-

‘Çorum hak ettiği yerde değil’
Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Emir,
Çorum’un hak ettiği yerde olmadığını ve pastadan yeterince pay alamadığını belirterek, bunların sebebinin örgütlü olmamak olduğunu vurgu-

ladı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Çorum Hitit Dernekleri
Konfederasyonu 3. Dönem Çalıştkayında açılış konuşması yapan Emir, birlikte
aydınlık güzel günlere ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Emir, konuşmasında şunları ifade etti:
Sayfa 5’te

Başbakan

Binali Yıldırım

Sağlık için bisiklet

23 Mayıs 2016 PAZARTESİ

AK Parti Genel Başkanlığına, bin
405 delegenin oyuyla, İzmir
Milletvekili ve Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım seçildi.
Sayfa 2’de

Yýl: 1 Sayý: 150

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı sağlıklı yaşam kültürünü
teşvik çalışmaları kapsamında yer alan toplumda fiziksel aktivitenin arttırılması
projesi çerçevesinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile obezite ile
mücadeleyi etkin hale getirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nün organize ettiği program ile lise öğrencilerine bisiklet dağıtıldı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü fuar alanında bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.
Sayfa 3’te

Polis Memuru

İntihar Etti

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde
görevli 42 yaşındaki trafik polisi
Fatih Necmettin A.,
girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla
intihar etti.

Sayfa 5’te

Ezanı Yarışmasında İl
Birincisi Salih Okudan Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din
Görevlileri Haftası münasebetiyle Din görevlileri arasında
her yıl düzenlenen yarışmalar
Sayfa 2’de
devam ediyor.

ÇORUMLU SPORCULAR

AVRUPA’YI SALLADI

İsviçre’de devam eden
Büyükler Avrupa Teakwando
Şampiyonası’na Çorum damga
vurdu. İlhan Aşkın antrenörlüğü’nde şampiyonaya katılan
sporcularımız 1 Avrupa Şampiyonluğu 2 sporcumuzda
Avrupa ikincisi oldu. Sayfa 8’de

ÇORUM'DA AĞAÇLAR

DEVRİLDİ, EVLERİ SU BASTI

Galataray’da Çorumlu

Futbolcudan Anlamlı Davranış

Galatasaray’ın Kayserispor’u 60 yendiği maçta 73. Dakikada
oyundan çıkan Selçuk İnan
kaptanlık pazu bandını Emre
Çolak’a verdi. Emre Çolak ise
kendisinden daha tecrübeli olan
Bilal Kısa’ya kaptanlık pazu
Sayfa 8’de
bandını teslim etti.

‘Yüreği gibi alınları da

ak olanlardan olalım’

Çorum’da aniden bastıran sağanak yağış
hayatı felç etti. Çorum’da etkili olan sağanak,
hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın yanı
sıra havanın çok bulutlu olması nedeniyle
şehir bir anda karanlığa gömüldü. Havanın
kararmasıyla birlikte Çorumlular adeta gündüz vakti geceyi yaşadı. Kentte öğleden sonra
başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur
nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı.
Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı
Av. Yaşar Anaç, bu gün İslam
Coğrafyasında zalimin zulmüyle mazlum olmuş tüm
Müslümanların şefaat gecesi
olarak bilinen bu mübarek
gecede beraat eden kullarından
olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz
Sayfa 5’te
ettiğini söyledi.

Sayfa 2’de

Otizm Gönüllüleri yeni

yönetimi belirledi
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Olağanüstü Genel Kurul
toplantısıyla yeni yönetim kurulunu belirledi.
Sayfa 5’te

Consept’in Sokak Defilesi Yaptı
‘Berat kandilimiz
mübarek olsun’

7’de

2

Ceritoğlu, Aziz Sancar Kök Hücre Araştırma Merkezi açılışına katıldı

‘Sürgünü asla
unutmayacağız’

7’de

‘Süt insan
beslenmesinde
büyük öneme sahiptir’

4
7’de

Sayfa
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Ezanı Yarışmasında İl
Birincisi Salih Okudan Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din
Görevlileri Haftası münasebetiyle Din görevlileri arasında her yıl düzenlenen yarışmalar devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri
Haftası münasebetiyle Din görevlileri arasında her yıl düzenlenen
yarışmalar devam ediyor. Bu yıl da
“En güzel Ezan Okuma Yarışması”
Ulucamii’nde gerçekleştirildi.İl ve
İlçe Merkez genelinde 8 din görevlisinin katıldığı yarışmada, Çorum
İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın’ın başkanlığındaki jüri, Müftü Yardımcısı
Selahattin Bozkurt, Hac ve Umre
Şube Müdürü M.Vehbi Köklükaya,
Boğazkale İlçe Müftüsü Yüksel
Çelik, İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Kasım Madan, İl Vaizi Fazıl
Saraç ve Huzur Camii Müezzini
Hasan Çakmak’tan oluştu.Çorum İl
Müftüsü Dr. Ahmet Akın, yarışma
öncesi din görevlilerine başarılar
diledi.Yarışmada, Mecitözü İlçesi
Vakıflar Köyü Camii İmam Hatibi
Salih Okudan birinci, Merkez
Kevser Camii Müezzini Ferhat
Gökçe ikinci ve Sungurlu Çarşıbaşı Camii İmam Hatibi Ramazan

Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanlığına, bin 405 delegenin
oyuyla, İzmir Milletvekili ve Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım seçildi.

Arayıcı üçüncü oldu.Dereceye
giren yarışmacıların ödülleri İl
Müftüsü Dr. Ahmet Akın ve Jüri
Heyeti tarafından takdim edildikten
sonra yarışmaya katılan Din
Görevlileri ile birlikte toplu hatıra
fotoğrafı çektirildi.Yarışmada İl
birincisi olan Mecitözü İlçesi
Vakıflar Köyü Camii İmam Hatibi
Salih Okudan Çorum’u temsilen
Karadeniz Bölge yarışmasında
yarışacak.

AK Parti'nin 2. Olağanüstü
Büyük Kongresi, Ankara
Arena Spor Salonu'nda partililer ve delegelerin katılımıyla
gerçekleştirildi.Partililer, sandık başına giderek tek aday
olan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali

Yıldırım için oyunu kullandı.
Bin 282 delegenin yazılı
imzası alındı. Yıldırım'ın
adaylığına bin 405 delege oy
verdi. Oy verme işleminin
sona ermesiyle, partinin yeni
Genel Başkanı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Binali Yıldırım oldu.
Divan Başkanı Bekir Bozdağ,
kayıtlı delege sayısının bin
470, oy kullanan delege sayısının bin 411, geçerli oy sayısının bin 405, geçersiz oy
sayısının ise 6 olduğunu açıkladı.

AK PARTİ MHYK’DA

ÇORUM SÜRPRİZİ!

Consept’in Sokak
Defilesi Yaptı

Çorum’da Yeniyol Mahallesi Sel
Sokak No:41 adresinde hizmet
veren Consept bay-bayan giyim
mağazası sokak defilesi düzenledi.
Cumartesi günü mağaza önünde
düzenelen sokak defilesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Birbirinden seçkin mankenler
Consept bay-bayan giyim ürünleri-

DEVRİLDİ, EVLERİ SU BASTI

BAZI EV VE İŞ
YERLERİNİ SU BASTI

Yağmura hazırlıksız yakalanan
vatandaşlardan bazıları dükkan,
otobüs durağı ve camilere sığındı.

Uçak Modunu
Kullanmak İçin
3 Neden

Telefonunuzdaki uçak modu,
sadece uçakta işe yaramıyor.
Whatsapp’ta mesajları okuduğunuzun anlaşılmaması için bile Uçak
Modu hayat kurtarıcı olabiliyor!
İşte uçak modunun faydaları…

Telefonunuzdaki uçak modu, sadece uçakta işe
yaramıyor. Whatsapp’ta mesajları okuduğunuzun anlaşılmaması için bile Uçak Modu hayat
kurtarıcı olabiliyor! İşte uçak modunun faydaları…
Telefonlarımızdaki uçak modu, ondan çıkan
sinyallerin uçağın teknik bileşenlerinin kafasını
karıştırmamak için tüm bağlantıları devre dışı
bırakıyor. Böyle bir riskin çok düşük olduğu
artık biliniyor; ancak uçak modunun başka
zamanlarda da faydası var. İşte uçak modunu
uçak dışında kullanabileceğiniz 3 durum.
1. Karşı tarafa mesajları okuduğunuzu
göstermemekFacebook Messenger, WhatsApp,
Snapchat gibi uygulamalar, size gelen mesajları okuduğunuzu karşı tarafa bildiriyorlar.
Bazıları bu işlevi devre dışı bırakmanıza izin
veriyor, ancak bu durumda gönderdiğiniz
mesajların okunup okunmadığı size gösterilmiyor.Herhangi bir mesajı okumadan önce uçak
modunu açtığınızda ise alıcının bundan haberi
olmuyor. Bu yöntem her uygulama için geçerli
olmayabilir, ancak WhatsApp, SnapChat ve
birçok uygulamada işe yaradığı biliniyor. Uçak
modundan çıktığınızda okundu bilgisi muhtemelen gönderiliyor, ancak en azından yazacağınız cevabı düşünecek birkaç dakika kazanmış
oluyorsunuz.2. Ağ sorunlarını gidermePilden
tasarruf ve sinemada sizi kimsenin rahatsız
etmemesi gibi işlevlerinin yanında uçak modununun bir yeteneği daha var. Ağ sorunları,
uçak modunu açıp kapadığınızda ortadan kalkabiliyor; yani uçak modunu yeniden başlatma
gibi kullanmanız mümkün.Belki tüm ağ sorunlarını sihirli biçimde çözmeyeceksiniz, ancak
ister mobil olsun ister Wi-Fi, bağlantı sorunu
yaşadığınızda uçak modunu açıp kapatmayı
deneyin.

