
gerçekleşti. 2015 yılında ortalama geceleme
sayısı 8,3 gece, seyahat başına ortalama harcama
ise 343 TL oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 3 MİLYAR
909 MİLYON 119 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat
harcamaları 2015 yılının IV. çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyar 909 milyon 119 bin TL olarak gerçekleşti. Bu yılda, yurtiçindeki seyahatlerde
yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla
göre yüzde 8 artarak 24 milyar 409 milyon 560
bin TL oldu.
Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurtiçi turizm harcamasının yüzde 95’ini (3 milyar 715 milyon 511 bin
TL) kişisel, yüzde 5’ini (193 milyon 607 bin TL)
ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak
değerlendirildiğinde, yurtiçi turizm harcamasının
yüzde 92,9’unu (22 milyar 685 milyon 602 bin
TL) kişisel, yüzde 7,1’ini (1 milyar 723 milyon
958 bin TL) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YAKINLARI ZİYARET
AMACI İLE YAPILAN
SEYAHATLER YÜZDE
68,7 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde
10,5 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise
yüzde 9,6 ile “sağlık” yer aldı. Seyahate çıkış
amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise,
yüzde 67,5 ile “yakınları ziyaret’ birinci sırada
yer alırken, ikinci sırada yüzde 18,7 ile “gezi,
eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile
“sağlık” amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK
ARKADAŞ, AKRABA
EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 51 milyon 432 bin
geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme
sayısında ikinci sırada 17 milyon 886 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 3 milyon
394 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer
aldı.
Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 415 milyon 572 bin
geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. İkinci sırada 104 milyon 893 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 32 milyon
150 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer
aldı.

Sungurlu’da öğrenciler

yararına kermes

Sungurlu Talebe Yurdunda barınan öğrenciler yararına düzenlenen kermes dualarla açıldı.
Bahçelievler Mahallesi Talebe
Yurdu binasında düzenlenen açılış
törenine Sungurlu Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner,
Belediye Başkan yardımcıları, iş
adamları, esnaf ve çok sayıda
davetli katıldı.
Kermes açılışında bir konuşma
yapan Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, kermesin
hayırlara vesile olmasını dileyerek

öğrencilerin eğitimine katkıda
bulunan hayırseverlere teşekkür
etti.
Konuşmaların ardından yapılan
dualarla kermesin açılışı gerçekleştirildi.
Gıda, giyecek ve el işi ürünlerinden oluşan kermese ilk günden
yoğun bir ilgi vardı.
Kermesin 6-13
Mayıs tarihleri arasında açık kalacağı
bildirildi.

‘Merhametin kaynağı annenin kalbidir’
Memur-Sen İl Temsilcisi ve SağlıkSen Çorum Şube Başkanı Ahmet
Saatcı, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla açıklama yaparak, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin, koşulsuz sevginin kaynağı olan tüm kadınların 8 Mayıs Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.
Annelerin hakkının ödenemeyeceğini
belirten Saatcı, “Bizler için tüm zorluklara göğüs geren, bizlere iyiliği,
dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı
öğreten, kadınlarımız, yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin de yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Öyle
bir medeniyetin evlatlarıyız ki
‘Anne’nin ayakları altına cennet serilmiş” dedi. Saatcı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
“Öyle bir medeniyetin varisleriyiz ki
‘anne’ye ‘öf bile demek’ yasak kılın-

NAMAZ VAKÝTLERÝ

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen polis
eşleri, yaşlılarla sohbet tedip dua aldılar
Polis Eşleri Kaynaştırma ve
Yardımlaşma Derneği (PEKAY),
Ahmet Akdağ Huzurevini ziyaret
etti. Anneler günün nedeniyle gerçekleşen ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir araya gelen polis eşleri,
yaşlılarla sohbet tedip dua aldılar.
Binevlerde
bulunan
Akdağ
Huzurevinde gerçekleşen ziyarete
Emniyet
Müdürü
Murat
Kolcu’nun eşi Fatma Kolcu ve
şube müdürlerinin eşlerinin eşleri
katıldı. Polis eşleri yaşlılara yaşlılara gül vererek anneler günün
kutladılar.
Polis eşleri Anneler Günü nedeniyle yaptıkları ziyarette ellerini
öptükleri yaşlıların hem gönlünü

