Minik yüreklerden annelerine özel kutlama

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu anasınıfı öğrencileri
Anneler Günü’nü yaptıkları gösteriler ve hazırladıkları hediyeler ile kutladı. Dün ana sınıfında gerçekleştirilen ve annelerin katıldığı Anneler Günü
kutlamalarında öğretmenleri Mehtap Özkeskin
Ayın eşliğinde öğrenciler birbirinden güzel
gösterilere imza attı. Minik elleri ile hazırladıkları hediyeleri annelerine takdim
eden öğrenciler hazırladıkları halk
oyunları gösterileri ile de büyük
beğeni topladı.
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Bilim ve sanat şenliği büyüledi

Dumlupınar Ortaokulu’nun
yıl boyunca yaptığı çalışmaları sunduğu 4006
TUBİTAK destekli
bilim ve sanat şenliği oldukça beğeni topladı.
Dün okul bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe
Cumhuriyet
Başsavcısı Ömer
Faruk Yurdagül ve
eşi, Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, bazı
daire müdürleri,
okul müdürleri,
öğretmenler,
öğrenciler ve
veliler katıldı.
Saygı duruşunda
bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan programda Milli
Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük ve
Yýl: 1 Sayý: 143
Dumlupınar Ortaokulu
Müdürü Ahmet Aktaş birer
konuşma yaptı.
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Engelliler bir gün
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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temsili askerlik yaptı

E

Engelliler Haftası kapsamında Çorum’da 11 engelli, bir günlük "temsili askerlik" heyecanı yaşadı
ngelliler bir gün temsili askerlik yaptı. Sabah saatlerinde
kışlaya giren engelliler, diğer
askerler gibi kamuflaj kıyafetleri
giyip eğitim yaptı. Gün boyu devam
eden askerlik yemin töreni ve terhis
belgelerinin dağıtılması ile sona erdi.
Yemin törenine katılan engelli aileleri de, çocuklarını askeri üniformalarla görmenin gururunu yaşadı. Bir
günlük askerlik eğitimi sonunda
düzenlenen yemin törenine protokol
üyeleri ve bürokratlarda katıldı.
Engelli askerler, kendilerine refakat
eden komutanları ve diğer
askerlerle birlikte tören için
içtima alanında toplandı.
Sayfa 4’te

Cinbek’ten Ceylan’a teşekkür
Sayfa 3’de

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Hüseyin Cinbek ve
yönetim kurulu üyeleri, AK Parti
Çorum Milletvekili, Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan'a teşekkür ziyaretinde
bulundu.

Sayfa 3’de
Sanat Sokağı açılışa hazır
Çorum modern bir sanat sokağına
kavuşuyor. Sanat Sokağı’nda yaklaşık 1,5 aydır süren çalışmalar
ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç’ın
girişimleri ve mesai merhumu
gözetmeyen çalışmaları sonucu
kısa bir sürede tamamlandı.

AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, tarım sektöründe üretim
ve verimliliğin artırılması, üretici
gelirlerinin istikrara kavuşturulması için hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Sayfa 3’te

Tesislerin ihalesi yapıldı

Belediyespor tesisleri ihale edildi.
Belediyespor tesislerinin ihalesi gerçekleştirildi.
İçerisinde kapalı spor alanları yanında açık
antrenman sahaları, sosyal donatılar ve çeşitli
sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar bulunan tesisi ihalesi Belediye Encümen Salonu’nda
yapıldı. İhalede, Tam Yapı Gayrimenkul San.
Tic. Ltd. Şti. ile Asım Tuna İnşaat San. Tic. Ltd.
Şti. teklif sundu.
Sayfa 8’de

KÖŞESİ

İNTERNETTE HER DÖRT

KADINDAN BİRİ TACİZ EDİLİYOR

Ýlhami TÜRKSAL

2’DE

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

‘Ezberci eğitimden robotları
yarıştıran bir noktaya geldik’

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, eğitimde ezberci eğitimden robotları yarıştıran bir
noktaya gelindiğinin altını
çizdi.
Sayfa 5’te

“Torun Görme”
kavgası kanlı bitti

Boğazkale ilçesinde "torun görme"
tartışmasının ardından çıkan kavgada
4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre,
Yılmaz A, eşi ve oğluyla birlikte
Sarıçiçek köyünde yaşayan kızı
Senem B. ile damadı Yusuf
B'nin evine gitti. Aile arasında torun görme nedeniyle
tartışma çıktı.
Sayfa 2’de

Suvacı: ‘Ulusumuzun
TEKNOLOJİ

‘Çiftçinin Yanındayız’

başı sağolsun’

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı
Hasan Suvacı, Hakkari’nin Çukurca
İlçesinde çıkan silahlı çatışmada 6
askerin şehit olduğunu, 8 askerin de
yaralandığını öğrendiklerini, teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen helikopterin düşmesi sonucunda
2 pilotun daha şehit olduğu haberinin
üzüntülerini artırdığını vurguladı.
Sayfa 3’te

‘İlhan Sarıaltun, halkın
gönlünde önemli bir yer edindi’

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Sungurlu İlçe
Başkanı Ali Erayhan, eski
Belediye Başkanlarından
merhum İlhan Sarıaltun'un
Sungurlu halkının gönlünde
önemli bir yer edindiğini
söyledi.
Sayfa 7’de

‘Hayallerimizi
gerçekleştirdik’

Dumlupınar
Ortaokulu
Müdürü
Ahmet
Aktaş,
Dumlupınar Ortaokulu olarak
hayallerini gerçekleştirdiklerini
belirterek, akademik başarının
yanında her öğrencinin en az
bir spor dalı ile birlikte bir de
sanat dalıyla uğraşarak kişisel
gelişimlerine katkı sunulduğuSayfa 5’te
nu söyledi.

Sayfa
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Trafik kurallarına uyalım

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı
Yalçın Kılıç, Karayolu Güvenliği ve
Trafik Haftası dolayısıyla Emniyet
Müdürü Murat Kolcu’yu makamında ziyaret etti.
Beraberinde Oto Tamirciler Esnaf
Odası Başkanı ve ÇESOB Yönetim
Kurulu üyesi Necmettin Uzun ve
Oto Tamirciler Esnaf Odası
Yönetim Kurulu üyesi Kadir Akdağ
ile birlikte Emniyet Müdürlüğü’nü
ziyaret eden Birlik Başkanı Kılıç,
Müdür Kolcu’ya kendilerini sıcak
karşılamasından dolayı ayrıca
teşekkür etti. Ziyarette konuşan
Başkan Kılıç, trafik güvenliğinin
önemine dikkat çekerek, tüm trafik
kurallarının önemli olduğunu ve bu
kurallara uyulması gerektiğini kaydetti. Trafik kurallarına uymanın
hem kendi hayatımızı hem de tra-
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Cumhuriyet Anadolu Lisesi Çorum'u anlattı

Cumhuriyet Anadolu Lisesi ‘Her Okulun Bir
Projesi Var’ kapsamında hazırlamış olduğu
"Cumhuriyet Anadolu Lisesi Çorum'u
Anlatıyor" isimli projesiyle Çorum’u anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün
katıldığı program, Buhara Kültür Merkezinde
gerçekleşti.
Programda Çorum, “Tarih,
Ekonomi, Edebiyat, Çorum Mutfağı, Gelenek
Görenek ve Müzik” başlıkları altında ele alındı. Öğrencilerin hazırladıkları sunumlarla
Çorum'un kültürel zenginlikleri ve tarihi
değerleri canlandırıldı. Programın son bölümünde öğrenciler tarafından seslendirilen türküler davetliler tarafından beğeneni ile izlendi.
Çorum mutfağından oluşan örneklerin yer
aldığı standı gezen İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, “Bu proje, Çorum’un sahip
olduğu değerler için farkındalık oluşturmak
açısından güzel bir örnek oluşturuyor. Gelecek
nesillere aktarmak adına da tarihe not düşülmüş oluyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum”
dedi.

fikteki tüm insanların yaşamı için
önemli olduğunu vurgulayan Kılıç,
“Trafik kurallarına uyalım ve uymayanları da mutlaka uyaralım.
Trafikte kural tanımazlıklar nedeniyle maalesef her yıl bir çok vatandaşımız hayatını kaybediyor.
Sürücü kardeşlerimize kazasız belasız bir yaşam temenni ederken,
Trafik Haftası dolayısıyla da Çorum
Emniyet Müdürlüğümüzde görevli
tüm trafik ekiplerine ve şoför esnafımıza kazasız belasız günler diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Emniyet
Müdürü Murat Kolcu ise, emniyet
kemerinin önemine değinerek,
emniyet kemeri takmadan yola
çıkılmaması gerektiğini söyledi.
Nazik ziyaretlerinden dolayı
Başkan Kılıç ve beraberindekilere
ayrıca teşekkür etti.

