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Şairler Sultanı konferansı

Hitit Üniversitesi’nin 10 Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında “Şairler Sultanı Necip Fazıl” konulu konferans gerçekleştirildi. Rektörlük
Konferans Salonu’nda dün Hitit Üniversitesi ile İlim Yayma Cemiyeti
Çorum Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak
Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı. Konferansın açılışında Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve İlim Yayma
Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Mehmet Karadağ birer
konuşma yaptı. Karadağ, güzel bir program organize ettiklerini dile getirerek, Necip Fazıl Kısakürek’in önemli bir
şair olduğunu ifade etti.
Sayfa 3’te

Bekir Aksoy’da Okuma Bayramı
Çorum Bekir Aksoy İlkokulu
1/A sınıfı öğrencileri, okuma
yazma öğrenerek yaşadıkları bu
mutluluğu bir bayram havasında
kutladı. Okulun Konferans
Salonu’nda yapılan program ile
1/A sınıfı öğrencileri mutluluklarını ve başarılarını velileri ve
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Başbakanın değişmesi süreci Çorum Havaalanı projesini askıya aldı. Vali Kara’nın
hemşehrisinin Başbakan olması, Çorum havaalanının kaderini nasıl etkileyecek.

öğretmenleri
ile
paylaştı.
Programa; Çorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Temel Eğitim ve
Şube Müdürü Ahmet İnan, Bekir
Aksoy İlkokulu Müdürü Erdoğan
Şahin, Karşıyaka Anaokulu
Müdürü Leyla Külcü ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Sayfa 2’de

‘Suç ve suç unsuruna
rastlanılmamıştır’
İçişleri Bakanlığı otobüsle
ilgili son noktayı koydu

Sungurlu Belediyesi tarafından alınan ve üzerine Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner’in fotoğrafının
yapıştırıldığı ve ilçede tartışma konusu olan otobüs için İçişleri Bakanlığı
açıklama yaptı.
Sayfa 2’de

‘Ahilik geleneğini
yaşatmalıyız’

Vali Ahmet Kara, Ahiliğin; sevgi ve
saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, akli
selimi, herkesin kendi sanatı ile
yükselmesini, merhamet, hoşgörü,
sevgi, saygı, kardeşlik, cömertlik,
yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve adalet kavramlarını öğütleyen, teşkilatlı hâle getirmeyi, amaçlayan bir kurum olduğunu söyledi.

Başbakanın değişmesi gündeme gelince Çorum Havaalanı askıda kaldı. Çorum Valisi Ahmet Kara’nın
Havaalanı ile ilgili kamuoyunun taleplerini dinleyeceği toplantının son anda iptal edilmesi farklı yorumlara
neden olmuştu. Milletvekilleri toplantıyı engelledi şeklinde yorumlara neden olan toplantı iptalinin ardından
gözler Ak Parti Genel Başkanının kim olacağına çevrildi. Çorumda Başbakan’ın kim olacağına göre
Havaalanının kaderi de etkilenecek yorumları yapıldı.
Çorum Valisi Ahmet Kara tarafından gündeme getirilen Çorum’un yarım kalmış havaalanının tamamlanması projesi yeni bir boyut kazandı. Ak Parti Olağanüstü Kongresi’nde yeni Genel Başkan olarak Binali
Yıldırım’ın belirlenmesi Çorum’un özlemini duyduğu havaalanının kaderini nasıl etkileyecek. Vali Kara’nın
hemşehrisi ve yakın ilişkisinin olduğu Başbakan Binali Yıldırım icranın başına geçtiğinde Çorum Havaalanı
için yeni bir şans doğma ihtimali de güçlendi. Ancak Çorum Milletvekillerinin yeni dönemde Havaalanı konusunda tavırlarının ne olacağı da kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

Uluslararası satranç
satranç
Uluslararası

turnuvası başladı
başladı
turnuvası
Çorum Belediyesi
ile Türkiye Satranç
Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen
Uluslararası
Satranç Turnuvası
başladı.

Sayfa 8’de

‘Sungurlu’ya yapılacak
modern stadyumunda
son aşamaya gelindi’

Sayfa 3’te

Hıdırlık ve Kerebi Gazi
için imzalar atıldı

Çorum’un manevi merkezi
konumunda olan Hıdırlık
Camii ve çevresindeki türbeler restore edilerek çevre
düzenlemesi yapılacak.
Sayfa 3’te

AK Parti Çorum Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,
Sungurlu’ya yaptırılacak olan
modern Şehir Stadyumu için
son aşamaya gelindiğini söyledi.
Sayfa 3’te

Azerbaycan işbirliğine

Çorum katkısı

23 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Azerbaycan-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında iki
ülkenin sağlık alanında ortak gelişimine katkı sağlayacak ziyaretler gerçekleştirildi. Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve ekibinin yanı sıra Türkiye’nin birçok sağlık kuruluşundan da
temsilcilerin katıldığı ziyaretlerde, Çorum’u temsilen Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, Çocuk Cerrahi Anabilim
Dalından Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından ise Yrd.
Sayfa 5’te
Doç. Dr. Sinan Zehir yer aldı.