mış. Annelik vazifesi mukaddes kabul
edilmiş. Annelik bir gönül ve mana işidir. Merhametin kaynağı annenin kalbidir. Annelerin hayır duası toplumu
abad eder. Anne ilahî sevgi ve şefkatin
odağını oluşturur. Hiç kimsenin alamadığı hisleri o alır, hiç kimsenin
duyamadığı acıları o duyar. Annelerin
çocukları üzerinde herkesten fazla
emeği bulunmakta, yavruları üzerinde
en derin şefkat ve merhamet hissini
anneler taşımaktadır. Annelerimizin
kıymetini bilmeli, her an hatırlamalı ve
değer vermeliyiz”
Memur- Sen olarak; “Yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla,
bin bir emekle bizleri büyüten annelerimizin 8 Mayıs Anneler Günü’nü canı
gönülden kutluyoruz. Aile ve toplum
hayatının temel direği olan anneleri
sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.”
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ÇRT’ de Bugün
Suvacı: Darbenin adı, 4
Mayıs Saray Darbesidir
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan
Suvacı, Ahmet Davutoğlu’nun AKP’nin
Olağanüstü Kongresinde aday olmayacağını
bunun kendi tercihi olmadığını da açıkladığını
belirterek, kaçak sarayda gerçekleşen görüşmeyle darbenin fiilen gerçekleştiğini ifade etti.
Suvacı, “Darbenin adı, 4 Mayıs Saray
Darbesidir. Şunu özellikle vurgulamak isterim
ki, 4 Mayıs Saray Darbesi 28 Şubat Post Modern
Darbesi’ni de aşan bir niteliğe sahiptir.28
Şubat’ta rahmetli Erbakan Başbakanlık’tan
uzaklaştırılmıştı.4 Mayıs Saray Darbesi’yle de
Davutoğlu Başbakanlığı bırakmak zorunda kalmıştır. Bu darbenin, yani 4 Mayıs Saray
Darbesi’nin 28 Şubattan farkı “Yol arkadaşım”
dediği, “Dava arkadaşım” dediği bir kişi tarafından bu darbenin gerçekleştirilmiş olmasıdır”
dedi.
“Kimsenin şüphesi olmasın darbecileri yeneceğiz, demokrasi kazanacak. Tarihte hep bunu
böyle yazmıştır” diyen Suvacı, konuya ilişkin
açıklamasında şunları vurguladı:
“Sayın Ahmet Davutoğlu, AKP’nin 22 Mayıs
2016
tarihinde
yapılacak
Olağanüstü
Kongresi’nde aday olmayacağını belirterek,
genel başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ancak basın toplantısında bunun kendi tercihinin olmadığını da ifade etti. O zaman soru şu;
kendi tercihi değilse hangi gerekçeyle ayrıldı?
Bu sorunun yanıtı verilmedi. İzin verirseniz bu
sorunun yanıtını ben vereyim:
17 Aralık 2012; dönemin Başbakanı şu ifadeyi
kullandı. Yaşama ve yargı benim için ayak bağıdır dedi. Yani güçler ayrılığı ilkesini açıklıkla
reddetti. Sonra devam etti 21 Mart 2015;Sayın
Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra.
Parlamenter sistem artık bekleme odasına girmiş
bulunmaktadır diye bir cümle kullandı ve bunu
birkaç yerde ayrıca tekrar etti.