Öğretmenlere Microsoft

uygulamaları tanıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Microsoft işbirliği ile eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli,
güvenli, çağdaş bilgi toplumunun
normlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak uygulamaların
tanıtımı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ün de katıldığı program,
Çorum Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa katılan öğretmenler Microsoft uygulamalarına
ücretsiz olarak sahip oldu.
Microsoft adına İsmet Benli ve
Raşit Şar’ın eğitimci olarak yer
aldığı program, iki oturum halinde
yapılarak 850 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.
Bu işbirliği kapsamında, tanıtımı
yapılan ürünlerin ve hizmetlerin,
bulut mimarisi üzerinden eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmen ve öğrencilere eğitim öğretim
etkinliklerinde kolaylık sağlaması
amaçlandı. Microsoft yetkilileri
tarafından verilen bilgiye göre
yakında Fatih projesi kapsamında
dünyanın en büyük eğitim portalı
EBA üzerinden bu hizmetlere ulaşı-

Ýlhami TÜRKSAL
Biliþim Güvenliði Uzmaný

“Torun Görme”
kavgası kanlı bitti

labilecek.
Program sonunda İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, “Eğitimde
yeni teknolojilerin kullanımı ve
hayatımıza entegrasyonu artık kaçınılmaz olmuştur. Bu program ile
okullarımızdaki eğitim ortamlarında, EBA Portalıyla birlikte yeni hizmetlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Bizleri yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendiren
Microsoft temsilcilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum”
dedi.

Boğazkale ilçesinde "torun görme"
tartışmasının ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz A, eşi
ve oğluyla birlikte Sarıçiçek köyünde yaşayan kızı Senem B. ile damadı Yusuf B'nin evine gitti. Aile arasında torun görme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi üzerine Yusuf B. baltayla başından yaralandı. İddiaya göre
kavga sırasında Yusuf B'nin babası
Ali B'nin tüfekle ateş açması sonucu Yılmaz A. ile eşi Birsen A. ve
oğlu Fikret A. yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla
Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin

ardından Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesine
sevk edildi. Başından yaralanan
Yusuf B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ali B,
jandarma ekiplerince gözaltına
alındı. Yusuf B'nin, Kayseri'de
yaşayan Senem B'yi kaçırarak birkaç yıl önce evlendiği ve kısa bir
süre önce de ikinci çocuklarının
dünyaya geldiği öğrenildi. Eşi ve
oğluyla Çorum'a gelen Yılmaz
A'nın, torununu göstermek istemeyen damadı Yusuf B.
ile kavga ettiği ve baltayla damadını yaraladığı öne sürüldü.

TEKNOLOJİ KÖŞESİ

İNTERNETTE HER DÖRT KADINDAN BİRİ TACİZ EDİLİYOR

e-posta: bilgi@turksal.com

Nefret söyleminin hızla yayılabildiği bu dinamik platformlarda
ayrımcı dil de bir o kadar baskın.
Özellikle Twitter facebook gibi
anlıksal haberleşmeye ve hiyerarşiden uzak etkileşime olanak tanıyan ortamlarda kadınlara direkt
saldırılar rutine binmiş vaziyette.
Erkekler kendilerine ait saydıkları
spor, politika ve diplomasi gibi
alanlarda kadınların beğenmedikleri bir yorumunu gördüklerinde
tepkilerini cinsiyetçi söylemlerle
belli ediyorlar. Kadınlara yönelik

onların fiziksel görünüşünü kullanarak aşağılama, küçük düşürme,
cinsellik yüklü küfürler ve hatta
tecavüz tehditleri artık sosyal medyanın normları sayılmakta. Siber
kabadayılık ve zorbalık, anonimliğe sığınılmış hesaplarla sosyal
medyayı sarmış durumda.
2 Bin 849 internet kullanıcısı üzerinde yapılan araştırma sonuçları
maalesef bizleri şaşırtan rakamlarla sonuçlanmadı. 2 Bin 849 kişi
üzerinde yapılan Çervimiçi Taciz
temalı araştırmada 18 yaş ve üstü

kişiler değerlendirme alınırken 1824 yaş arasındaki kadınların
%25’inin cinsel tacize maruz kaldığı %26’sının gizlice takip edildiği yaklaşık %50’sisin de aşağılayıcı ifadelere maruz kaldığı ortaya
çıkarıldı.
Yapılan araştırma çerçevesinde
yukarıda altı çizilen yüzdelerin
büyük bir çoğunluğunun sosyal
medya üzerinden gerçekleştiği
saptanırken son dönemde mobil
uygulamalar ile de taciz sayısının
arttığına değinildi.
Siz de sanal tacizin kurbanı olduysanız bundan kurtulmak için önerilerime mutlaka göz atın.
Asla takmayın. Gerçek hayatta
sözsel ya da fiziksel tacizi göz ardı
etmek çok zor olsa da sanal alemde kimse fiziksel olarak zarar veremez. Sizi rahatsız edecek sözlerle
karşı karşıyaysanız tamamen göz
ardı edin.
Cevap vermeyin. Sözlü tacizlerde
karşılık verme isteğiyle yanıp

tutuşsanız da karşınızdakinin
cevap alma ve tacizi devam ettirme
isteğini, onlara cevap vermeyerek
tatminsiz bırakın.
Tacizler tehdit boyutuna gelmeye
başladıysa site yöneticilerine şikayette bulunun. Bunların yazılı kopyasını kanıt için saklayın ve 18
yaşın altındaysanız ailenizi bu
durumdan mutlaka haberdar edin.
Taciz eden kişiyi size özel mesaj
göndermesine izin vermeyecek
şekilde engelleyin. Tacizkar genel
mesajları ise forum yöneticisine
bildirin ve böylece bu kişileri o
sitelerden uzak tutmalarını sağlayacak önemleri almalarına yardım
etmiş olursunuz.
Taciz eden kişinin sorunlu olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve bu
durumdan kendinizi asla sorumlu
tutmayın. Ekran arkasından tanımadıkları kişilere karşı sözlü tacizlere ancak sorunlu ve korkak
insanlar cesaret eder.

Eğer ebeveynseniz çocuklarınızı
sanal taciz ve bunların ne şekilde
oldukları konusunda uyarın, onların internet başında geçirdikleri
zamanı mutlaka kontrol edin. Bir
odaya kapanıp sanal alemler de
gezinen çocuklarımızın her zaman
nelerle uğraştıklarını bilemeyiz,
bilgisayar başında geçirilen zamanın sizinle birlikte ve kısıtlı sürelerde olmasını dikkate alın.
Sanal tacizcilerin acınası insanlar
olduğunu unutmayın, kimliklerini

saklayarak ekran arkasından taciz
eden insanlar sizin dikkatinizi çekmeyi hak etmeyen zavallılardır.
Sizi üzmelerine asla izin vermeyerek onlara en büyük cezayı vermiş
olursunuz.
Sanal alemde ki sohbetler farklı
düşüncelerin aşırıya kaçmasıyla
istemeyeceğiniz noktalara varabilir. Asla sanal tartışmalarda tacizkar sohbetlerin parçası olup söylenenleri ciddiye almayın. Tacizcileri
yok sayarak hayatınızdan çıkarmak size sadece bir tık ötede.