Motorine Zam

nin tanıtımını yaptı. Yaklaşık 2 saat
süren defilede karma markaların
seçkin abiye ürünleri sergilendi.
2016 yılı sezon ürünlerinin de tantıldığı defilede vatandaşlar hem
ürünlere hem de mankenlere büyük
ilgi gösterdi. Vatandaşlar ürünleri
ve mankenleri cep telefonu ile çekmek için yarıştı.

ÇORUM'DA AĞAÇLAR
Çorum’da aniden bastıran sağanak
yağış hayatı felç etti. Çorum’da
etkili olan sağanak, hayatı olumsuz
etkiledi. Sağanak yağışın yanı sıra
havanın çok bulutlu olması nedeniyle şehir bir anda karanlığa
gömüldü. Havanın kararmasıyla
birlikte Çorumlular adeta gündüz
vakti geceyi yaşadı. Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 20
dakika süren yağmur nedeniyle
bazı caddeler sular altında kaldı.
Sel suları ile kaplanan ana arter ve
sokaklarda trafik zaman zaman
durdu.
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Bazı araçlar ise sel suları nedeniyle oluşan çukurlara düştü.
Yağmurun dinmesiyle birlikte trafik ekipleri, şehirde trafik akışını
kontrollü şekilde sağlamaya çalıştı.
Yağmurun ardından bazı ev ve
işyerlerinde su baskınları yaşandı.

AK Parti’nin 2. Olağanüstü
Büyük Kongresi’nde Çorum
süprizi
yaşandı.
Binali
Yıldırım’ın tek aday olarak
girdiği kongre de AK Parti
MHYK Listesine sadece AK
Parti Kurucularından Eski
Çorum Milletvekili Ali Yüksel
Kavuştu girebildi. Bir önceki
dönem Milletvekili Murat
Yıldırım ise yedek listede yer
aldı. Oy kullanma işleminin
devam ettiği kongrede Çorum
Eski Milletvekili Ali Yüksel

Kavuştu Siyasi Erdem ve Etik
Kurulu asil üyesi olarak listede yer alırken, Çorum Eski
Milletvekili Murat Yıldırım
ise Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu yedek listesinde bulunuyor. Bir önceki MHYK listesinde AK Parti Eski İl
Başkanı Faruk Özkader ise
yedek listede yer almıştı.
Diğer yandan Hemşerimiz
Naci Ağbal’ın da listede yer
almadı.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından
geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına
ortalama 7 kuruş zam yaptı.
Motorinin litre fiyatı Ankara’da 3,80 liradan
3,87 liraya, İstanbul’da 3,75 liradan 3,82 liraya, İzmir’de 3,77 liradan 3,84 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere
göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
12 Mayıs’ta motorinin litre fiyatına ortalama
11 kuruş zam yapılmıştı.

Üniversite öğrencisi intihara kalkıştı
Çorum’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi intihara kalkıştı. İnşaat halindeki bir binanın 5'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan üniversite öğrencisi, 19 yaşındaki Gaye Y., son anda polisler tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gece Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca
Caddesi'nde inşaat halindeki bir binada meydana geldi.
Üniversite öğrencisi Gaye Y. girdiği bunalım sonucu
yapımı süren 8 katlı binanın 5'nci katına çıktı. Ölmek
istediğini söyleyen genç kızı görenler polisi arayıp ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polisler, caddede güvenlik
önlem aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ise hava yastığı
açtı. Polis 5'nci kata çıkarak intihara kalkışan Gaye Y.'yi
ikna etmek için çaba harcadı. Polisin uzun süren uğraşları
sonucunda genç kızı ikna ederek intihardan vazgeçirildi.
Gaye Y., çıktığı binadan kadın polisler tarafından çevredeki toplanan kalabalığın alkışları arasında indirildi. Bir
polis memuru, üniversite öğrencisinin üşüdüğü fark ederek ceketini çıkarıp verdi. Ambulansa alınan Gaye Y., tedavi için Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi
altına alındı.

Sağlık için bisiklet
Sayfa

GÜNDEM
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Türkiye
Sağlıklı
Beslenme ve Hareketli
Hayat Programı sağlıklı
yaşam kültürünü teşvik
çalışmaları kapsamında
yer alan toplumda fiziksel aktivitenin arttırılması projesi çerçevesinde
bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak
amacı ile obezite ile mücadeleyi
etkin hale getirmek için Sağlık
Bakanlığı tarafından temin edilen
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün organize ettiği program ile lise öğrencilerine bisiklet dağıtıldı. Geçtiğimiz
Cumartesi günü fuar alanında bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.
Törene Belediye Başkan Yardımcısı
Turhan Candan, Emniyet Müdürü
Murat Kolcu, Müftü Yardımcısı

Abdullah Pamuk, Tarım İl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiş, Gençlik ve Spor
Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer,
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Ömer Sobacı, İl
Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yücel,
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet
Barış ile bazı daire müdürleri,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından
Belediye
Başkan
Yardımcısı Turhan Candan, Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet
Barış birer konuşma yaptı. Ardından
öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.
(Ebru ÇALIK)

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün organize ettiği program ile lise öğrencilerine bisiklet dağıtım törenin sonrasında 2. Hareketli Yaşam Bisiklet
Turu gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü fuar
alanında yapılan bisiklet dağıtımı-

nın ardından bisikletini alan öğrenciler fuar alanından Abide
Meydanı’na kadar pedal çevirdi.
Bisiklet turunda daire müdürleri de
öğrencileri yalnız bırakmadı. (Ebru
ÇALIK)

Hareketli Yaşam için
Bisiklet Turu yapıldı
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Gençlere bisikletleri teslim edildi
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Programı sağlıklı yaşam kültürünü teşvik çalışmaları kapsamında yer alan toplumda fiziksel
aktivitenin arttırılması projesi çerçevesinde
bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile
obezite ile mücadeleyi etkin hale getirmek için
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nün organize ettiği program
ile lise öğrencilerine bisiklet dağıtıldı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü fuar alanında yapılan bisiklet dağıtımında Atatürk Anadolu Lisesi
öğrencisi Ali Mutlu, Sungurlu Lokman Hekim
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi
Fatma Kocabaş, Hasanpaşa Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi öğrencisi Gürkan Bayır, Çölyak
Derneği’nden Bahçelievler Teknik Mesleki
Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Tetik, Mahmut
Atalay Gençlik Merkezi Hitit Üniversitesi
Öğrencisi Metin Devrik, Osmancık Anadolu
Lisesi öğrencisi Hasibe Yıkken, Bayat Anadolu
Lisesi öğrencisi Buğra Şahin ve Alaca Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Büşra
Cenik’e bisikletleri teslim edildi. (Ebru ÇALIK)

Bisiklet kullanımının önemine dikkat çektiler
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün organize ettiği program ile lise öğrencilerine bisiklet
dağıtım töreninde yapılan açılış konuşmalarında hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat
çekildi.
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış,
hayatı devam ettirmenin yolunun sağlıklı
olmak olduğunu dile getirerek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile gençleri bisiklet ile buluşturduklarını söyledi.
Bisikletin ekonomik, sağlık, spor ve sosyal
işlere katkısının büyük olduğunun altını
çizen Barış, kronik hastalıklardan korunmak amacı ile de bisiklet kullanımının
oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Bisikletin fiziksel aktivite aracı olduğunu
ve bisiklet kullanım yollarının artırılmasını
temenni ettiklerini kaydeden Barış, bisiklet
desteğini sürdüreceklerini bildirdi.

SAĞLIKLI BESLEN
HAREKET ET MUTLU YAŞA

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise
sağlıklı beslenmenin ve hareket etmenin
insanları mutlu bir yaşama kavuşturduğunu
belirterek, hareketsiz bir toplum olunduğunu ifade etti.
Yürümenin ve bisiklet kullanımının çok
önemli bir konu olduğunu kaydeden
Büyük, “Fiziksel aktivite derslerini seçen
öğrenci sayısı artıyor. Bisiklet kullanımı da
dikkatli bir şekilde yapılmalı” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAMA
YAPILAN EN ÖNEMLİ
YATIRIM

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan
Candan ise sağlıklı yaşama yapılan en
önemli yatırım bisiklet kullanımı olduğunu
dile getirerek. Sporun ve sporcunun dostu
bir belediye olduklarını çalışmaların artarak
devam edeceğini söyledi. (Ebru ÇALIK)

Sayfa
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‘Berat Kandili kurtuluş,
bağışlanma ve arınma gecesidir’

Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, Berat Kandili dolayısıyla mesaj
yayınladı.
Kurt, “Berat Kandili, bizlere heveslerimizin ve
nefsimizin esaretinden kurtularak iyilik ve adaleti sağlamayı, gerçek özgürlük olan beratımıza
kavuşmayı, sadece Allah'ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da öğretir” dedi.
Ramazan Ayı'na 15 gün kala idrak edilen Berat
Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Kurt,
Berat Kandili'nin Müslümanların, sınırsız af ve
merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak
günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu ifade etti. Kurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Berat Kandili'nin aydınlattığı manevi ortam,
dinimizin genel ibadet ve hayır anlayışına uygun
olarak kendimiz ve çevremiz için yararlı davranışlarda bulunmamızı sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı sunmaktadır. Bu bilinç tazelemenin
gerçekleşebilmesi için önce Cenab-ı Hakka
içtenlikle yönelmek, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duyarak O'ndan af dilemek, benzeri hata ve günahları bir daha işlememek için kararlı bir duruş gerekir.
Berat Kandili kurtuluş, bağışlanma ve arınma
gecesidir. Berat Kandili bizlere tefekkür etme,
kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küskünlükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı
sunar. Bizlere heveslerimizin ve nefsimizin esaretinden kurtularak iyilik ve adaleti sağlamayı,
gerçek özgürlük olan beratımıza kavuşmayı,
sadece Allah'ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da öğretir.
Bu mübarek gece dolayısıyla, inanıyorum ki tüm
inananlar vicdani bir muhasebe yapacak, barışın,
dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için
çaba harcayacak ve dualar edecektir.
Bu itibarla tüm İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı
gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve
beraberliğimizi güçlendirmesini, Beratını sağ
elinden alanlardan olmayı diliyorum” dedi.