Bu söylemler aslında sivil görünümlü bir darbenin, bir dikta yönetimi özleminin ayak sesleriydi. Bunu defalarca ama defalarca dile getirdik.
Dün kaçak sarayda gerçekleşen görüşmeyle
darbe fiilen gerçekleşti. Davutoğlu Başbabakan
olarak iki kez seçimlere girmiş, 7 Haziran’da
yüzde 40.87, 1 Kasım’da da yüzde 49,5 oranında oy almıştır. Başarılı bir sonuçtur. Yani parlamenter demokratik sistemin kuralları içinde,
Başbakanlık koltuğuna Sayın Davutoğlu oturmuştur. Bu bağlamda meşruluğu hiç tartışılmamıştır. Çünkü milli iradeye saygı demokrasinin
temel kuralıdır.
Özetle, Davutoğlu’nu Başbakanlık koltuğuna
kendisinin de sıklıkla vurguladığı milli irade
getirmiştir. Ancak Sayın Davutoğlu kendisine ve
partisine oy veren 23 milyon 681 bin 926 kişinin
iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır. Evet, 23 milyon
600 bin kişinin iradesiyle koltuğa oturan Sayın
Davutoğlu, bir kişinin iradesiyle koltuğundan
ayrılmak zorunda kalmıştır. O bir kişi, 4
Mayıs’ta Saray Darbesi’ni gerçekleştiren kişidir.
O bir kişi, ülkesinin demokrasisini değil, kendi
dikta yönetimini düşünen ve planlayan kişidir.
Sayın Davutoğlu üzülerek ifade edeyim ki 4
Mayıs Saray Darbesi’ne boyun eğerek dikta
yönetimine zemin hazırlamıştır. Oysa demokrasi adına doğru olan 23 milyon kişinin kendisine
verdiği görevi savunmasıydı. Milli iradeye sahip
çıkmasıydı. “ Bu koltuğa beni halk getirdi ancak
halk götürür” demesiydi. Yani 4 Mayıs Saray
Darbesi’ne Davutoğlu’nun açıkça direnmesi
gerekirdi.
Şu kadere bakın ki değerli basın mensupları,
demokrasi adına Davutoğlu’nu savunmak da
bize düştü. Türk siyasal tarihinde önemli bir yeri
olan AKP’nin neredeyse bütün kadroların 4
Mayıs Saray Darbesi’ni kabullenmiş görünmeleri de demokrasimiz adına başka bir acı tablodur.
Oysa demokrasilerde darbeler desteklenmez,
darbelere direnirler. Bu halkın iradesine, yani
milli iradeye de bağlılığın temel bir görevidir.
Davutoğlu maalesef bunu yerine getirememiştir.
4 Mayıs Saray Darbesi’ni bir partinin iç meselesi olarak görmemek de gerekir. Bu darbe
64.hükümete karşı yapılmış bir darbedir. Bütün
Cumhuriyetçilerin, demokratların, aydınların,
yani demokrasiden yana olan bütün vatanseverlerin darbeye direnmesi gereğinin de ötesinde bir
zorunluluktur.
Bir dikta yönetiminin yasal zeminini hazırlamak
için ülkenin meşru Başbakanına karşı 4 Mayıs
Saray Darbesini yapanlar şunu asla unutmasınlar: Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece asla
amaçlarına ulaşamayacaklardır. Yaklaşık 150
yıllık bir parlamenter geçmişimizi bir diktatörün
beklentilerine teslim etmeyeceğiz. Kimsenin
şüphesi olmasın darbecileri yeneceğiz, demokrasi kazanacak. Tarihte hep bunu böyle yazmıştır.”