Sayfa
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Cinbek’ten Ceylan’a teşekkür

Çorum
Damızlık
Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Hüseyin Cinbek ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Çorum
Milletvekili, Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür
ziyaretinde bulundu.
Hatırlanacağı üzere; Milletvekili
Ceylan, Çorumlu süt üreticilerinin
2015 yılında yaşadıkları birtakım
sorunların çözümü için geçtiğimiz
Ocak ayında Birlik yöneticileri ve
bazı üreticilerle birlikte Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik ile Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Başkanı
Recep Konuk'u ziyaret etmiş,
yaşanan sorunları aktarmış ve
çözüm noktasında destek istemişti.
Milletvekili Ceylan'ın girişimleri
ile süt üreticilerinin yaşadıkları
sorunlar çözüme kavuşturuldu.
Çorum
Damızlık
Sığır

Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Hüseyin Cinbek ve yönetim kurulu üyeleri de sorunların çözümü
konusunda kendilerine yardımcı
olan, her zaman ve her koşulda
kendilerinin yanında yer alan AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Ceylan ile bir
süre sohbet eden Birlik yöneticileri, çalışmalar ve ileriye yönelik
projeler hakkında istişare yaptı.
Ceylan ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, her
zaman ve her koşulda üreticinin,
sivil toplum kuruluşlarının yanında yer almaya devam edeceklerini
vurguladı.
Ceylan, süt üreticilerinin sorunlarının çözümünde kendilerine destek olan Bakan Faruk Çelik ile
Komisyon
Başkanı
Recep
Konuk'a da teşekkür etti.

‘Çiftçinin Yanındayız’

AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, tarım sektöründe üretim ve verimliliğin artırılması, üretici gelirlerinin istikrara kavuşturulması için hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini
bildirdi.
Milletvekili Ceylan, 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle
bir mesaj yayınlayarak, tüm çiftçilerin gününü kutladı.
Ceylan, AK Parti'nin 14 yıldır
sürekli çiftçinin, üreticinin yanında yer aldığını, tarımsal desteklerin kat kat artırıldığını, tarım ve
hayvancılık konusunda birçok
projenin hayata geçirildiğini ifade
etti.
Milletvekili Ceylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü,
geçimini toprağı işleyerek sağlayan, doğa koşullarına meydan
okuyan, bütün yıl emek ve alın teri
dökerek toprağı berekete dönüştüren fedakar çiftçilerimize adanmış
özel bir gündür. Bugün vesilesiyle
tarladaki emeğiyle, ürettiği ürünle
ayakta kalan çiftçilerimiz hatırlanacak, çiftçi ve tarım sektörü gündemiyle kamuoyunda bir farkındalık oluşturulacaktır.
Beklentimiz ve olması gereken
odur ki, ülkemiz çiftçisinin refah
düzeyinin daha da artırılmasıdır.
Bunun için de, hem tarım sektörü

Minik yüreklerden

annelerine özel kutlama

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu anasınıfı öğrencileri
Anneler Günü’nü yaptıkları gösteriler ve hazırladıkları hediyeler ile kutladı.
Dün ana sınıfında gerçekleştirilen ve annelerin
katıldığı Anneler Günü kutlamalarında öğretmenleri Mehtap Özkeskin Ayın eşliğinde öğrenciler
birbirinden güzel gösterilere imza attı.
Minik elleri ile hazırladıkları hediyeleri annelerine
takdim eden öğrenciler hazırladıkları halk oyunları gösterileri ile de büyük beğeni topladı.
Programda anneler günü için öğrencilerin yer aldığı ve annelerine güzel sözler söyledikleri slayt gösterileri duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
Slaytların izlenmesinin ardından minik öğrenciler
çeşitli kostümler giyerek, müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin anneleri için hazırladıkları, resimleri ve süs eşyalarını annelerine hediye
etmesinin ardından bu yıl mezun olacak öğrenciler
mezuniyet andı okudu.
Veliler Anneler Günü etkinliğini düzenlenmesinde
emeği geçen ana sınıfı öğretmeni Mehtap Özkeskin Ayın’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Minik yürekleri ile en iyi gösteriyi
yapıp annelerinin beğenisine sunan
öğrenciler büyük alkış aldı. (Ebru
ÇALIK)

hem de çiftçilerle, çözüm ve çare
önerilerinin ele alındığı çalışmalar
yapılmaktadır. Bu doğrultuda AK
Parti olarak göreve geldiğimiz
günden beri çiftçilerimize yapılan
tarımsal desteklemeleri kat kat
artırmış ve yeni projeler üretmiş
durumdayız. Sürekli araziye çıkarak, çiftçilerimizin sorunlarını
doğrudan dinlemekteyiz. Çiftçilerimizi yılda bir gün değil her gün
hatırlayarak, onlarla kucaklaşmayı
siyasetin manası olarak görmekteyiz. Ve tarım sektöründe üretim ve
verimliliğin artırılması, üretici
gelirlerinin istikrara kavuşturulması için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü
kutluyor, bol bereketli bir yıl geçmesini diliyor ve bütün çiftçilerimizi sevgiyle selamlıyorum.”

Sanat Sokağı açılışa hazır

Çorum modern bir sanat sokağına
kavuşuyor. Sanat Sokağı’nda yaklaşık 1,5 aydır süren çalışmalar
ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç’ın
girişimleri ve mesai merhumu
gözetmeyen çalışmaları sonucu kısa
bir sürede tamamlandı. Sokağın
önümüzdeki günlerde bu yıl 29.’su
gerçekleştirilecek olan Ahilik
Haftası kutlamalarında Çorum halkının hizmetine sunulacak.
Piri Baba Çamlığı’nın hemen
yanında Çorum Valisi Ahmet Kara,
İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan ve ÇESOB Başkanı Yalçın
Kılıç tarafından her aşaması yakından takip edilen projede sona gelindi. Unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızın tanıtım ve pazarlanmasının
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yapılacağı Sanat Sokağı ayrıca 27
kişiye istihdam sağlayacak.
Sanat Sokağı’nın Çorum’a yurtiçi
ve yurtdışından gelen turistlerin
vazgeçilmez bir uğrak yeri olacağını ifade eden ÇESOB Başkanı
Yalçın Kılıç, yapılan ahşap dükkanlar ile birlikte Çorum’un sahip olduğu kültürel değerlerin tanıtımının
yapılacağı sanat sokağının Çorumlulara hayırlı uğurlu olmasını
temenni etti. Günlerdir elinde çekici
ile görmeye sık alıştığımız Yalçın
Kılıç, çalışmaların sona erdiğini ve
sokağın bu yıl 29.’su gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamalarında hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

‘Ulusumuzun başı sağolsun’
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı
Hasan Suvacı, Hakkari’nin Çukurca İlçesinde çıkan silahlı çatışmada
6 askerin şehit olduğunu, 8 askerin
de yaralandığını öğrendiklerini,
teröristlere müdahale için bölgeye
sevk edilen helikopterin düşmesi
sonucunda 2 pilotun daha şehit
olduğu haberinin üzüntülerini artırdığını vurguladı.
Van’da şehitler için yapılan cenaze
törenine toplantı gereği Van’da
bulunan İl Başkanı Hasan Suvacı
ve tüm CHP İl Başkanlarıyla birlikte katılarak şehitleri sonsuzluğa
uğurladı.
Suvacı, “Şehitlerimize Allah’tan
rahmet, gazilerimize acil şifalar
diler, şehit yakınlarına ve tüm ulu-

sumuza başsağlığı ve sabırlar dileriz. Ruhları şad, mekanları cennet
olsun” dedi.

301 MADENCİMİZE
RAHMET DİLİYORUZ

CHP
İl
Başkanı
Suvacı,
“Cumhuriyet tarihimizin en büyük
iş kazası daha doğru bir deyişle iş
cinayeti olan Soma faciasının 2.
Yıldönümünde “Bir avuç kömür
için, bir ömür vererek “ sonsuzluğa
uğurladığımız 301 madencimize
Allahtan rahmet yakınlarına ve
milletimize başsağlığı dileklerimi
sunuyorum. Sorumluların da
gerekli cezayı alacaklarına yönelik
umudumuzu koruyorum” dedi.