‘Yüreği gibi alınları
da ak olanlardan olalım’

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Yaşar Anaç,
bu gün İslam Coğrafyasında zalimin zulmüyle
mazlum olmuş tüm Müslümanların şefaat gecesi
olarak bilinen bu mübarek gecede beraat eden
kullarından olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiğini söyledi.
Böylesi önemli gecelere denk gelebilmenin bile
büyük bir lütufken, geceyi hakkıyla idrak edebilmenin de ayrı bir lütuf olduğunun altını çizen
Anaç, “Yüreği gibi alınları da ak olanlardan olalım” dedi. Anaç, konuya ilişkin açıklamasında
şunları ifade etti:
“Biliyoruz ki Allah katında en makbul dua bir din
kardeşinin başka bir din kardeşine gönülden ettiği duadır. Bu gecenin hürmetine avuçlarımızı;
varlığımızdan dahi habersiz dünyanın her yerinde zulüm gören, acı çeken, inancından ötürü horlanan, ezilen Müslüman kardeşlerimiz için açalım ve hep beraber dualarda buluşalım. " diyerek
tüm Müslümanlar için ortak duada buluşma çağrısı yaptı.
"Bu gece "kısmet ve kader" gecesidir, Sen bizleri güzel kısmetlerle nasiplendir, Bu gece "kefaret
ve mağfiret " gecesidir, Sen bizlere mağfiret eyle,
Bu gece "hayır ve iyilik" gecesidir, Sen bizleri
hayırlara vesile eyle, Bu gece "beraat'e erme"
gecesidir, Sen bizleri beraatınla muştula, Bu gece
"yapılan bir yıllık amellerin Yaradan'a sunulduğu" hesap gecesidir, Sen bizleri hesabını hakkıyla verebilen yüreği gibi alınları da ak olan kullarından eyle Ya Rabbim.”

Ceritoğlu, Aziz Sancar Kök Hücre
Araştırma Merkezi açılışına katıldı
Türkiye'nin en kapsamlı kök hücre araştırma merkezi olacak ve kök hücre üzerine
üst düzeyde yetiştirilmiş personeli
Türkiye'ye kazandıracak olan Aziz Sancar
Araştırma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi.
Merkezin açılışına, Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, Nobel Kimya
Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Ak Parti
Çorum Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal işler komisyonu üyesi Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt ve Mamak Belediye
Başkanı Mesut Akgül ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
AK Parti Çorum Milletvekili, Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal işler komisyonu
üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile
birlikte Merkezin açılış kurdelesini kesti.
Törende açıklamalarda bulunan Bakan
Müezzinoğlu, "Muasır medeniyet seviyesindeki yere ulaşabilmek için alın terinin
kutsallığından daha çok akıl terinin de
kutsallığını mutlaka önemsememiz gerekiyor. Bugün dünya çapında Aziz Sancar

hocamız ile onur ve gurur duyuyorsak,
onun alın teri kadar akıl terinin ürünleri
dolayısıyla onur ve gurur duyuyoruz.
Onun bu başarısından gençlerin alması
gereken mesaj; akıl terlerini mutlaka akıtmaları gerektiğini yaşam felsefelerine
koymaları gerektiğine inanıyorum. Biz,
tükettiğimiz sağlık alanındaki hizmetleri
üretebilen olmazsak, tıp bilimine akıl terleriyle yeni ürünler katamazsak bu milletin akıl teriyle, bilim adamlarıyla, araştırmacılarıyla hem insanımıza hem de insanlığa farklı pencereler açamazsak biz yalnız başkalarının akıl terini tüketen bir ülke
oluruz ki, bu bizi o muasır medeniyet
seviyesinin üzerindeki hedefe taşımaz. 20
milyon gencimize akıl terinin ne olduğunu şimdiden kavratabilirsek, akıl terinin
kutsallığına onları yönlendirebilirsek inanıyorum ki alın teri ile birlikte akıl terinin
de katkılarını ülkemize ve insanlığa
kazandırmış olacağız" diye konuştu. 150
yıldır millet olarak ağır badireler atlatıldığının altını çizen Bakan Müezzinoğlu,
açıklamalarına şöyle devam etti:

Çorum Hitit Esnaf Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’nin 1. Olağan Genel Kurulu
bugün yapıldı. Genel kurulda Kooperatif
Başkanlığı için Erdoğan Çerikçi ile Murat
Üğlü yarıştı. Yapılan açık oylamada
Kurucu Başkan Erdoğan Çerikçi üyelerin
54 oyunu alarak Kooperatif Başkanı seçilirken, Murat Üğlü ise sadece 7 oy alabildi. ÇESOB’ta gerçekleştirilen Genel
Kurula
Türkiye
Terziler
ve
Konfeksiyoncular Federasyonu Başkanı
Sinan Turhan, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Yalçın
Kılıç, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri,
esnaf odası başkanları ve çok sayıda koo-

Perdeciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan
Çerikçi’nin büyük bir medeni cesaret gösterdiğini belirterek, “Bu medeni cesareti
göstererek bu kooperatifin kurulmasında
emeği geçen Sayın Erdoğan başkanı kutluyorum. Çorum’da ikinci bir esnaf kefalet
kuruldu ve artık hepimizin bir değeri olacak. Bizler esnafız, esnaf olduğumuz ellerimizden de anlaşılır zaten.
Hepimiz çalışkan insanlarız. Esnaf ve
sanatkârlarımız dar günlerinde bile hiçbir
zaman devletine ve hükümetine karşı gelmemiştir. Ben buradan Erdoğan başkanı
tekrar kutluyorum. Bizi gece gündüz hiç
uyutmadı. Bir bebek doğdu ve bu bebeği

peratif kurucu üyesi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan genel kurulun
Divan Başkanlığı’nı Hasan Yılmaztürk
yaparken, üyeliklerini ise Ferhat Çiftçi,
Sezgin Gür ve Vahap Akyol yaptılar.

bizler büyüteceğiz.
Burada aday olan kardeşlerimizi, buraya
imza atan kardeşlerimizi medeni cesaretinden dolayı kutluyorum. Benim varım
yoğum sizlersiniz. Kooperatifimiz memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizler sadece birlik olduğumuzda başarılı oluruz”
dedi.

"Bu milletin dinamiklerinden rahatsız
olanlar, bu millete çok farklı tuzaklar kurdular. Ayrıştırmayı, milleti çatıştırmayı
başardılar.
Bunun ağır bedellerini de ödedik ama o
ağır bedelleri de ödemiş olmanın tecrübesiyle artık birbirini daha çok seven, geleceğe umut ve güvenle bakan, kendi değerleriyle yürümenin dünyaya da zenginlik
sunabileceğine inanan bir anlayışla yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Son 15 yılda
milletimize en çok kazandırmak istediğimiz hasret, kaybettiğimiz özgüvenimizdir. Bundan sonraki süreçte daha çok alın
teri değil, daha çok akıl teri dökecek
süreçleri desteklememiz, katma değeri
yüksek olan alanları stratejik olarak belirlememiz, evlatlarımızı ve gençlerimizi
yetiştirerek daha çok akılla üretebilen,
fikir üretebilen, fikrini ürüne dönüştürebilen, ürünü dünyaya markalaştırarak sunabilen bir anlayışı milletimize mal edebileceğimiz süreçlere girdik. Bizi ayrıştırmaya çalışanları, aramıza fitne ve hesap sokmaya çalışanları elimizin tersiyle itmeye,

terörizm ve teröristle mücadelede de kardeşliğimizi merkeze alarak güçlü bir yolculuk yapmaya ihtiyacımız var."