13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Konser: Yıldız Tilbe
18:00 Haberler
18:20 Konser: Hüseyin Turan
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Komik Videolar
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

07 Mayıs 558 Ayasofya'nın kubbesi çöktü.
Jüstinyen, kubbenin onarılma emrini verdi.
07 Mayıs 1429 Jeanne d'Arc İngilizler’den
Orlean’ı alır;bu, Yüz Yıl Savaşları’nın seyrinde bir dönüş işaretidir.
07 Mayıs 1824 İşitme duyusunu yitiren
Beethoven, Viyana'da 9'uncu senfoniyi ilk
kez sundu.
07 Mayıs 1915 İngiliz transatlantiği
Lusitania 1. Dünya Savaşı sürerken Atlas
Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı.20 dakikada batan gemideki
1959 yolcudan 1198'i öldü.Bu olay ABD'yi
Almanya aleyhine çevirdi.
07 Mayıs 1924 İstanbul'da Cumhuriyet
Gazetesi yayımlanmaya başladı.
07 Mayıs 1945 Nazi Almanyası'nın müttefiklere kayıtsız şartsız teslimiyle II. Dünya
savaşı sona erdi. Alman general Alfred Jodl
antlaşmayı Reims’de imzaladı.
07 Mayıs 1973 Türkiye Yazarlar Sendikası
kuruldu.
07 Mayıs 1995 Fransa'da sağın adayı
Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi.
07 Mayıs 1998 Apple Imac'i piyasaya
sundu.
07 Mayıs 1998 Mercedes-Benz 40 milyar
dolara Chrysler'ı satın aldı ve
DaimlerChrysler ortaya çıktı.
07 Mayıs 2011 Türkiye'nin Trabzon Sivas
ve Kayseri illerine kar yağdı.

VEFAT EDENLER
EMİNE ORMANCI
Yeniçamlıca Köyü' nden gelme,
Merhum İsmail ORMANCI' nın eşi, Halk
Sağlığı Müdürlüğü çalışanı Hayri
ORMANCI ve Çorum Belediyesi çalışanı
Hüseyin ORMANCI' nın annesi; Emine
ORMANCI vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
DAMLA PEKER
Üyük Köyü' nden gelme, Adliye çalışanı
Osman PEKER' in kızı, Yılmaz PEKER ve
Mustafa TOPRAK' ın yeğeni, Hemşire;
Damla PEKER vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
HAŞİM AKTAN
Konaklı Köyü' nden gelme, Konaklılar
Derneği Başkanı; Haşim AKTAN vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
6 Mayıs 2016
PEMBE ÖZMERCAN
YAYLACIK KÖYÜ / Saat : 11:30
Müteahhit Niyazi ÖZMERCAN' ın annesi; Pembe ÖZMERCAN vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
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PARÇALI BULUTLU

Osmancýk Cd.No:73

En Düşük

Tarih

07 Mayıs Cumartesi
08 Mayıs Pazar
09 Mayıs Pazartesi
10 Mayıs Salı
11 Mayıs Çarşamba

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
6
5
7
7
6
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Hadise

Çorum’da sponsorluk
PARÇALI BULUTLU

Y.Y. SAĞANAK YAĞIŞ
PARÇALI BULUTLU

ÞÝFA
226 32 70

07 Mayıs 2016
Pazar

ODABAÞ

777 00 59
Sadýk Ahmet Cd. 66/9

PINAR

YAÞAM

MACÝTOÐLU

221 33 83
221 44 08
Bahabey Cd.23/A Gazi Cd. 12/C

221 22 12
M.A.Ersoy Cd.8/D

KARTAL

505 01 02
Hürriyet Cad. No:2

İl Genel Meclis Üyesi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Erhan Akar, Çorum’da yapılan araştırmalarda
sponsorluk hizmeti alan profesyonel ve amatör hiçbir branş ve dalda kulüp bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

hizmeti alan kulüp yok’
ile kurumlara yapacakları sponsorluk harcamalarını kurum kazancından indirebilmelerini sağlayacak bir düzenleme getirilmiştir.
Bu düzenleme 21.05.1986 tarihli ve 3289
sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar
uyarınca tespit edilen amatör spor dalları
için tamamı, profesyonel spor dalları için
yüzde 50 si şeklinde olup, söz konusu sponsorluk harcamaları sportif faaliyetler kapsamında daraltılmıştır. Kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından yapılan sponsorluk
harcamalarının, harcamanın yapıldığı tarihte
muhasebe kayıtlarından gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Dönem içerisinde gider olarak dikkate alınan bu harcamalar
kurum kazancının tespitinde, diğer bir ifade
ile mali karın hesabında kanunen kabul edilemeyen gider olarak dikkate alınması
gerekmektedir. Mali karın yeterli olması

Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda konuya ilişkin Gençlik ve
Spor Komisyonu tarafından hazırlanan
rapor hakkında bilgiler veren Akar,
“Gençlik ve spor komisyonu olarak ilimizdeki sponsorluk yasasının uygulanmamasının ilimize spor camiasında büyük yaralar
açtığı, ancak bu yaraların tedavisinin mümkün olacağı kanaatini taşıyor. Gerek spor
camiasındaki yetkili daire müdürlerimizin
gerekse iş adamlarımızın gereken hassasiyetini göstererek ilimizde spor faaliyetlerinin
hak ettiği yere getireceklerine inanıyoruz”
dedi. Akar, rapor hakkında şu bilgileri verdi:
“Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre; Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yardımcılarından alınan bilgiler sonucu, sponsorluk
harcamalarının
Kurumlar
Vergisi
Karşısındaki Durumu; 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 10. Maddesinin B bendi

halinde ise beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılacaktır.
2 TÜRLÜ SPONSORLUK DESTEĞİ
VARDIR
Nakdi destek: Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödeme.
Ayni destek: Sponsorluk konusu işle ilgili
sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş
mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar
SPOR KULÜPLERİNE SPONSOR

OLMANIN
AVANTAJLARI
VE
ŞARTLARI
Sponsorluk harcamaları, 3289 sayılı gençlik
ve spor genel müdürlüğünün teşkilat ve
görevleri hakkında kanun ile 3813 sayılı
Türkiye futbol federasyonu kuruluş ve
görevleri hakkında kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen
kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor
dalları için tamamı, profesyonel spor dalları
için %50’si kurumlar vergisi matrahının tes-

‘Niğde’de finale

ANALİZ

giden taraf olacağız’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar
Bozkurt, deplasmanda oynayacakları Niğde
maçını kazanıp finale kalacaklarına inandıklarını söyledi. Kendi sahalarında oynadıkları
ilk maçın ilk yarısında dengede giden dakikalarda savunmada yaptıkları bir anlık zafiyet
sonrası kalelerinde golü gördüklerini dile
getiren Bozkurt, ikinci yarıda ise sahada tüm
hakimiyetin kendilerinde olduğunu dile getirdi. Kaçırdıkları goller sonrası dahi futbolcularının oyun disiplininden kopmadıklarını ifade
eden teknik direktörümüz Serdar Bozkurt,
“Maçın ilk yarısı dengede gidiyordu. Rakibe
takım savunmasındaki bir anlık zafiyetten
dolayı bir pozisyon verdik. Bu da golle
sonuçlandı. Oyuncularımızı devre arası yediğimiz golün moralimizi bozmamasını ikinci
yarı çıkıp iyi oynarsak gol ve goller bulacağımızı söyledik. İkinci yarı bütün izleyenler
gördü ki, sahanın tek hakimi bizdik ve önemli gol pozisyonlarına girdik fakat değerlendiremedik. Oyuncularımız kaçan pozisyonlar
sonrası oyundan düşmeyerek ısrarla gol atma
çabasını gösterdiler ve penaltı sonucu golü
bulduk. Bu tür maçlar kolay olmuyor nasıl
bizim için iç sahada zor olduysa Niğde içinde
pazartesi günü çok zor olacak. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların dualarını bekliyoruz ve
Niğde’den tur ile döneceğiz. Ligin ikinci yarısında lige damga vuran bir Çorum
Belediyespor bunun da meyvesini almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

pitinde, beyan edilen kurum kazancından
indirilebilecektir.
Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde
edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya
ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan
harcamalar olup, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir. Sponsor
olan kurumun adının anılması koşuluyla,
Resmi spor organizasyonları için yapılan
saha, salon veya tesis kira bedelleri,
Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, Spor malzemesi bedeli, Gençlik ve spor
genel müdürlüğünün uygun göreceği spor
tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar, Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, Spor müsabakaları
sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk harcaması
olarak değerlendirilecektir. Spor sahlarına,
sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımı
ile sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim vb
işaretler konulması gibi doğrudan ticari sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilir.” (Ebru ÇALIK)