Sayfa
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Engelliler bir gün temsili askerlik yaptı
Engelliler Haftası kapsamında Çorum’da 11 engelli, bir günlük "temsili askerlik" heyecanı yaşadı

E

ngelliler bir gün temsili askerlik yaptı.
Sabah saatlerinde kışlaya giren engelliler, diğer askerler gibi kamuflaj kıyafetleri giyip eğitim yaptı. Gün boyu devam
eden askerlik yemin töreni ve terhis belgelerinin dağıtılması ile sona erdi.
Yemin törenine katılan engelli aileleri de,
çocuklarını askeri üniformalarla görmenin
gururunu yaşadı. Bir günlük askerlik eğitimi
sonunda düzenlenen yemin törenine protokol
üyeleri ve bürokratlarda katıldı. Engelli askerler, kendilerine refakat eden komutanları ve
diğer askerlerle birlikte tören için içtima alanında toplandı.
Yemin töreni saygı duruşu ve istiklal marşının
okunması ile başladı. Daha sonra engeli
vatandaşlar hep bir ağızdan yemin ederek
asker oldular. Vali Ahmet Kara, yaptığı
konuşmada, devletin engellilere her türlü desteği verdiğini belirterek, "Sanırım tek eksiğiniz askerlik hizmetinden faydalanamamaktı.
Bugün bunu da hep beraber gerçekleştirdik.

Hepinizi tebrik ediyorum. Ailelerinize de sizler adına yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum." dedi.Garnizon Komutanı Jandarma
Albay Ahmet Çelik de engellilerin askerlik
hizmetini bir gün de olsa yapabilmelerinin
büyük mutluluk verdiğini söyledi.Engelli
askerler adına konuşan Gencer Dönmez ise
hayatlarının en anlamlı günlerinden birini
yaşadıklarını vurgulayarak, "İçtiğimiz askerlik andına bundan sonraki sivil yaşantımızda
da bağlı kalacağımıza ve atacağımız her adımın daha anlamlı, her hareketimizin daha
bilinçli ve şuurlu olacağına şeref sözü veriyoruz." diye konuştu.Törende ayrıca engelli
askerler adsına şiir okunarak, konuşmalar
yapıldı. Konuşmaların ardından askerlere terhis belgeleri verildi.Törende son olarak kortej
geçişi yapıldı. Uygun adım yürüyen ve ailelerine selam veren engelliler, bir
günlük askerliğin gurunu yaşadı.
İl Jandarma komutanlığında
düzenlenen tören kokteyl ile sona
erdi.

Sayfa
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Bilim ve sanat şenliği büyüledi

Dumlupınar Ortaokulu’nun yıl boyunca yaptığı
çalışmaları sunduğu 4006 TUBİTAK destekli
bilim ve sanat şenliği oldukça beğeni topladı.
Dün okul bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve
eşi, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, bazı
daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler,
öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile
başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük ve Dumlupınar Ortaokulu Müdürü
Ahmet Aktaş birer konuşma yaptı. Programda
Robot Kulübü öğretmen ve öğrencileri robot
gösterisi, Okçuluk Kulübü öğrencileri ok atma
gösterisi, Güreş Eğitim Merkezindeki öğrencilerin grokoremen ve serbest sitillerde jimnastik ve
güreş gösterileri, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin
gösterileri, plaket sunumu, ikramlar ve öğretmen
ve öğrencilerin uzun uğraşları sonucu ortaya
çıkarttıkları çalışmaların sergilendiği stantların
gezilmesi yer aldı. (Ebru ÇALIK)

‘Hayallerimizi
gerçekleştirdik’

Kendi yazılımlarını
yükledikleri robotları yarıştır

‘Ezberci eğitimden robotları
yarıştıran bir noktaya geldik’

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, eğitimde ezberci eğitimden robotları yarıştıran bir
noktaya gelindiğinin altını
çizdi.
Dün
Dumlupınar
Ortaokulu’nda gerçekleştirilen
robot yarışması ve bilim şenliğinde konuşan Büyük, “3 yıl
önce TÜBİTAK projelerini
uygulayan okulların sayısı 7
idi. Geçen sene 27 okulumuzda
TÜBİTAK sergileri fuarları
yapıldı bu sene ise 34 tanedir.

Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Ahmet Aktaş,
Dumlupınar Ortaokulu olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, akademik başarının
yanında her öğrencinin en az bir spor dalı ile birlikte bir de sanat dalıyla uğraşarak kişisel gelişimlerine katkı sunulduğunu söyledi.
Dün okul bahçesinde gerçekleştirilen bilim ve
sanat şenliğinde konuşan Aktaş, İşte yaklaşık bir
senelik süre zarfında hayalimizi gerçekleştirmek
için yoğun bir çaba sarf ettik ve bu şenlikle çalışmalarımızın bir kısmını sergileme imkanı bulduk. Bu bağlamda bizden çalışmalarımız süresince desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür
ediyoruz” diye konuştu. (Ebru ÇALIK)

TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında Dumlupınar Ortaokulu’nun bu
yıl ilk defa düzenlediği robot yarışması büyük ilgi çekti. Okul öğrencileri kendi yazılımlarını yükledikleri robotları yarıştırdı. Dün
Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde
gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler
kendi bilgi ve becerileri ile yaptıkları labirent çözen robot, çizgi izle-

yen robot ve sumo
robotları beğeniye
sundu. Dumlupınar
Ortaokulu’nun
yıl
boyunca yaptığı çalışmaları sunduğu 4006
TUBİTAK destekli bilim ve sanat
şenliğinde en çok robotlar beğeni
topladı. (Ebru ÇALIK)

Gelecek yıl bu yıldan daha
fazla olacağına inanıyoruz”
dedi. Hep birlikte el ele gönül
gönüle eğitimi daha iyi noktaya
getirme noktasında Çorum’da
çok iyi şeyler yapıldığını ifade
eden Büyük, konuşmasında
şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı’nın
son zamanlardaki değişim ve
dönüşüm süreci içerisinde 2023
hedeflerine ulaşabilme adına
öğrenci merkezli eğitimi ortaya
koyması ezberci eğitimden vazgeçmiş olmasının sonuçlarını

adım adım görüyoruz. Artık
sadece akademik başarı ve
ezberci bir yaklaşımda olmayacağız. Akademik başarı ile birlikte öğrencilerimizin sosyal
kültürel ve sportif faaliyetlerde
de öne çıkmasını sağlayacağız.
Gelişim bu yönlerde de mutlaka olmalıdır. Ne kadar sosyal
kültürel sportif faaliyette olursa
akademik başarının da o kadar
artacağına inandık bunu uygulamaya çalıştık. 3 yıl önce
TÜBİTAK projelerini uygula-

yan okulların sayısı 7 idi.
Geçen sene 27 okulumuzda
TÜBİTAK sergileri fuarları
yapıldı bu sene ise 34 tanedir.
Gelecek yıl bu yıldan daha
fazla olacağına inanıyoruz.
Baktığımız zaman Dumlupınar
Ortaokulu ve ilkokulu değişimin gelişmede en iyi örneklerini ortaya koyuyor. Sene sonu
faaliyeti olarak baktığımızda
öğrencilerimiz kendi yazılımlarını yükledikleri robotları yarıştırıyorlar. Ezberci eğitimden
robotları yarıştıran bir noktaya
geldik. Yarın bugünden daha iyi
olacaktır. Okçuluk ile ilgili
çalışmalarımız önem verilen ve
farklı alanlarda çocukların ilgisini çekme ve başarıya götürme
noktasında önem verdiğimiz
konuların başında geliyor. Hep
birlikte el ele gönül gönüle eğitimi daha iyi noktaya getirme
noktasında Çorum’da iyi şeyler
oluyor düşüncesindeyiz. Emeği
geçenlere gayretli çalışmalarından dolayı geleceğimiz olan
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.” (Ebru ÇALIK)
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HAYATIN TEMELİ