BU MERKEZDE İNŞALLAH
ÇOK ÖNEMLİ BULUŞLAR
OLUR

Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nin yapımından dolayı çok duygulandığını söyleyen Prof. Dr. Sancar ise, "Türkiye'ye geldiğimden beri çok taktir gördüm. Sizlere
çok minnettarım. Bu merkeze layık olmaya çalışacağım ve bu merkezin başarılı
olması için elimden geleni yapacağım. Bu
merkezde inşallah çok önemli buluşlar
olur. Burada yapılacak araştırmalar,
buluşmalar Türk insanı ve dünya insanının sağlığı için önemli olur. Buradan
Nobelciler çıkabilir. Çıkmasa da biz halkımıza, insan sağlığına hizmet edersek
görevimizi yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Hitit Esnaf Kredi Kooperatifi
‘Erdoğan Çerikçi’ye emanet

ERDOĞAN ÇERİKÇİ
BÜYÜK BİR
MEDENİ CESARET GÖSTERDİ

Genel kurulda konuşan ÇESOB Başkanı
Yalçın Kılıç, kooperatifin kurulmasında
Çorum Yorgancılar, Çeyizciler ve

ÇERİKÇİ: 6 YILDA
BUGÜNLERE GELEBİLDİK

Başkan Kılıç’tan sonra söz alarak kooperatifin kuruluş sürecinden bahseden
Çorum Yorgancılar, Çeyizciler ve

Perdeciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan
Çerikçi ise, “Bizleri böyle bir günde yalnız
bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Biz
2010 yılında böyle bir yola çıktık.
Bakanlığa gönderdik. Sonra iptal oldu.
2014 yılında 142 esnaf arkadaşımızın
imzasıyla tekrar ara sözleşme imzaladık.
Bakanlığa gönderdik. 2016 yılının Nisan
ayında kuruluşumuz onaylandı. 6 yıllık bir
süreçte biz bu günlere geldik. Bize destek
veren herkese teşekkür ediyorum.
Kooperatifimiz için hep birlikte çalışarak
elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından seçime geçildi.
Yapılan açık oylamada Kurucu Başkan

Erdoğan Çerikçi üyelerin 54 oyunu alarak
Kooperatif Başkanı seçilirken, diğer aday
Murat Üğlü ise sadece 7 oy alabildi.
Erdoğan Çerikçi Başkanlığı’nda ki Çorum
Hitit
Esnaf
Kredi
ve
Kefalet
Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Lütfi
Barut, Mehmet Murat İlter, Elvan Şen ve
Ekren Toydemir’den oluşurken, Denetim
Kurulu Kadir Baycu ve Ersan Özdemir,
Üst Kurul Temsilcileri ise Erdoğan Çerikçi ve Lütfi Barut’tan oluştu. Ayrıca Genel
Kurul’da ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç
tarafından
Türkiye
Terziler
ve
Konfeksiyoncular Federasyonu Başkanı
Sinan Turhan’a plaket takdim edildi.

Sayfa

5

Hitit Dernekleri
Konfederasyonu’ndan
3. Dönem Çalıştayı

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

Otizm Gönüllüleri yeni
23 Mayıs 2016 PAZARTESİ

yönetimi belirledi
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Olağanüstü Genel
Kurul toplantısıyla yeni yönetim kurulunu belirledi.

Çorum
Hitit
Dernekleri
Konfederasyonu 3. Dönem Çalıştkay’ını Çorum’da gerçekleştirdi.
Hafta sonu bir otelde yapılan çalıştada kadın, gençlik, basın, yayın,
arge, siyaset, örgütlenme ile ilgili
konularda sunumlar yapıldı.
Çalıştaya Çorum Hitit Dernekleri
Konfederasyonu Genel Başkanı
Cemal Emir, konfederasyon yönetim kurulu üyeleri, federasyon başkanları, dernek başkanları, konsey
başkanları, yönetim kurulu üyeleri
ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından 10. Yıl marşı okundu.
Daha sonra sırası ile Çorum Hitit
Dernekleri Federasyonu Meclis
Başkan Yardımcısı Fevzi Başkavak,
Çorum
Hitit
Dernekleri
Federasyonu Başkanı Ali Özgür
Ispanak, Çorum Hitit Dernekleri
Konfederasyonu Genel Başkan

Yardımcısı ve Çorum Hitit
Dernekleri İstanbul Federasyonu
Başkanı Gamze Yavuzer, Çorum
Hitit Dernekleri Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Veli
Karakurt, Çorum Hitit Dernekleri
Konfederasyonu Genel Başkanı
Cemal Emir birer açılış konuşması
yaptı.
Programda daha sonra çalıştaya
geçildi. Birinci oturumda kadın,
gençlik ve engelli konseyinin sunumu, ikinci oturumda basın
yayın/kültür sanat konseyinin sunumu, üçüncü oturumda siyaset ve
örgütlenme, dördüncü oturumda
serbest kürsü eleştiri ve öneriler yer
altı.
Çalıştayda dün ise beşinci oturumda sonuç bildirgesi ve kapanış,
Osmancık gezisi ve Oğuzlar’da
piknik etkinliği yer aldı. (Ebru
ÇALIK)

105 din görevlisi
istihdam edilecek

İŞKUR’un Toplum Yararına
Çalışma Programı kapsamında
105 din görevlisi istihdam edilecek.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan
AK Parti Çorum İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, 6 ay süreyle görev
yapacak olan din görevlilerin ilçelerde görevlendirileceğini belirtti.
Din görevlileri için Pazartesi günü
mülakat yapılacağını kaydeden
Bekiroğlu, "TYÇP programında
kapsamında Alaca ilçemize 5,
Bayat'a 14, Boğazkale'ye 3,
Dodurga'ya 1, İskilip'e 15,
Kargı'ya
20,
Laçin'e
2,
Mecitözü'ne 3, Osmancık'a 12,
Sungurlu'ya 16, Uğurludağ'a 3,
merkezde ise 11 din
görevlimiz
görev
yapacak. İlçelerimize
hayırlı olsun" dedi.

Haftasonu, Altınhamle Spor
Kulübünde gerçekleştirilen
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nda Divan Başkanlığına
Hayati Çam, Başkan
Yardımcılıklarına Ahmet Uzun ve
İbrahim Eren seçildi.
Divan Heyetinin oluşmasının
ardından bir konuşma yapan
Divan Başkanı Hayati Çam, sivil
toplum kuruluşlarının önemine
dikkat çekerek, şehrimizde çok
sayıda dernek var, bunların ciddi
bir bölümü aktif değil, aktif olarak
sosyal hayatın içinde yer alan sivil
toplum kuruluşları önemli bir boşluğu da doldurmakta. Kısa süre
içerisinde ciddi olarak sesini
duyuran Otizm Gönüllüleri

trafik polisi olarak çalışan Fatih
Necmettin A. (42), girdiği bunalım
sonucu evinde beylik tabancasıyla
kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine komşuları, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin
yanı sıra, sağlık görevlileri sevk
edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede evli ve 2 çocuk babası polis
memuru Fatih Necmettin A'nın
hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olayın ardından Çorum İl Emniyet
Müdürü Murat Kolcu, lojmanlara
gelerek olay hakkında bilgi aldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde
yaptığı incelemenin ardından polis
memurunun cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. 18
yıllık polis memuru
Fatih Necmettin A'nın
Niğde nüfusuna kayıtlı
olduğu öğrenildi.

ğunu ifade etmek istiyorum. Birlik
ve beraberlik içinde çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam
edeceğiz, diyerek dernek üyelerine
verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Çorum
Otizm Gönüllüleri Derneğinin
tüzük değişikliği ve yönetim
organlarının belirlenmesi için
seçim yapıldı. Tek listenin oylandığı seçim sonucunda Çorum
Otizm Gönüllüleri Derneğinin
Başkanlığına yeniden Emine İnal
seçildi. Dernek Yönetim
Kurulunda ise Başkan Yardımcısı
olarak Müge Yüksel, Sayman olarak Ferhat Sarı, Sekreter olarak
Hasan Bayram, üye olarak Ayhan
Aykanat yer aldı. Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Hayati Çam,
Cafer İnal, Özlem Fındık seçildi.

başlattık. Aydınlık güzel günlere
ulaşmayı hedefliyoruz. Çalıştayımızda kadın gençlik basın yayın
arge siyaset örgütlenme ile ilgili
sunum yapılacaktır. Osmancık ve
Oğuzlar’a gezi düzenleyeceğiz.
Çalıştayımız sona erecek. Hızlı tren
ve hava alanı konusunda talepkarız.
Çalıştayımızın maddelerinden biri
de budur.

Mücadelemiz devam edecek.
Koyduğumuz taşlar yerine oturacaktır” dedi.

nuz kente sahip çıkarsanız o kentte
size sahip çıkar ve sizi bırakmaz”
diye konuştu.

DAHA FAZLA GENÇ VE
KADIN
İLE GÜCÜMÜZE GÜÇ
KATACAĞIZ

BU SENE ŞENLİKLERE
ARA VERİLİM

ÖRGÜTLÜ DURUŞ
ÖNEMLİ

Polis Memuru

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde
görevli 42 yaşındaki trafik polisi
Fatih Necmettin A., girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar etti.
Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde

ekiple yola devam etmek istiyoruz, bu nedenle de yönetim kurulunda yapacağımız değişimin daha
büyük işlere imza atmak için oldu-

‘Çorum hak ettiği yerde değil’

Çorum
Hitit
Dernekleri
Konfederasyonu Genel Başkanı
Cemal Emir, Çorum’un hak ettiği
yerde olmadığını ve pastadan yeterince pay alamadığını belirterek,

İntihar Etti

Derneğinin yönetimine bugüne
kadar yapmış oldukları çalışmalar
için teşekkür ediyorum, bundan
sonra seçilecek olan yönetim
kuruluna da başarılar diliyorum
dedi.
Divan Başkanı Çam tarafından
genel kurula katılan tüm üyelere
söz verildi. Olağanüstü Genel
Kurula katılan tüm üyeler dernek
çalışmaları hakkında düşüncelerini
dile getirdi.
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği
Başkanı Emine İnal, olağanüstü
genel kurulda yaptığı konuşmada,
derneğin başkanı hepinizsiniz, dernek adına faaliyetleri yapacak bir
yönetim oluştururken, faal olarak
katkı verecek, proje üretecek bir

bunların sebebinin örgütlü olmamak olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen
Çorum
Hitit
Dernekleri Konfederasyonu 3.
Dönem Çalıştkayında açılış konuşması yapan Emir, birlikte aydınlık
güzel günlere ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Emir, konuşmasında şunları ifade etti:
“Çorum hepimizin doğduğu bir
şehirdir. Çalıştayımızı Çorum’da
yapmamızın sebebi federasyonumuza destek olmaktır. 19 Mayıs’ta
Atatürk Samsun’dan yola çıkmıştır,
bide Çorum’dan yürüyüşümüzü

Çorum
Hitit
Dernekleri
Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Veli Karakurt, örgütlülüğün Çorum’un dışındaki gurbetçiler için daha çok heyecan verici
olduğunu belirterek, “Örgütlü duruşun önemi çok büyüktür. İnsanların
dayanışmasını ortaya koymaktadır.