Hüseyin ÇELİK

“Final Şansı
Devam Ediyor”

Özel öğrenciler
madalya ile döndü

Çorumlu özel öğrenciler, Antalya’da yapılan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü. Şampiyon öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından ödüllendirildi.
Antalya’da yapılan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Türkiye birincisi olan Sümeyra Türk ve üçüncü olan Satı Nur İnce
isimli öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaret etti. Şampiyon öğrencilerin başarılarından dolayı memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük “Sizlerin başarısı bizim için daha özel bir anlam taşımaktadır.
Bundan sonra sizleri Milli Takımda Ayyıldızlı forma ile görmek istiyorum. Başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Sizleri
yetiştiren Okul Müdürümüze ve Beden Eğitimi öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.
Okul Müdürü Selami Bolat, 2015-2016 öğretim yılı içerisinde öğrencilerinin bireysel ve takım olarak Türkiye dereceleri elde
ettiklerini söyledi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Geçtiğimi hafta Cumartesi günü Körfez
İskenderunspor’u yenip Play-Off’a kalan Çorum
Belediyespor Perşembe günü sahasında oynadığı
müsabakayı ne yazık ki 1-1 berabere bitirdi ve
önemli bir avantajını az da olsa yitirdi. Tabi ki bu
tür maçların nasıl olacağı tahmin edilmiyor.
Gününde olan, şansı olan, doğru kadro, doğru
oyun ile yani futbolun gerektirdiği aktiviteler ve
az hatayla oynanan, skor üstünlüğü ile istediğini
elde ederek galip gelir. İnşallah olur diyorum.
Maça gelince, hafta içi olmasına rağmen taraftarın
maça ilgi göstermesi sevindirici bir durumdu. İlk
yarıda sahada ne yapacağını bilmeyen bir
Belediyespor vardı. Çok az gol pozisyonu vardı.
Neticede Çorum Belediyespor’un kötü futbolunun ardından Niğde Belediyespor soldan geliştirdiği bir atakta ceza sahasına kadar giren rakip
oyuncu, rahat bir şekilde 7 numaralı Rıdvan
Çelik’in önüne bıraktı. 36’ınca dakikada gelişen
bu atakta Rıdvan topu boş kaleye yuvarladı ve
takımın 1-0 öne geçirdi. Belediyespor’un cılız
atakları gole muhafak olamadı ve ilk yarın konuk
ekibini 1-0 üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda
sahada bambaşka bir Çorum Belediyespor vardı.
İyi top yaptı, kanatları çok iyi kullandı, araya toplarla rakibin alanını daralttı. Çok iyi pres yaptı,
arkaya adam kaçırdı, gol bulmak için futbolun
bütün gereklerini sahada uyguladı. Özellikle
Yılmazcan’ı iyi kullanıp kanatlarda iyi toplar taşıdı. Daha sonra kanatta topla buluşan Yılmaz iki
rakibini geçtikten sonra, rakip oyuncu
Yılmazcan’ı altı pas civarında yere düşürdü ve
hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Oğuzhan Yalçın topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçı 1-1’lik eşitliğe getirdi. Maçı
bırakmayan Belediyespor ataklarını daha da sıklaştırdı. Pozisyon üretmeye çalıştı yine kanatları
iyi ulanmaya devam etti. İyi final pasları, iyi ara
pasları ve verkaçlar yaparak ikinci golü bulmak
için rakibin üzerine çokça gitti. Teknik direktör
Serdar Bozkurt oyuncu değişikliklerine gitti.
88’inci dakikada Ercan Güneri’nin yerine
Gökhan Kılıç, 90+2’inci dakikada ise Hakan
Doğru’nun yerine Tahir Kurtuluş oyuna dahil
oldu. Bu oyuncular maça hiçbir katkı sağlamadı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Çorum
Belediyespor final şansını Niğde’de oynanacak
maça bıraktı. İnşallah Niğde’deki maçı kazanarak
finale kalırız diyorum.