İki arkadaş vardı candan, birbirlerine en
yakın olan. Bu arkadaşların sevgisi öylesine
kuvvetli idi ki, dışarıdan bile anlamak
mümkündü. Çok yakınlıklarına, aşırı sevgilerine rağmen, birbirlerine karşı en ufak bir
saygısızlıkları görülmemişti. İkisi de daima
arkadaşının haklarını ön tutup, onun arzusunu yerine getirmeye çalıştığı için, mutlulukları sonsuzdu. En önemlisi de, aralarındaki güvendi. Birbirlerine öylesine güven
duyuyorlar ki, kesinlikte bir art niyet,
düşüncelerine dahi gelmiyor. Bu iki arkadaşın bu eşine az rastlanır dostluğu, çok
çok güzeldi ama, bu güçlü dostluğu, nasıl
temin etmişlerdi. En doğrusu bunu kendilerinden öğrenmekti ve sorduk, öğrendik.
Bu iki arkadaş ilk tanıştıkları zaman, aralarında bir anlaşma yapmışlar, öyle bir anlaşma ki, tüm arkadaşlıklar örneği.
Nasıl durumlar, ne gibi şartlar karşısında
olunursa olunsun, kesinlikle birbirlerine
olan güvende en ufak şüphe yok. Şüphe
yok ama, bu güveni de istismar etmek, edecek olana izin vermek de yok. Bu çizgi ile
yürümeye başlamışlar, arada bir çevrelerinden; "Arkadaşın senin hakkında kötü
konuşuyor." "Senin hakkını yiyor." "Seni
aldatıyor.” gibi, sözler duydularsa da, o söyleyenlere: "Benim arkadaşım bana öyle şey
yapmaz." "Bu sözleri siz uyduruyorsunuz."
karşılığını verip, maksatları önlemişler.
Çevredekiler de mecbur kalmışlar dedikodu taşımacılığından vazgeçmeye. Şimdi
böylesi sözlerden uzak olunca, mutlulukları daha da arttığı gibi, birbirlerine olan
güvenleri de perçinlenmiş. Dileğimiz tüm
arkadaşlıklara!.. ;

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

ŞEREFBULİM
(ANA NAMUS YASASI)
KAYIPLARIMIZDAN EN MÜHİMİ

İnsan âlemini durmadan zorla yan mühim bir
arzu var. Bu nedir? Sürüklediği halde, sağlam
bir sonuca bağlanamayan bu mühim şey,
nedir? Bu sürükleyici mecburiyet, o kadar
ehemmiyetli ki; bilinirse,insanın sevgi ve saygı
kazanmasını,mutlak gerçekleştirecektir!..
Eğer bilinç sahibi olunmaz da yine meçhul
kalırsa; bu sürükleyici arzu;değersiz,düşük
nazarlara insanı hedef ediyor!.. Herkesin az
veya çok aşağılık duygusuna düşmesini de
meydana getiren, bu mühim sürükleyici mevzudur.
Bu sürükleyici mevzu bilinir de gerçekleştirilirse; İnsan alemini saygılardan sevgilere,
huzurlardan afiyetlere, refahlardan saadetlere,
inanımlardan hürmetlere, güvenirliklerden
barışlara, takdirlerden sevinçlere götürüp; tam
tatmin hedefine koyar, mânevi zevk kaynağında yaşatır.
İnsan âleminin kaybı olan bu mevzu bulunur
da, yerinde kurulup esaslaşırsa; her fert yüceliğini ve kişili-ğini hâkim bir sahiplikle yaşar
ve bu şahanelik gerçek olumuyla devam e-der.
Şikâyetler kalmaz. Her insan, şahane adil
insan olmakta yarış eder. Böylece kötü adamların kötülükleri, hükümsüz ve zararsız hale
gelir.

KAYBIMIZ OLAN BU MEVZUYU
En mühim kaybımız olan bu mevzuyu bulamadan,her birimiz kendi kafamıza
gidersek,vay başımıza gelenler!..Gittikçe fena
olduğunu görüyoruz işte!..
Sıkıntılardan şüphelere, güvensizliklerden

Sirkelerin Bilinmeyen Faydaları

Sirke Kullanımı

Sirke genellikle salatalarda ve yemeklerde
tatlandırmak amacı ile kullanılan bazı
durumlarda ise çeşitli gıdaların korunması
amacı ile kullanılan meyvelerden elde edilen ekşimsi tat’da bir sudur. Sirke üzüm ve
elma gibi içeriğinde yoğun olarak asit bulunan meyvelerden elde edilmektedir.
Sirkeyi genel olarak insanlar tarafından
sadece yemeklere ve salatalara tat vermek
amacı ile kullanılmaktadır. Yalnız bu
yoğun asitli meyvelerden elde edilen suları
sadece bununla sınırlandırmak yanlış olacaktır. Çünkü sirke tek başına da içildiğinde bir çok hastalıkların oluşmasını engellemek adına daha etkili olabilmektedir.

dekonjestan özellikleri ile birçok olumsuzlukların ve hastalıkların oluşmasını engellemektedir. Başlıca faydaları ise;
Yüzümüzde bulunan lekelerin, aknelerin,
çürüklerin ve sivilcelerin iyileşmesini sağlar,
Sindirim problemlerini düzenler,
Karaciğeri temizler,
Güneş yanıklarında ve böcek ısırmalarında
kullanılır,
Baş ağrısı rahatlatmak,
Yorgun ve ağrıyan ayakları rahatlatmak,
Öksürük ve boğaz ağrılarını giderir,
Yanık tedavisinde mide bulantısında ve
mide sindirimine yardımcı olur.

Sirkenin Başlıca Faydaları

ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

KENDİNİ TANIMAYAN, İNSAN

OLDUĞUNU BİLEMEZ!..

Kendini anınla yaşasan anlarsın. Kim diyebilir ki benim iç
dünyam yok? Kim diyebilir ki
benim ruhsal yapım yok? Kim
diyebilir ki benim duyumsallığım yok? Kimseye küsmem,
darılmam, içimde kendime has
bir âlemim yok? Kim?.. Kimdir
bunları kendinde inkâr eden?
Muhakkaktır ki, her insanın
kendine has bir dünyası vardır.
Kafasının içinde çok da tasavvurları vardır. Kendine sorduğu
birçok sorular, kendine has
inançlar, duygular vardır. İşte iç
dünya ona diyoruz.
Yemek,
İçmek,
Giyinmek,
Barınmak, nasıl lazımsa;
İnanmak - İnandırmak,
Sevmek - Sevdirmek,
Beğenmek - Beğendirmek,
Saymak - Saydırmak gibi iç
dünya ihtiyaçları da vardır.
Güven duymadan yaşarım
diyen, kapısını kapatmadan
yatabilir mi? İyi düşünelim
iyi!.. Değerlendirelim önce ne
lâzım insana? İnsan hayatı ne
ile kaimdir? Canlı yaşanır.
Cansız ölüdür. Öyleyse, cansız
değiliz. Biraz da cana dönük
olmamız gerekmez mi?
İçimizden yaşıyoruz. İçimizden
daha çok haberli olsak olmaz
mı? Olur, çok iyi olur.
İhtiyaçlarımızı bir değer sırasına koyalım. Nenin değeri ne
kadar?
Nefes almadan yaşamak asla
mümkün değildir. Peki, nefesi
biz kendimiz mi alıp veriyoruz,
yoksa bizde bir bizimle beraber
nefes alıp veren mi var? Hemen
tecrübe edelim. Biz nefesimizi
alıp vermeyelim. Bak, nefesimizi alıp veren bir kuvvet var
içimizde.