Çorum
Hitit
Dernekleri
Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcısı ve Çorum Hitit
Dernekleri İstanbul Federasyonu
Başkanı Gamze Yavuzer, daha
fazla genç ve kadın ile güçlerine
güç katacaklarının altını çizerek,
“Ülkemize memleketimize hayırlı
olmak için buradayız. Sosyal politikalara katkı sunmayı amaçlıyoruz.
Derneklerimizi çok faal kullanamıyoruz. Konfederasyon olarak çalışmalar yapıyoruz. Bağlı bulunduğu-

Çorum
Hitit
Dernekleri
Federasyonu Başkanı Ali Özgür
Ispanak ise Çorum’da bulunan çok
sayıda derneğin yaz ayları yaklaşırken köylerinde şenlik düzenlediğini
belirterek, bu sene şenlik düzenlenmemesi gerektiğini vurguladı.
Ispanak, “Bu sene şenliklere ara
verilim. Çok sayıda şehidimiz var.
Birlik ve beraberlik içinde olalım
ama şenlik düzenlemeyelim. Bazı
dernekler şenliklerini
yapmaktan vazgeçmişlerdir” dedi. (Ebru
ÇALIK)

Sayfa

6

ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

BİR UYGULAMA
Bu köşemizde verilen
yöntemlerle beğenmediği bir
davranışından kurtulmayı
başaran bir okuyucumuz, bu
uygulamasını kendi diliyle
şöyle anlatıyor:
Demir atölyesinde çalışan bir işçiyim, öz-denin "İş
İçinde Eğitim" köşesinde her
hafta verilen, eksiklerimizi
yok edecek yöntemleri, işim
içerisinde uygulamaya çalışıyorum. Bu uygulamalarımdan bir tanesi aynen şöyle:
Beğenmediğim bir
huyum vardı, dedikodu.
Sevmiyordum bu davranışımı. İşimde, evimde nerede
olursam olayım, karşılaştığım kişilerle bir fırsatını
bulup, bir başkasını çekiştirmeye bakıyordum. Zamanla
bir alışkanlık haline geldiği
için de beğenmediğim halde
yapmaktan da vazgeçemiyordum. Bu hâl beni çok
sıkıyordu. Fakat işimle meşgul olup, dedikodudan,
çekiştirmeden uzak kaldığım
zamanlar huzurlu, kafam
dinç oluyordum. Bunu fark
ettiğim zaman, kaçak noktaları ve çözümlerini araştırmaya koyuldum, önce kendimi tanımaya çalışmaktan işe
başladım.
“Ben kimim?” diye
düşündüm. Basit bir demir
İKİSİ. İşte istemediğim ve
atamadığım davranışıma
sebep olan düşüncem. Öyle
ya neden basit bir işçi olayım. İlerlemek, üstün olmak
İstedim de mani olan mı
oldu? Hayır.
Kendi kendimi basit
görüp, İlerlemek İçin hiçbir
gayret göstermeyişim, kendimden biraz üstününü gördüğüm zaman, kıskanmama, hatta çekemeyip İyi
haline dahi bir kulp takıp,
dedikodu yapmama neden
olmuştu.
Ama artık bu kötü huydan kurtulamayışımın nedeninin, aşağılık duygusuna
kapılmam olduğunu anlamıştım. Bunu azimle yenmeye karar verdim. İşim içerisinde, evimde ve her an eğitimimi sürdürmeye başladım. Eğitime en çok dikkat
edeceğim zaman, İşim içerisindeydi. Çünkü benden ileri
meslektaşlarım vardı, önce
onlara yetişip, geçmeyi
hedef aldım ve başardım. Bu
başarım bana büyük güç
kazandırmıştı. Artık kendimi
güçlü hissetmem beni çekememezlikten uzaklaştırdığı
gibi, en büyük olmak için
hedeflenmemi sağlamıştı.
Şimdi tek düşüncem ve
çabam, mesleğimde; önce
ülkemde en ileri düzeye
gelebilmek ve daha sonra
dünya çapında aynı iddia ile
başarılar kaydetmektir.
İş içinde uyguladığım
eğitim, bana büyük olumlar
kazandırdı, tüm insanlara
tavsiye ederim.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

İKTİSADI SİNSİ DÜŞMANLAR
GİBİ İSTİLÂ EDEN FAİZCİLİK
NE ZAMAN TERK EDİLECEK?

Kişiliğe önem vermeden, yaralarımıza merhem yerine tuz basılır.
Yine mi arz edemedik? "İnsan
bilinmeden, kişiliğe önem tanınmadan,
her yaptığımız temelsizdir" diyoruz.
Asırlarca er davranmışları geçebilmemiz, kişiliğin direnciyle olacak diyoruz.
Her türlü kalkınmak, dev adımlarıyla ilerlemek, kişiliğin iddiası, haysiyetin yarışmasıyla mümkün olacaktır.
Millet gayreti, sanat iddiası,
imkânsızlıkları imkânlılıktan daha başarılı kılmak, yine kişiliğin direnciyle olacaktır.
Nasıl ki. İstiklâl Savaşımızda
imkânsızlıkları imkânlar haline getirdik. Şimdi de iktisaden aynı harekete
geçmemiz, kişilik iddiasıyla mümkün
olacaktır.
Bu aziz milletimin fertleri, iktisadiyatımızı sinsi düşmanlar gibi istilâ
eden faizciliği ne zaman terk edecek?
Ey çiftçilerimiz! Bankadan aldığın paralar sizi nereye getirdi, hâlâ farkında değil misiniz?
Ey esnaflar! Koyduğunuz sermaye nereye gitti, hâlâ anla-mıyor musunuz? Çalışmanla kazanmayı düşün.
Yeni elbise-ne yama vurur gibi ne koşuyorsun bankalara? Faiz. isterse bir
kuruş olsun, bulaşanlardan hayır görmüş kimse var mı ki sen de bulaştın?
Faizli parayı ödemek telâşın sana
hiçbir ders vermedi mi? O telâşları iş
üretmeye versen, şimdi nasıl kalkınmıştın.
Kafanı çalıştırır, kolunu kafana
yoldaş edersen, faizli paraya ne ihtiyacın olurdu?

O bankalar, öteki tefeciler sana
yardım İçin mi çalışıyor, yoksa seni
kendisine çalıştırmak için mi?
Kişiliğine önem verseydin zekâ
direncin olacaktı, hayrını-şerrini seçecek kadar milimetrik hesapların olacaktı. Faiz vermeyecektin, paralarımızı torpilleyip küçültmeyecektin. Memlekette
balon kalkınması yerine sağlam bir kalkınma olacaktı. Elin parasına güvenip
tembel olmayacaktın. Önündeki küçük
işini büyütme yollarını bulacaktın.
Elin parasıyla iş yapacağım diye
neler kaybettiğini, ne kadar kahra uğradığını, ne hallere geldiğini göremeyecek kadar sersemleşmiş olmanıza
tahammül edemiyoruz.
Dün az kazanıyordunsa, bugün
çok kazanmaya muvaffak olacakım.
Hâlbuki bugün çok kazanmak yerine
hava alıyor-sun. Hesabını iyi yap da
bak, ne var elinde?
Daha devam etme bari çık şu
çemberin içinden. Silkin,, silkin, durma
daha. Ne yap yap, şu köleliğine son
vermenin çarelerini ara!
Tatlı göründü, yardım sanıldı.
Nasıl, şimdi nasıl?
Taksitle alacağına, alma! Bir yıl
sonra alırsın peşin paranla. Tasarruf et!
Annen-baban alıştırmamışsa, sen
kendini alıştır tasarrufa. Çoluk çocuğuna öğret bari tasarruf nasılmış. Yerli
malını tercih et! İki sene sık dişini.
Hürriyetine kavuşmaya azimlen!
Yapma, kendini salma, yazık olur,
tarlan gider, dükkânın gider elinden
kendini toplamazsan.

NAMUSLU OLAN; HERKESİ KENDİ YERİNDE
KALKINMAYA İTER, BULUNDUĞU YERDE
GAYRETE GETİRİR

Milletin ümit kaynağı olan ananeleri kınamanın, Türk'ü Türk'e düşman
etmenin yanına dış ülkelere özendirmeyi getirelim, mukayeselerimizi
yapalım!
Bu aralıklardan bakışımızda; bütün hıyanetleri teker teker seçer, hainlere
lâyık oldukları dersi vermenin kaçınılmaz olduğunu görürüz!
Evet, arkadaş evet, Türkiye'mizde refahın ötesinde yaşasak hiçe sayılıyor,
halta tersi gösteriliyor ama dış ülkede bir hemşerimizin durumu normale
yakın olsa, aşırı refah gösteriliyor!
Kasıt olmaya kasıt! Bilmeyerek yapılan veya bir yanlışlık hatası değil, bu
propagandalar, özel olarak ülkemizi hiçe sayıp, göçe zorlamaktır!
Namuslu olan, herkesi kendi yerinde kalkınmaya iter, bulunduğu yerde
gayrete getirir! Namusluluk, en ilerdekilerle yarışa çekmektir!
Devalüasyon üstüne devalüasyon yapıp ülkeyi ekonomik felâkete sürükleyenlerin yanına beyin göçünü getirelim... Devleti yıpratma girişimlerinin
yanına terörü getirelim... Milletin ümit kaynağı olan ananeleri kınamanın.
Türk'ü Türk'e düşman etmenin yanına dış ülkelere özendirmeyi getirelim,
mukayeselerimizi yapalım!
Bu aralıklardan bakışımızda, bütün hıyanetleri teker teker seçer, hainlere
lâyık oldukları dersi vermenin kaçınılmaz olduğunu görürüz!

6000 Yıllık Şifa: Kurt Üzümü

Çin ve Tibetli şifalı bitkiler uzmanları tarafından 6000 yıldır kullanılan
kurt üzümünün pek çok sağlık sorununa iyi geldiği belirtilmektedir.
Goji Berry olarak da
bilinen kurt üzümü
genellikle tropikal
iklimlerde ve sürekli
yeşil kalan bölgelerde yetişir. Özellikle
bulunduğu bölgeler
Çin, Moğolistan ve
Tibet’te bulunan
Himalayalardır.
Kızılcık benzeri bu yemişler kurutularak üretilir ve oldukça faydalıdır.
Çin ve Tibetli bitki uzmanları tarafın-

dan kullanılan ve 6000 yıllık geçmişe
sahip şifa saçan bir bitkidir.

(Devamı Gelecek)

”Maddi ve manevi muvaffakiyet, ciddiyetle olur.”

Abdulkadir DURU
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

CEHALETİN TEMELİ,
TEMELİNİN DE ARSASINI
ŞAHSİYETLE DOLDURMAK
İSTER MİSİN?

Milletçe hepimiz cehaletten müştekiyiz. Bu
meselemizin
de
tanımı
yapılmamıştır.
Tanımadığımız cehaleti, hepimiz birbirimizde aramaya devam ediyoruz. Büyük bir güvensizlik yapan
cehaleti hem tanımıyoruz, hem de bir-birlerimizde
görmek ve haber vermek için can atıyoruz.
Hiç hatırımız kalmasın!.. İnsanları birbirinden
ayıran, dostluğu düşmanlığa çeviren cehaleti aramamız, hemen cehlile damgalamamız, pek de akıllı işi
değildir.
Akıllıca bir tutum olsa, önce tanımadan neyi
aramaya devam ediyoruz? Cehaletin ne ve nasıl
olduğunu öğrenelim. Doktorası yapılsın. Cehalet
ney-miş, nasıl bir şeymiş tanıyalım. Ondan sonra da
kim bu adi sıfatı taşıyorsa, suçlamadan önce Islahına
çalışalım. Akıllıca tutum böyle olur.
"Leyhte veya aleyhte olan, cahildir. Cahilin
kusuruna bakılmaz." diye herkesi kusur deresine
yuvarlamak, nihayet bizi yalnız ve kimsesiz bırakır.
Bırakıyor da. Daha şimdiden yalnızlığımızı, kimsenin kimseye candan samimi olmadığını yakınıyoruz.
Peki, "Cehalet nedir, nasıldır?" desek, başlı başına
cehaletin tanımını kim yapacak? Böyle bir babayiğit
varsa, neden cehaleti bize tanıtmıyor ki, o sıfattan
kurtulma yollarına başvuralım? Neden?
Öyle bir babayiğit yoksa dünya boş değil. "Cahil
kime derler? Cehalet neden olur?" sorusuna cevap
bulacak çalışmalar var elbet.
Cehlin kökü var, başı var.
Cehlin dalı var, kolu var.
Cehlin oğlu var, uşağı var.
Var oğlu var!..
Gaf ve gaflet neden olur? Cehaletten!
Öğrenme ihtiyacı görmeyen, neden görmez?
Cehaletten! Tembellik neden olur?
Cehaletten!
Kan davaları, kinler, nefretler neden olur?
Cehaletten!
Şikâyet konusu olan bütün olumsuzluklar
neden olur?
Yine cehaletten!..
Gerçek değerlerin yerini sahte değerlerle dolduran, dünyayı insanın başına zindan eden, hatta
insanları çeşitli hastalıklara gömen olumları bile
baştan sona kadar araştırdığımızda; çeşitli yönleriyle çeşit perdelerden rolünü oynatan, cehalettir vesselam.
İşin garibine bak ki; cehaleti, bilgisizlik kabul
ederler. Bu da yine cehaletten. Çünkü bilgi, cehaleti
yok etmez.
Bilginlerin cehalet artırımı daha çok göze çarpar. Tanımı yapılmamış, genel ölçü verilmemiş bir
varlığı herkes, kendi görüşüyle yargılar. Bu da cehalettir. Öyleyse "İnsanda cehalet nereden başlar?" Onu
bulalım.
İnsanda cehalet;
Tereddüt,
Karar dönekliği,
Şahsiyetsizlik,
Duyumsuzluk,
Dikkat geçiciliği, içsizlik,
Daha ziyade döneklik ve güvensizliktir.
Cehalet bu ve bunun gibi konuları kapsadığına
göre: İnsanın esas yapısına muhalif hallerin altında,
bir gerçek hedef tutmadığı görülmektedir. İnsan
nedir? İnsanın gerçek hedefi ne olmalıdır? Bu hedefe varmak için cidden bir karar verip o hedefe ulaşmak, gerçek bir gayedir. Bu gayeyi tahakkuk ettirmenin bir çizgisi olur. İşte bu çizgi insanın ömrü boyunca istikametidir.
Varacağı hedefi gaye edinen insan, çizgisinden
ayrılamaz. İnsan ki:
Çizgisinden ayrılmaz.
Hedefi değişmez.
İnsanın gayesi devam üzeredir.
O insan, sağlam insandır. Güven kaynağıdır.
Sağlam insanda cehalet olamaz. Bütün çürüklükler,
cehaletten gelir. Sağlamlığın yanında çürük barınmaz.
Yaratılışı insan olan bir mahlûkun, mutlak bir
hedefi, bir çizgisi vardır. Kesin bir temel kararıyla o
hedefe varmak yolundadır. Böyle bir katiyeti olan
insan, yeterli ve gerekli olmak azmindedir.
Cehaleti olmaz. Bunun tersine hedefi, çizgisi,
kararı olmayan kim olursa olsun, cahildir. Bu tanımı
önce kendimizde tanıladıktan sonra, cehillerin cehlini islâh, önemli vazifemizdir.
Kahvehanelerde boş vakitlerimizi değer kaybetmeye değil, değer kazanmaya harcayalım.
Kendini anınla yaşa ki bunları anlayabilesin.
Kendini Anınla Yaşa!..
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‘Süt insan beslenmesinde

unutmayacağız’ büyük öneme sahiptir’
Kafkas Derneği Sungurlu Şube
Başkanı Ahmet Özsaray, 152 yıl
önce yaşanan Çerkes Soykırımı ve
Sürgünü'nü asla unutmayacaklarını
ve unutturmayacaklarını söyledi.
Ahmet Özsaray, 152 yıl önce yaşanan fakat etkilerinin hala devam
ettiği Çerkes Soykırımı ve
Sürgünü'nün yıl dönümü olduğunu
belirtti.
21 Mayıs'ın Çarlık Rusya’sının
politikaları ve stratejik hedefleri
doğrultusunda Kafkasya'yı işgal
etmesiyle başlayan ve 101 yıl
devam
eden
Rus-Kafkas
Savaşlarının bittiği tarih olduğunu
ifade eden Özsaray, "21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına
dağıtılmasının, Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür." dedi.
21 Mayıs'ın üzerinden tam 152 yıl
geçmesine rağmen Çerkeslerin çektiği acılara her gün bir yenisinin
eklendiğini vurgulayan Özsaray,
"152 yıl boyunca sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık
durumuna düşen Çerkesler, kendi
topraklarında dahi eşsiz dillerini ve
kültürlerini kaybetme tehdidi ile
karşı karşıyadır. Sürgün ve soykırım sonrası uygulanan inkar ve asimilasyon politikaları da Çerkeslerin
Çerkes kimliği ile var olabilmelerinin önündeki önemli bir engeldir.
Özellikle son 15 yılda Rusya'da
merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiği
görülmektedir. Bu doğrultuda anadil eğitimi ve kullanımı giderek
azaltılmakta, Çerkesçe resmi dil
olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarından dışlanmakta, Kafkasya'da
bulunan
cumhuriyetlerimizin
yönetsel hakları azaltılmakta,
güvenlikçi uygulamalar bahane edilerek soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları
kısıtlanmaktadır.
Türkiye'de anadil eğitimi, kültürel
hakların yaşama geçirilmesi,
Abhazya ve Güney Osetya'nın
tanınması gibi demokratik taleplerimize ilgili merciler sessiz kalmakta,
sürgün ve soykırımın tanınması ve
haklarımızın iadesi yönünde verilen
sözlere rağmen gerekli girişimler
yapılmamaktadır.

UÇAK KRİZİ
KAZANIMLARIMIZA
ZARAR VERDİ

mumuza muhtaçtır.
Çarlık Rusya’sının mirasçısı olan
Rusya Federasyonu ve Osmanlı
İmparatorluğunun mirasçısı olan
Türkiye Cumhuriyeti tarihte yaşanan acıları kabul ederek bu sorunların çözümüne dair ciddi ve somut
adımlar atmalıdır. Fakat maalesef
bu adımlar atılmadığı gibi hem
diasporada hem de anavatanda
yaşayan Çerkesler her geçen gün
yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
NEDENİYLE
ÇERKESLER YENİDEN
YOLLARA DÜŞTÜ

Suriye'de yaşanan iç savaş sonucu
152 yıl önce sürgünü yaşayan Çerkesler bugün yeniden yollara düşmüştür. Tarafı olmadığı kirli bir savaşın ortasında kalmış hiçbir devlet
tarafından da desteklenmemektedir.
Çerkeslerin kendi anavatanlarına
dönmelerini engelleyen hukuki ve
fiili her türlü engel kaldırılmalıdır.
Biz Çerkesler her şeye rağmen;
hem anavatanımızda hem de diasporada kimliğimizle ve kültürümüzle var olma kararlılığındayız.
14 Mayıs'ta Kefken'de yaktığımız
ve her zaman yüreğimizde yanan
NART Ateşi oldukça geleceğimizin
ve varlığımızın teminatı anavatanımızla bağlarımızı her koşulda
devam ettireceğiz.