Biz nefes alıp vermesek de,
versek de, o nefes yine alınıp
veriliyor.
işte madalyonun iç yüzü buradan başlıyor. İyi dikkat ederek
alalım o nefesimizi. Neler geliyor nefesle. Neler var içinde
hayatın. Evet, kendimize gelmeden mi bunları duyup anlayacağız?
Kendimize gelmeden, kendimizi tanıyabilmek mümkün mü?
Kendimizi tanımadan, kendi
yönümüzü ve yaşama düzenimizi bulamayacağımız muhakkak. Buna göre, kendimize gelmeden de kendimizi tanıyamayacağımızı bilelim. Bunun tek
çaresi: Alıp verilen şu nefesimize iyi bir dikkat meselesidir.
Nefesimizi kendimiz mi alıp
veriyoruz? Yoksa, nefesimizi
bizde alıp veren bir kuvvet mi
var?..
O halde, şu nefesimizi alıp
veren kuvveti önce bilmeye ve
tanımaya çalışalım. İnandık
dersek, inanç nedir diyene
cevap verebilir miyiz? Öyleyse
işittiğimizin plâğı olmaktan
kurtulalım. Atı alan, Üsküdar'ı
çoktan geçiyor. Midemiz ve bir
yerimizin adına yaşamak pek
acıdır. Hiç olmazsa, kendi
özbenliğimizin adına yaşayalım.
İnsan olduğumuzu kabul ediyorsak, öz yaratılışımızı tanımak için bir kere olsun kendimize gelelim? Nenin adına
yaşıyoruz? Bu yaşayışımızın
sebebi nedir?
İnsan!.. Koca insan!.. Sen ne
yüce sultansın!.. Bir defa kendini bilsen, o yaratılışındaki sultanlığının saltanatı olan gerçek
saadete de ereceksin. Her saniyen bir fırsattır. Bul ve göster
kendini.

Anaman

Kız neye demişler ki, bu kadar isim yapmış? Öyle ki:
Eğer bildiğimiz kızsa!. . Bir iki ıslıkla bile ele geçirip oynanıyor. Başka kızsa, neye denmiş de, bu kadar büyük ehemmiyet taşıyor? Evet, kız gibi...

Günümüzde çeşitli meyvelerden üretilen
birçok sirke çeşidi bulunmaktadır. Bunların
içerisinde özellikle elma’dan elde edilen
ekşi suyun verdiği faydalar sayesinde en
çok tercih edilen ve tercih edilmesi gereken
sirkelerin başında gelmektedir. Elma sirkesiözellikle anti bakteriyel, anti mantar ve

İstiyoruz ki; Türkiye’mizde
eğitime cidden önem verilsin.
Bireyleri soysuzlaşan milletin " Milli Güç " diye bir güç taşıması mümkün değildir.
Can dan sevgi, zekâyı besler.
Çocuğa ne kadar içtenlikle ciddi
alâka gösterilirse, o kadar zeki ve
şahsiyetli olur. Çocuğa güven
verici olmak şarttır. Çocuğa şahsiyetli olmanın gururunu tattırmak
şarttır. Ailesinden lüzumsuz yardım görmek, çocuğu sorumsuzluğa iter.
Abdulkadir DURU bu kitapla, milletçe gerçek özgürlüğe ulaşmanın temelini örüyor. Bireyleri
soysuzlaşan milletin, " Milli Güç "
diye bir güç taşıması mümkün
değildir.
Bunun için Türk yavrularının, dünyaya geldiği günden itibaren eğitilmesi zaruridir. Öz yapılarına uygun olarak eğitilen Türk
çocukları, yabancıların ve maksatlı kimselerin tezgâhladığı oyunlara
gelmez, şahsiyetli büyür.

huzursuzluklara, korkulardan endişelere,
değersizliklerden aşağılıklara, itibarsızlıklardan şahsiyetsizliklere...saymakla tükenmeyen
düzensizlikleri meydana getiren kayıptır bu!..
Daha bundan büyük kayıp olur mu? Olmaz.
Çünkü insan şahsiyetinin ehemmiyeti kadar
bir ehemmiyet daha olamaz. Bütün inanırlıklar, insan şahsiyetinin ehemmiyeti üstüne
kurulur.
Bu ehemmiyetler temeli olan kıymet: Bütün
kanunların, adaletlerin,düzenlerin temelidir
de!.. İnsan için,mukaddesatından başka
ehemmiyetli bir şey olabilir mi? Elbette olamaz!..Öyleyse insanlığın kaybı nedir ki,herkes birbirine yürekten samimi olamıyor?
Toplumun ahengi yok. Huzur, afiyet buhranı
içindeyiz gibi... daha bir çok şikâyetler.Bütün
bunlar insan mukaddesatı olan namus bütünlüğünün tamını bilen ve ortaya çıkaran olmadığından oluyor!... Namus bütünlüğünün
tamını bilen yok. Bir varlık da, bilinmeden
yaşanmaz. Havadislerin kuklası olmakta kalınır böyle.
İnsan ne büyük varlıktır ki, insan mevzu edilememiştir. Allah, insanı tüm mahlûkuna
sahip olarak var etmiş olduğu, ispatlı bir gerçek değil midir?
Öyleyse "İnsan" denilen bu Yüce Sultan'ın
tahtı, vicdan değil midir?
Evet, insan olan; vicdan denilen birlik tahtına
ulaşıp da, o yüce taht'ında malik sıfatının icra
unsuru olan takdirini kullanıp da namus tanrılığını gerçekleştirmesi lâzımdır ki; şahsiyet,
şeref bulsun!
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Milletçe bilinçlenmek ve öz
kültürümüz çizgisinde yavrularımızı eğitmek yolunu gösteren bu
kitap; her Türk ailesinin ve her
Türk evladının temel kitabı olacaktır.

" Kız gibi " diye tarif vesilesi oluyor. Ama hangi kız?
Bu sözü ifade eden hangi kız? Ana karnı; fiziksel yapının
kurumu olduğu kadar, inancın ve ahlâkın da temeli ve ilk
olumudur. Nasıl ki bitki topraktan çıkıp, dönüp dolaşıp, yine
toprakta kaybolur. İnsan da, insanlık da bunun gibi başka
yerden temin edilemez. Analar, ana olup ehliyetli kızlar
yetiştirecek, onlara layık olmak için, delikanlı erkeklerin de
ona göre idealist olmaları kolayca temin edilecektir.

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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İsmet Döner ilklerle Çorum’da

Çorum halkına farklı bir lezzet
sunan İsmet Döner, hizmete açıldı.
Çorum’da ilk kez odun ateşinde
döner ve tandırda lavaş İsmet
Döner’de halkın damak tadına
sunuluyor.
Dün gerçekleştirilen açılış törenin
ardından hizmete başlayan İsmet
Döner, farklı lezzetleri tatmak isteyenleri bekliyor.
Aşçılar ve Lokantacılar Odası
Başkanı İsmet Çıtak’ın sahibi olduğu ve Kulaksız Sokak’ta bulunan
İsmet Döner’de odun ateşinde
döner ve tandırda lavaşın yanı sıra
pilav üstü döner bulunuyor.
Aşçılar ve Lokantacılar Odası
Başkanı İsmet Çıtak, “Çorum’a
değişik bir lezzet sunmayı amaçladık. Hijyen kurallarına tamamen
uyarak halkımıza kaliteli hizmet
vermekteyiz. Çorum’da ilk kez
odun ateşinde döner ve tandırda