ÇERKES SOYKIRIMI VE
SÜRGÜNÜ TANINMALI

Tüm bunların yanı sıra iki ülke arasında gerginliğe neden olan uçak
krizi hâlihazırdaki kazanımlarımıza
da büyük ölçüde zarar vermiştir.
Rusya'da soydaşlarımıza yönelik
haksız uygulamaların yanı sıra
Türkiye'de yaşadığımız sorunların
çözümü için başvurduğumuz mercilerin tutumları, toplumsal taleplerimiz konusundaki mücadelemizi
kararlılıkla sürdürmemiz gerektiğini bize bir kez daha göstermiştir.
Zira Türkiye ve Rusya sürdürülebilir bir işbirliği ve istikrar için toplu-

Başta Rusya Federasyonu ve
Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere
tüm dünyaya sesleniyoruz: Çerkes
soykırımı ve sürgünü tanınmalı,
tarihsel haksızlıklar giderilmeli,
adalet
sağlanmalıdır.
Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nü asla
unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz”
şeklinde açıklama yaptı.

Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları
Başkanı Ünal Yıldırım, Berat kandilinin, nefisleri terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hataları telafi
etmek için Allah'ü Teala tarafından
bahşedilmiş eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bu kutsal
gece, dargınlıkları, küskünlükleri,
kırgınlıkları unutmak, barışı ve ada-

leti tesis etmek, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek için de önemli
bir vesile kaynağıdır. Bu gecenin
İslam dünyasının beratına, tüm
insanlığın barış ve huzuruna vesile
olmasını temenni ediyor. Berat
Kandilimizin mübarek olmasını
diliyorum” dedi.

‘Berat kandilimiz
mübarek olsun’

Ziraat Mühendisleri Odası
Çorum İl Temsilcisi Necati
Gül, insan beslenmesinde
büyük öneme sahip güvenilir
süt tüketiminin artırılması,
üreticinin de mağdur olmaması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Süt Günü ile ilgili yazılı açıklama yapan Gül, “2015 yılı süt
üretimimiz 18.654.682 tondur.
Toplam süt üretiminin yüzde
90,8’i inek sütü, yüzde 6,3’ü
koyun sütü, yüzde 2,6’sını
keçi sütü ve binde 3’ü ise
manda sütünden oluşmaktadır.
Ülkemiz kişi başına yıllık 24
litre süt tüketimiyle AB ülkeleri ve ABD’nin çok gerisindedir. Ülkemizdeki süt üretimin
sağlık yönünü ilgilendiren
hususu dışında, ticarete konu
olan üretim-tüketim ve güvenilir olma boyutunu incelendiğinde ciddi sorunların bulunduğu görülmektedir” dedi.
Başta süt olmak üzere tüm
gıda maddelerinin risk esasına
dayalı, güvenilir, şeffaf ve
bilimsel esaslara dayalı denetimlerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Gül, konuya
ilişkin açıklamasında şunları
söyledi:
“Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında en önemli unsurlardan biri de o toplumu oluşturan bireylerin yeterli, dengeli ve güvenli gıda tüketerek
beden ve ruh sağlıklarının
korumalarını
sağlamaktır.
Türkiye bugün itibariyle,
tarım potansiyelinin avantajlı
konumuna rağmen, gıda
güvencesini ve gıda güvenliğini sağlamada zorluklar yaşamaktadır.
Sağlıklı bir insanın günlük
tüketmesi gereken protein,
karbonhidrat, mineral madde
ve vitamin ihtiyacının ülkemizde tam olarak karşılandığını belirtmek zordur. Bu
anlamda süt; kolay bulunması,
protein, mineral madde ve
vitamin içeriğiyle önemli bir
besin maddesi olma özelliği

göstermektedir.
İnsan yaşamı için bu denli
öneme sahip olan süt, gıda
sanayi için de çok önemli bir
yere sahiptir. Birçok gıda
maddesinin ham maddesi olarak, her geçen gün daha fazla
gıda maddesinin de bileşeni
olmaktadır. Sütte üretim maliyetleri artmış olmasına rağmen 20 aydan daha fazla süredir, üretici sütünü süt konseyinin belirlediği litre fiyatı olan
1 lira 15 kuruştan satamamaktadır.
Bu fiyattan satsa dahi 1 litre
süt satarak 1 kg yem alamamaktadır. Tüketici ise sütteki
bu düşük fiyattan faydalanamamakta, marketlerden 1 litre
sütü 3,5-4 liraya alabilmektedir. Sütün üretimi kadar, insan
tüketimine güvenilir bir şekilde sunulması da büyük önem
taşımaktadır Yapılan bilimsel
çalışmalar, uygun şartlarda
üretilmediği ve dışarıdan gelebilecek olumsuz etkilerin
engellenemediği bir durumda
sütün sağlığı olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymaktadır.
Hijyen esaslarına uygun olmayan üretim ve satışın yanı sıra
artan sanayi atıkları, hayvanların hastalıklardan korunması
için kullanılan ilaçlar, pestisit
kalıntıları, hormonlar, mikotoksinler ve dioksinler sütte
kalıntı oluşturarak insan sağlığını ciddi anlamda olumsuz
etkilemektedir. Başta FAO,
WHO, BM Sağlık ve Çevre
örgütleri olmak üzere, birçok
ülkeden bağımsız bilim çevreleri bu konuya dikkat çekerek
önlem almaya çalışmaktadır.
Sonuç olarak; insan beslenmesinde büyük öneme sahip
güvenilir süt tüketiminin artırılması, üreticinin de mağdur
olmaması için bazı tedbirler
alınmalıdır. TMMOB’ne bağlı
Ziraat Mühendisleri Odası
olarak ülkemizde sağlıklı,
yeterli ve sürdürülebilir bir süt
üretimi için aşağıdaki tedbirle-

rin alınması gerektiğini tüm
kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Tarım politikaları uzun vadeli
bir stratejiye uygun yürütülmelidir. Sektörle ilgili üretici
örgütleri ve kooperatifler desteklenmelidir. Hayvancılık
kayıt sistemi TÜRKVET ve
Koyun Keçi Bilgi Sistemi
verileri, destekleme uygulamaları ve hayvan hareketlerinin takibi için güncel ve kullanılabilir olmalıdır. Et ve Süt
Kurumu (ESK) piyasa düzenleyici görevini yerine getirecek yönetim anlayışı ve enstrümanlara kavuşturulmalıdır.
Okul sütü projesinin genişletilerek orta öğreniminde de
uygulanmasının sağlanması ve
bu kapsamda dağıtılan sütlerin, direk üretici kooperatifleri
vasıtasıyla teminine gidilmelidir. Et ve Süt Konseyinin
öncelikli olarak üretici ve
tüketicinin korunduğu bir
yapıya
dönüştürülmesi.
Güvenilir süt üretimi sağlanarak, insan sağlığını olumsuz
etkileyecek sorunlar ortadan
kaldırılmalıdır. Sütün daha
fazla alanda kullanımını sağlayacak ARGE çalışmalarına
önem verilerek, yeni pazarlara
ulaşılması
sağlanmalıdır.
Başta süt olmak üzere tüm
gıda maddelerinin risk esasına
dayalı, güvenilir, şeffaf ve
bilimsel esaslara dayalı denetimleri yapılmalıdır.”

Koyun ve Keçi ıslahı
bilgilendirmesi yapıldı
Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından,
Halk Elinde Akkaraman Irkı Koyunu ve Keçi Islahı projelerinde
yer alan üyelere yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Gıda ve Tardım
Hayvancılık Müdürü Erkan
Elfaz Ermiş, TUDKİYEB
Merkez Birliği Muhasip Üyesi
ve Çorum Damızlık Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Şevket Avcı, Proje
lideri Zooteknist Dr. Engin
Ünay ve üyeler katıldı.
Çorum Damızlık Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Şevket Avcı, Çorum'u
küçükbaş hayvan merkezi
yapmayı hedeflerini ve bu
hedef doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çorumda küçükbaş hayvancılığının et, süt ve yapağı
verimini yükselterek ilimizin
küçükbaş hayvancılığının üre-

tim merkezi haline gelmesini
sağlamak, ilimiz içinde ve
komşu illere iyi vasıflı damızlık hayvanlar yetiştirip pazarlamasını sağlamak birliğimizin esas hedefidir. Bu hedef
doğrultusunda çalışmalarımız
devam ediyor" dedi.
Amaçlarının hayvan üreticilerinin ellerindeki hayvanları
daha iyi ıslah etmek olduğunu,
birliğinde bu amaçla kurulduğunu dile getiren Avcı,
"Halkımızın elindeki hayvanları ne kadar bilinçli şekilde
ıslah edebilirsek ülkemiz ve
Çorum ekonomisine o kadar
büyük katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.
2015 yılı destek ödemeleri

hakkında da yetiştiricilere bilgiler veren Avcı, TAGEM'in
bir çok ilde yürüttüğü bu projenin hayvancılık konusunda
Cumhuriyet tarihinin ilk ve en
kapsamlı ıslah projesi olma
niteliği taşıdığını kaydetti.
Avcı, yetiştiricilerden herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kendilerine ulaşmalarını
istedi.
Proje lideri Zooteknist Dr.
Engin Ünay da, projenin amacının yerli hayvanların verimlerinin artırılması olduğunu
belirterek, Çorum'un projenin
başarıyla yürütüldüğü iller
arasında yer aldığını belirtti.
Ünay, 5 yıldır devam eden
Akkaraman ıslahı projesinde
uygulanan ıslah programı ile
90 günlük kuzunun canlı ağırlık ortalamasının 20.71 kilodan 25.96 kiloya çıktığını
açıklayarak, önümüzdeki 5
yılda bu ağırlığı 30 kilonun
üzerine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