GÜNDEM

‘İlhan Sarıaltun, halkın
gönlünde önemli bir yer edindi’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Sungurlu İlçe Başkanı Ali
Erayhan,
eski
Belediye
Başkanlarından merhum İlhan
Sarıaltun'un Sungurlu halkının
gönlünde önemli bir yer edindiğini söyledi.
Ali Erayhan yaptığı açıklamada, İlhan Sarıaltun'un gerek
kişiliği gerekse yaptığı hizmet-

lavaşın lezzetini halkımızın tatmasını istiyoruz. Bir de pilav üstü dönerimiz olacak. Tüm Çorum halkını
bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekliyoruz” diye konuştu. (Ebru ÇALIK)
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leri ile ilçede unutulmayan bir
belediye başkanı olduğunu kaydetti.
2010 yılının Haziran ayında
Başpınar Mahallesindeki Pazar
Caddesinin isminin "İlhan
Sarıaltun Caddesi" olarak
değiştirildiğini hatırlatan Ali
Erayhan, İlhan Sarıaltun'un
adını caddeye veren dönemin
Belediye Başkanı Selahaddin
Uzunkaya ve belediye meclis
üyelerine teşekkür etti.
Bugünde düzenlenen törenle
Gürpınar Mahallesi Gazhane
Caddesi 9015. Sokakta yapılan
parka İlhan Sarıaltun'un adının
verildiğini ifade eden Ali
Erayhan, İlhan Sarıaltun'un
adını parka veren Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner ve
belediye meclis üyeleri ile parkın yapımında emeği geçen
belediye çalışanlarına teşekkür
etti.
İlhan Sarıaltun'un ilçede herkes

tarafından sevildiğini ifade
eden Erayhan, "İlhan Sarıaltun,
Sungurlu için bir değer.
Belediye başkanı olduğu
dönemde yaptığı hizmetlerden
çok kişiliği ve herkesi kucaklaması ile unutulmuyor." ifadelerini kullandı.
İlhan Sarıaltun'un oğlu Emrah
Sarıaltun, "Babam bir Sungurlu
sevdalısıydı, ilçesini çok severdi. Babamın çok sevdiği ilçede
adının yaşatılması için caddeye
ismini veren gerek dönemin
Belediye Başkanı Selahaddin
Uzunkaya ve belediye meclis
üyelerine, adına park yaptıran
gerekse şu anki Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner ve
belediye meclis üyelerine şükranlarımı sunarım." dedi.
1989-1994 yılları arasında ilçede belediye başkanlığını yapan
İlhan Sarıaltun, 1 Mayıs 2010
tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

öğrencilere "Aileleriyle yaşadıkları problemleri, çözüm yolları ve öğrencilerin ailelerine
sorumluluklarının ne oranda
olduğu" konusunda bilgiler
verildi.
Batan, Gençlere Gençlik gelecekten
ne
bekliyor?
Geleceğimizi neye göre inşa

ediyoruz? Gibi konu başlıklarıyla soru cevap şeklinde söyleşinin yapıldığını belirtti.
Program sonrasında yardımlaşma konusunda da öğrencilere
konuya binaen slayt gösterisi ile
kısa filimler izletilerek soru
cevap şeklinde görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜGVA öğrencilerle söyleşi yaptı

Türkiye
Gençlik
Vakfı
(TÜGVA) Kadın ve Aile
Koordinatörlüğü öğrencilere
aileleriyle yaşadıkları problemler ve çözüm yolları hakkında
bilgiler verildi.
Türkiye
Gençlik
Vakfı
(TÜGVA) Çorum İl Temsilcisi
Feridun Batan konuyla alakalı
bir açıklama yaparak gençliğe
yönelik her Koordinatörlüğün
çalışmalarına yoğun bir şekilde
devam ettiğini söyledi. Batan,
“Bu bağlamda Kadın ve Aile
Koordinatörlüğümüzde
Buharaevler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde okuyan

‘Millet anayasasını
kendisi yazacak’

Diriliş Başkanları Çorum İl
Başkanı Adem Yücel, milletin
boş olarak dağıtılan anayasa kitabını kendi istekleri doğrultusunda
kendisi yazacağını daha sonra bu
kitapları Diriliş Başkanları
Çorum temsilciliğine teslim edeceklerini belirterek, hukuk komisyonu ile birlikte halktan gelen
taleplerin başta TBMM başkanına ve ilgili kuruluşlara sunumunu
yapıp kamuoyu ile de sonuncusunu paylaşacaklarını vurguladı.
Dün Şellale’de kahvaltılı basın
toplantısı düzenleyerek, çalışmaları hakkında bilgiler veren
Yücel, “Türkiye’nin hedefi büyüdükçe hedef tahtasına koyuyorlar
ama bilmiyorlar ki artık
Türkiye’nin dirilişi engellenemez. Anayasa tartışmalarında
bize safımızı milletten yana seçiyor ve Türkiye’nin ilk sivil anayasasının yazılması gerektiğini
iddia ediyoruz. Talep ediyoruz.
Milletin kendi anayasasını kendi
yazsın. Türkiye genelinde 75 il ve
iller genelinde bu çalışmalarımızla yeter söz milli iradenindir diyoruz” dedi. Yücel, toplantıda yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Cehaletin baltasıyla dalları ve
gövdesi dahili ve harici bedbahtlarca budanan lakin yüce yaradanın tecellisiyle köklerini kurutmayan tarihin tüm şeytani güçlerine
karşı hayatın her alanında ve her
mücadelede kulvarında direnin
milletimiz hak yolunda ilim irfan
yolunda adalet ve merhamet
yolunda şahadetinin ve tevhid
anlayışının misyonu gereği tekrardan kıyama kalkmıştır.
Bu kıyımın şimdiki adı diriliştir.
Kısa bir zaman diliminde yalnızca iç Saiklerinin dinamiğinin
gereği olarak bir araya gelen
Anadolu insanı Türkiye’nin en
büyüt sivil toplum kuruluşlarından birini oluşturmayı başarmıştır. Bu yapılanma yurt dışında da
büyük teveccüh görmüş dünyanın
çok yerinde de böylelikle teşkilatlanmasını
gerçekleştirmiştir.
Kurulduğu andan itibaren ümmetin mazlumların milletin hassa-

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.32

Güneþ:05.17

Öðle :12.44

Ýkindi :16.36

Akþam:19.57

Yatsý :21.34

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Aşık Hüseyin Çırakman’ ı Anma Gecesi
18:00 Haberler
18:20 TRT Akşam Sefası Konseri
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Komik Videolar
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

14 Mayıs 1560 Piyale Paşa komutasındaki
Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.
14 Mayıs 1643 XIV. Louis, babası kral XIII.
Louis'nin ölümü üzerine daha 4 yaşındayken
Fransa tahtına çıktı.
14 Mayıs 1767 İngiliz hükümetinin ithal çaya
vergi koyması üzerine Amerikan Bağımsızlık
Savaşı başladı.
14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını
uyguladı.
14 Mayıs 1811 Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
14 Mayıs 1861 859 gram ağırlığında kondrit
tipinde bir meteorit olan Canellas Meteoriti ,
İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı.
14 Mayıs 1919 İzmir limanında bulunan İtilaf
Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop,
Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal
edileceğini bildirdi.
14 Mayıs 1919 İzmirli yurtseverler, gece Yahudi
Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini
kabul etti.
14 Mayıs 1937 Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu
kabul edildi.
14 Mayıs 1939 Peru'da 5 yaşındayken doğum
yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç
anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.
14 Mayıs 1946 Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu.
Başkanlığa avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu seçildi.
14 Mayıs 1948 Filistin'de İngiliz egemenliği sona
erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti.
14 Mayıs 1948 Arap-İsrail Savaşı başladı.
14 Mayıs 1950 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarı son buldu. Demokrat Parti yüzde 53 oyla
tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti
dönemi sona erdi.
14 Mayıs 1955 Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya,
Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktı'nı imzaladılar.
14 Mayıs 1970 Kızıl Ordu Fraksiyonu (BaaderMeinhof Grubu) adlı radikal sol örgüt Almanya'da
kuruldu.
14 Mayıs 1972 Bülent Ecevit, CHP kurultayında
Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü genel başkanı seçildi.