YİTİK

Güneþ:05.10

Öðle :12.44

Ýkindi :16.39

Akþam:20.05

Yatsý :21.47

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haftanın Panoraması
13:50 Dikkat Bulut Çıkabilir
16:00 Haftanın Panoraması
16:50 19 Mayıs Kutlama Programı
18:00 Haftanın Panoraması
18:50 Şiir Dinletisi
20:30 Haberler
21:00 Önce Sağlık
23:00 Haberler
23:30 Halk Konseri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

23 Mayıs M.Ö. 334 Büyük İskender'in orduları III. Darius'u Granikos Savaşı'nda yendi.
23 Mayıs 1176 Selahaddin Eyyubi'ye
Halep'te suikast girişimi.
23 Mayıs 1766 1766 Büyük İstanbul
Depremi
23 Mayıs 1927 Çin'in Xining vilayetinde
deprem: Yaklaşık 200.000 ölü.
23 Mayıs 1932 Ağrı Dağı ayaklanmasına
katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi.
23 Mayıs 1942 Meksika II. Dünya
Savaşı'nda müteffiklere katıldı.
23 Mayıs 1950 İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi, Celâl Bayar'ın
cumhurbaşkanı seçilmesi.
23 Mayıs 1960 Büyük Şili Depremi: Richter
ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde
4.000 ile 5.000 arasında insan hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli
depremdir.
23 Mayıs 1963 AC Milan Şampiyon
Kulüpler Kupası'nı kazandı.
23 Mayıs 1972 İsrail Başkonsolosu Efraim
Elrom, bir apartman dairesinde öldürülmüş
olarak bulundu. Elrom,16 Mayıs 1971'de
kısa adı THKP-C olan Türkiye Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi üyelerince kaçırılmıştı.
23 Mayıs 1987 216 sanıklı MHP davası
sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi
öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen
sanıklardan 11'i idam, 2'si ömür boyu, 16'sı
36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
23 Mayıs 1988 Galatasaraylı futbolcu Tanju
Çolak ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38
gollük rekorunu kırdı.
23 Mayıs 1990 Kuzey ve Güney Yemen birleşti.
23 Mayıs 1990 Microsoft, Windows 3.0'ü
piyasaya sürdü.
23 Mayıs 1991 Nazım Hikmet Kültür ve
Sanat Vakfı kuruldu.
23 Mayıs 1995 Gözaltına alındıktan sonra
kendisinden haber alınamayan Rıdvan
Karakoç'un cesedi Beykoz ormanlarında
bulundu.
23 Mayıs 2007 Ankara, Ulus'ta patlama
sonucu 5 kişi öldü 60 kişi yaralandı.
23 Mayıs 2010 CHP 33. olağan kurultayında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin oyu ile
CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi.
23 Mayıs 2010 Dubai'den gelen Hindistan
Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu
uçağı Karnataka eyaletindeki Mangalore
Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak, havaalanın yakınındaki vadiye düştü.
Uçaktaki 166 kişiden 8 kişi yaralı olarak
kurtuldu
23 Mayıs 1928 Türk Vatandaşlığı Kanunu
kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatıldı.
23 Mayıs 1938 İstanbul Elektrik Şirketinin
hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme
Ankara'da imzalandı.
23 Mayıs 1945 Nazi liderlerinden Himmler,
müttefiklerin eline geçmemek için siyanür
kapsülüyle intihar etti.
23 Mayıs 1949 Sovyet lideri Josef Stalin,
Berlin ablukasını kaldırdı ve II. Dünya
Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya'nın
batısında federal cumhuriyet ilan edildi.
23 Mayıs 1960 Mossad ajanları, 6 milyon
Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan
Adolf Eichmann'ı Arjantin'de ele geçirdi.
Eichmann yargılanmak üzere İsrail'e götürüldü.
23 Mayıs 1971 İstanbul'da sokağa çıkma
yasağı kondu. 25 bin asker ve polis kentte
arama yaptı.
23 Mayıs 1978 İmralı Cezaevi'nden kaçan
ABD'li Billy Hayes'in yazdığı roman
'Geceyarısı Ekspresi' adıyla sinemaya aktarıldı. Türkiye, filmi protesto etti.
23 Mayıs 1992 İstanbul'a 117 yıl hizmet
eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek
Haliç'e çekildi.
23 Mayıs 2002 Ankara'nın en eski ve en
büyük sinemalarından Akün, 1975 yılında
Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi
'Hababam Sınıfı' ile açtığı perdelerini, yine
aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapattı.
23 Mayıs 2006 Türk-Yunan F-16 uçakları
çarpıştı.
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Çorum Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğünden aldığım Mezuniyet Belgemi
kaybettim.
Ardahan Gündüz
Baba Adı: İbrahim
Doğum Tarihi: 28.09.1994
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Yayýn Türü
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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NÖBETÇİ ECZANELER

En Düşük

En Yüksek

Galataray’da Çorumlu
Tarih

23 Mayıs Pazartesi
24 Mayıs Salı
25 Mayıs Çarşamba
26 Mayıs Perşembe
27 Mayıs Cuma

7
7
7
8
7

17
17
20
16
17

Hadise

SAĞANAK YAĞIŞLI
SAĞANAK YAĞIŞLI

SAĞANAK YAĞIŞLI

SAĞANAK YAĞIŞLI

SAĞANAK YAĞIŞLI

ÞAHÝN
234 73 00
M.Sinan Mh.5.Cd.

E

KUBATLAR
224 79 08
Bahabey Cd.8/E

Futbolcudan Anlamlı Davranış
Galatasaray’ın Kayserispor’u 6-0 yendiği maçta 73. Dakikada oyundan çıkan Selçuk İnan kaptanlık pazu bandını Emre
Çolak’a verdi. Emre Çolak ise kendisinden daha tecrübeli olan Bilal Kısa’ya kaptanlık pazu bandını teslim etti.

ÇORUMLU SPORCULAR

Galatasaray’ın Kayserispor’u 6-0 yendiği maçta
73. Dakikada oyundan çıkan Selçuk İnan kaptanlık pazu bandını Emre Çolak’a verdi.Emre Çolak
ise kendisinden daha tecrübeli olan Bilal Kısa’ya
kaptanlık pazu bandını teslim etti.Bilal çok
anlamlı bir davranış sergileyerek elindeki kaptanlık pazu bantı ile Galatasaray’da kendisinden
daha eski olan Sabri Sarıoğlu’na kaptanlık pazu
bantını kendi elleriyle taktı.24 Nisan’da oynanan
Kasımpaşa maçında Selçuk İnan oyundan çıkınca Sabri Sarıoğlu kaptanlık pazu bandını ret
etmişti.Böylece Bilal’in anlamlı davranışı ile
Galatasaray’daki kaptanlık krizi aşılmış ve
Sabri’nin de inadı kırılmış oldu.Bilal bu anlamlı
davranışı ile tribünlerden yoğun alkış aldı. Bu
anlamlı davranış ile sosyal medya ve spor
kamuoyunda Bilal Kısa’nın Galatasaray takımında çimento görevi üstlenen denge adamı olduğu
yorumları yapıldı.

AVRUPA’YI SALLADI

ÇORUM’DA ULUSLAR ARASI TURNUVA DÜZENLENECEK
Çorum Belediyesi, önemli spor
organizasyonları düzenlemeye
devam ediyor. Geçtiğimiz hafta
düzenlediği Geleneksel Hitit
Koşusu ile spor otoritelerinden
tam not alan Çorum Belediyesi,
23- 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında uluslararası satranç turnuvası düzenleyecek. Çorum
Belediyesi Spor İşleri
Müdürlüğü tarafından satranç
organizasyonuna 6 farklı ülke ve
20 ilden toplam 150 sporcunun
katılacağını söyleyen Belediye
Başkan Yardımcısı Zeki Gül,
turnuvada 34 yabancının mücadele edeceğini kaydetti. Atatürk
Spor Salonu'nda 23 Mayıs 2016
Pazartesi günü saat:16.30'da açı-

lış töreni ile başlayacak turnuvaya tüm Çorum halkını davet
eden Zeki Gül, Çorum
Belediyesi’nin bundan sonra da
önemli spor organizasyonlarını
Çorum halkıyla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.
İsviçre’de devam eden Büyükler
Avrupa Teakwando Şampiyonası’na Çorum damga vurdu. İlhan
Aşkın antrenörlüğü’nde şampiyonaya katılan sporcularımız 1
Avrupa Şampiyonluğu 2 sporcumuzda Avrupa ikincisi oldu.
Dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu şampiyona da İrem
Yaman tüm rakiplerini elage ederek Avrupa Şampiyonluğuna

uzandı. Diğer yandan Nur Tatar
son saniyede şansız bir kararla
Avrupa şampiyonluğunu rakibine
kaptırarak ikincilikle yetindi.
Erkeklerde ise Yunus Sarı
Çorum’a Avrupa ikincisi olarak
dönmeye hak kazandı. Şampiyona bugün sona erecek. Çorumlu
sporcular son günde madalya ile
dönmek için ringe çıkacak.