VEFAT EDENLER
FİKRİYE KAHRAMANTEKİN
Lokantacı Esnafından Ahmet KAHRAMANTEKİN' in
eşi, Kerep KAHRAMANTEKİN' in annesi; Fikriye
KAHRAMANTEKİN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
MUSA ÖZDEN
Ayvalı Köyü' nden gelme, Musa ÖZDEN vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

tende devletin ve milletin temsilen reisi Cumhurumuzun safında
tavır alan diriliş başkanları yıkıcı
değil yapıcı eylemler gerçekleştirerek hak yolun yolcuları olduklarını kamuoyu ile de paylaşmaya
çalışmıştır. İşte şu an gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizden olan
benim anayasam çalışması da bu
kavildendir. Biz biliyoruz ki
Osmanlı şemsiyesi altındaki
ümmetin boynu batıcılık urganıyla çekiştirilmiş emperyal niyetlerle ve amellerle bütün organları
lime lime edilmiştir. En büyük
hesaplaşma arenası vesayetçi
organizasyonların işbirliği ile
anayasa çalışmalarında sahnelenmiştir. Artık yeter. Türkiye’nin
hedefi büyüdükçe hedef tahtasına
koyuyorlar ama bilmiyorlar ki
artık Türkiye’nin dirilişi engellenemez. Anayasa tartışmalarında
bize safımızı milletten yana seçiyor ve Türkiye’nin ilk sivil anayasasının yazılması gerektiğini
iddia ediyoruz. Talep ediyoruz.
Milletin kendi anayasasını kendi
yazsın. Türkiye genelinde 75 il ve
iller genelinde bu çalışmalarımızla yeter söz milli iradenindir diyoruz. Hemşerilerimizin boş olarak
dağıtılan anayasa kitabını kendi
istekleri doğrultusunda kendisi
yazacak daha sonra bu kitapları
diriliş başkanları Çorum temsilciliğine teslim edecekler. Hukuk
komisyonumuzla birlikte halkımızdan gelen talepleri bizde başta
TBMM başkanımıza ve ilgili
kuruluşlara sunumunu yapıp kamuoyu
ile de sonuncusunu
paylaşacağız.” (Ebru
ÇALIK)

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Halil İbrahim Kaya'yı ziyaret etti

NURİYE BOYRAZ
Abdalata Köyü' nden gelme, Emekli Öğretmen
Mustafa CAYDI' nın kızı, Emekli Öğretmen Selahattin
BOYRAZ' ın eşi; Nuriye BOYRAZ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
EMİNE EFE
Devlet Hastanesi' nden emekli Burhan EFE' nin eşi,
Emekli Öğretmen Necla YÜCEL' in ablası, Eski
Gazeteci ve Yapı Kredi Bankası Trabzon Şubesi
Müdürü Murat EFE ve Gül EFE' nin annesi, Berber
Eminesi' nin torunu; Emine EFE vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
MUSTAFA KAŞIKÇI
Merhum Hasan KAŞIKÇI' nın oğlu, Dursun KAŞIKÇI
ve Serpil AKAYDIN' ın kardeşi, Çağdaş KAŞIKÇI' nın
amcası; Mustafa KAŞIKÇI vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
TURGUT TÜRKOĞLU
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü' nden emekli
Erkan ve Hakan TÜRKOĞLU' nun babası, Ahmet
ÜNSAL VE Mehmet BİLGENER' in kayınpederi;
Turgut TÜRKOĞLU vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcileri, İl
Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya’yı
makamında ziyaret etti.
Türkiye Sakatlar Konfederasyon İl Temsilcisi
Neslihan Hüsüllüoğulları, Kale Özel Eğitim
Okul Müdürü Mehmet Armutçu,
Zübeyde Hanım Özel Eğitim
Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt,
Beden Eğitim Öğretmeni Özgür
Akman ve İl Genel Meclis Üyesi
Yurdanur Özzehinli katıldı.
Türkiye Sakatlar Konfederasyon
İl Temsilcisi Neslihan
Hüsüllüoğulları, Çorum'da daha
üretici, eğitimli zihinsel engelliler
için toplum olarak hep birlikte
hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya, “İl Genel Meclisi
olarak sosyal projeler konusunda

çok hassasız. Sosyal Projelere her türlü katkıyı
sağlamaya hazırız, Zihinsel Engelli
Kardeşlerimizin El Emeği göz nuru hediyeleri
için teşekkür ederim” dedi.
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Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

En Düşük

Tarih

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Hadise

E NÖBETÇİ ECZANELER

Tesislerin ihalesi yapıldı
14 Mayıs Cumartesi
15 Mayıs Pazar
16 Mayıs Pazartesi
17 Mayıs Salı
18 Mayıs Çarşamba

11
12
10
8
8

27
27
23
24
21

ÇOK BULUTLU

G.G.SAĞANAK YAĞIŞ

G.G.SAĞANAK YAĞIŞ

YER YER SAĞANAK Y.

YER YER SAĞANAK Y.

ALBAYRAK
227 77 62
Tarakçý 8.Sk.32/A

17 Nisan 2016
Pazar

DEVA
213 74 99

Bahçelievler Mh. 5.Sok No:4/B

BOSTANCI
225 38 48
Ata Cd.30/A

UYSAL
213 70 87
Gazi Cd.7/A

VOLKAN
224 77 88
Hürriyet Meydaný 6

BEZGÝNOÐLU
213 50 76
Hürriyet Cd.No:13

Belediyespor tesisleri ihale edildi.
Belediyespor tesislerinin ihalesi gerçekleştirildi. İçerisinde kapalı spor alanları yanında açık
antrenman sahaları, sosyal donatılar ve çeşitli
sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar bulunan tesisi ihalesi Belediye Encümen
Salonu’nda yapıldı. İhalede, Tam Yapı
Gayrimenkul San. Tic. Ltd. Şti. ile Asım Tuna
İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. teklif sundu.

BELEDİYESPOR’A 8 MİLYONLUK
TESİS YAPILACAK

Teklifler Destek Hizmetleri Müdürü Leyla
Sayın başkanlığındaki komisyon tarafından
incelendi. Asım Tuna İnşaat Malzemeleri San.
Tic. Ltd. Şti. dosyası evraklarında eksiklikler
nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı.
8 milyon 464 bin 192 lire 16 kuruş olarak yaklaşık maliyet çıkarılan tesislerin yapımı için
Tam Yapı Gayrimenkul San. Tic. Ltd. Şti. ise, 7
milyon 955 bin lira teklif sundu.
Komisyon Başkanı Leyla Sayın, teklifin değerlendirildikten sonra firmaya gerekli bilginin
verileceğini açıkladı.

Play-Off’da final heyecanı
Spor Toto 3. Lig Play-Off finalleri yarın oynanacak. Çorum
Belediyespor’un Niğde Belediyespor’a 3-2 mağlup olarak
elendiği Play-Off grubunda son maç yarın oynanacak

Spor Toto 3. Lig'de grupların Play-Off finallerine ev
sahipliği yapacak stadyum ve final tarihleri belirlendi.
Çorum Belediyespor’un Pazartesi günü Niğde
Belediyespor’a 3-2 mağlup olarak elendiği Play-Off
grubunda son maç 15 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Final maçında Niğde Belediyespor ile Beylerbeyispor
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.
Öte yandan, Spor Toto 3. Lig 1. Grup Play Off finali
15 Mayıs Pazar günü Çanakkale 18 Mart
Stadyumu'nda, 2. Grup Play Off finali ise 14 Mayıs
Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk
Stadyumunda oynanacak. Bu maçlardan galip gelen
takımlar ikinci lige yükselecek.

Geleneksel Hitit Koşusu Yarın
Çorum Belediyesi, 15 Mayıs Pazar
günü Geleneksel 2. Hitit Koşusu
düzenleyecek.
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve
başkan yardımcıları Hürriyet
Meydanı'ndaki kayıt standını ziyaret
ederek, Pazar günü düzenlenecek
koşu için kayıt yaptırdı. Başkan
Külcü'ye görevliler tarafından "0019"
göğüs numarası verildi.
İlki geçen yıl düzenlenen Hitit
Koşusu'nun da önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Külcü, ulusal çapta yapılan organizasyonun beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü
söyledi.
Hitit Koşusu'nun bu yıl da 15 Mayısta
gerçekleştirileceğini ve geleneksel
hale getirileceğini bildiren Külcü,

şöyle dedi:
"Çorum Belediyesi olarak, şehrimizde
sporun yaygınlaşması için bu doğrultuda her parka koşu parkuru yaptık.
Sporcularımıza ve gençlerimize yönelik spor malzeme yardımlarımız, spor
alanları oluşturma çalışmalarımız tüm
hızıyla devam ediyor. Hitit Koşusu'nu

da geleneksel hale getirerek, bu alanda önemli bir faaliyet gerçekleştirmek
istiyoruz."
Belediye Başkanı Külcü, 15 Mayısta
gerçekleştirilecek Hitit Koşusu'nun
halk koşusu ve genel klasman olmak
üzere iki etapta yapılacağını kaydetti.