Sayfa
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Tüketici güven

endeksi 0,4 arttı
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‘Diğer sendikalara
fark atarak
bu yılda yetkili
sendika olduk’

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı; Nisan
ayında 68,46 olan endeks Mayıs ayında 68,75
oldu.

HANENİN MADDİ DURUM
BEKLENTİSİ AYNI DÜZEYDE
KALDI

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan
ayında 89,97 iken Mayıs ayında 89,94 oldu. Bu
durum, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi
durumunda bir önceki aya göre önemli bir değişiklik beklenmemesinden kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM
BEKLENTİSİ YÜZDE 3 ARTTI

Nisan ayında 91,02 olan genel ekonomik durum
beklentisi endeksi yüzde 3 oranında artarak,
Mayıs ayında 93,71 oldu. Bu artış, gelecek 12
aylık dönemde genel ekonomik durumun daha
iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin
sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İŞSİZ SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ
BEKLENTİSİ AZALDI

Bekir Aksoy’da
Okuma Bayramı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre
yüzde 0,1 oranında azalarak, Mayıs ayında 69,01
değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık
dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin
azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ
YÜZDE 5,9 AZALDI

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 oranında azaldı. Nisan ayında 23,75 olan endeks, Mayıs
ayında 22,35 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

TIR'ın çarptığı
elektrik direği
evin üzerine
devrildi

Sungurlu'da TIR'ın çarptığı elektik direği boş
evin üstüne devrildi. Alınan bilgiye göre, Zarif
Göktaş, 33 SP 390 plakalı TIR'ı ile AnkaraSamsun karayolu Hitit Kavşağı yanındaki lastik
tamircisine yanaşmak istedi. TIR'ı ile geri
manevra yapan Zarif Göktaş, elektrik direğini
fark edemeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği Hüseyin Bozduman'a ait tek katlı kerpiç evin üzerine devrildi.
Direğin devrildiğini gören vatandaşlar durumu
yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen elektrik şirketi çalışanları elektriği keserek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Direğin devrildiği evin kullanılmaması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı. Yetkililer olay
yerinden direği kaldırmak için çalışmalara başladı. Diğer taraftan direğin devrilmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.

Çorum Bekir Aksoy İlkokulu 1/A sınıfı
öğrencileri, okuma yazma öğrenerek
yaşadıkları bu mutluluğu bir bayram
havasında kutladı.
Okulun Konferans Salonu’nda yapılan
program ile 1/A sınıfı öğrencileri mutluluklarını ve başarılarını velileri ve
öğretmenleri ile paylaştı. Programa;
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Temel Eğitim ve Şube Müdürü Ahmet
İnan, Bekir Aksoy İlkokulu Müdürü
Erdoğan Şahin, Karşıyaka Anaokulu
Müdürü Leyla Külcü ve çok sayıda
öğrenci velisi katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
Sınıf Öğretmeni Süleyman Ayaz, yaptığı konuşmasında öğrencilerine tavsiyede bulunarak, “ Sevgili yavrular, birbirinizi sevin, birbirinize destek olun,
büyüklerinize karşı saygılı olun, barış
içerisinde yaşayın, hoşgörülü, çalışkan

ve doğru olun” dedi.
Yeni nesil ile Ülkenin daha güçlü, daha
mutlu, daha uygar olacağını belirten
Ayaz, “ Sizler bu yurdun umudusunuz,
güç kaynağısınız. Gelecek günler sizlerle güzelleşecek aydınlanacaktır” şeklinde konuştu. Sunuculuğunu 1/A sınıfı
öğrencilerinden Dilara Hacıismailoğlu

ile Umut Yağız Dilekçi’nin yaptığı
program Şehitler için saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
1/A Sınıfı ve öğrencilerinin resimlerinde oluşan video gösterisinin ardından,
öğrenciler çeşitli gösteriler sundular.
Programda; Mahmut Beslan Yavuz, “
Hoş Geldin” adlı şiiri, Beyza Meryem
Can “Sakarya Türküsü” adlı şiiri, Elif
Naz Özübek “Bende Okumayı Öğrendim” adlı şiiri, Yağmur Boyraz ve Ezgi
Nur Görkem isimli öğrenciler “ Bir
Sevdadır Okumak” adlı şiiri, Yağız Efe
Kara ve Hira Meryem Yetiş isimli
öğrenciler “Anne” adlı şiiri, Tauna
Bozkuş “ Okul” adlı şiiri, Defne Eroğlu
“ Okuma Bayramı” adli şiiri ve Hep
birlikte “Yorum Senin Öğretmenim”
adlı şiiri okudular.
Ayrıca “Alfabemizin Ünlü Harfleri” ile
bazı harfleri ve “Meslekler Konuşuyor”
adlı etkinlik ile birkaç cümle ile meslekleri anlattılar. Program; öğrencilere
okuma belgelerinin dağıtımı ile sona
erdi.

Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Erdoğan
Cengiz, Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet
kolunda kamu çalışanlarının sözcüsü ve temsilcisi olan sendikaları Büro Memur-Sen’in, hizmet
kolundaki 12 bakanlık ve 50’ın üzerindeki kurumun çoğunda yetkiyi aldığını ve diğer sendikalara binlerce üye fark atarak bu yılda yetkili sendika olduğunu söyledi.
Cengiz, “Sendikamızın bu büyük başarısı şüphesiz tesadüfî değildir. Çünkü sendika olarak
‘Sadece kamu çalışanının hakkını arayacağız’
diyerek hizmet mücadelesine başladık ve kurulduğumuz günden itibaren kendimizi kamu çalışanlarına ve teşkilatımıza adadık” dedi.
Sendika olarak gece gündüz, yağmur çamur
demeden tüm işyerlerini karış karış dolaşıp,
kamu çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlediklerini kaydeden Cengiz, açıklamasında şunları
ifade etti:
“Baskılara, zorluklara boyun eğmeden, her
zaman dik durarak gaye ve hedeflerimiz için tüm
teşkilatımızla mücadele ettik. Çalışanları hiçbir
zaman dininden, ırkından, mezhebinden, siyasi
görüşünden dolayı ayırmadık. Her zaman çalışanları birleştiren sendikal bir bakışla hareket
ettik.
Büro Memur-Sen olarak özelde kamu çalışanlarının hakkını savunurken genelde ise ülkemizin
geleceği için mücadele ettik. Millete, millet iradesine ve onun değerlerine yönelik her türlü tehdide karşı durarak kesintisiz milli iradenin hakim
kılındığı, özgürlüklerin en iyi şekilde yaşandığı
ve herkesin eşit olduğu daha iyi yaşanabilir bir
Türkiye için yoğun çaba harcadık.
Sendikamızın hak ve adaletten ayrılmadan yaptığı bu kutlu ve şanlı mücadelesi kamu çalışanlarının takdirini kazandı. Kamu çalışanlarının tercihi
haline gelen sendikamızın Türkiye genelinde
2015 yılında 55 bin olan üye sayısını, yaklaşık 70
bine çıkarttık. Her yıl düzenli olarak büyüyen
sendikamızın bu büyük başarısını artırarak genel
yetkili sendika unvanını devam ettiren sendikamız, Büro Memur-Sen bayrağını zirveye diktik.
Bu büyük başarının mimarları arasında gururla
söylemeliyim ki Çorum Büro Memur-Sen’in de
büyük payı bulunmaktadır. Büro İş Kolunda
İlimizde de bütün Kurumlarda yetkili sendika
olmuştur.
Şube oluşumunda bugüne kadar geçen sürede
üyelerimizin, üye işyeri temsilcilerimizin ortaya
koyduğu üstün gayret ve samimiyet ile sayımızı
bugün diğer sendikaların toplamından daha fazla
üyeye sahip bulunuyoruz. Elbette bu bizi sadece
daha çok çalışmaya ve üyelerimize layık hizmeti
sunmaya sevk etmektedir. Sorumluluğumuzun
farkındayız ve sendikal anlayışımızın ne kadar
farklı ve hizmete yönelik olduğunu üyelerimiz
kadar kamuoyu da takdir etmektedir.
Büro Memur-Sen olarak bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da pek çok kurumda hizmet
vermeye çalıştığımız üyelerimizin haklarının
elde edilmesi ve korunması için meşru her türlü
girişimin içerisinde olcağız. Yetkili sendika
olmanın gururu tüm üyelerimize aittir. Yetkili
Sendika oluşumuzun tüm üyelerimize ve kamu
çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyor ve
kamu çalışanlarını Büro Memur-Sen çatısı altında hizmet eksenli sendikacılık yapmaya davet
ediyoruz.”

İçişleri Bakanlığı otobüsle ilgili son noktayı koydu

‘Suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır’

Sungurlu Belediyesi tarafından alınan ve üzerine Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in
fotoğrafının yapıştırıldığı ve ilçede tartışma
konusu olan otobüs için İçişleri Bakanlığı
açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
“Sungurlu Belediyesine ait otobüsün dış kısmına yapıştırılmış olan logoların Türk Bayrağı
Kanununa aykırı olmadığı, adli mercilere
konu hakkında bilgi verilerek görüş sorulmuş,
adli ve idari yönden herhangi bir suç ve suç
unsuruna rastlanmadığı tespit edilmiştir”
denildi. Son günlerde ilçede konuşulan ve tartışılan otobüsün üstündeki logolar için İçişleri
Bakanlığının açıklaması noktayı koymuş oldu.
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‘Sungurlu’ya yapılacak
modern stadyumunda
son aşamaya gelindi’

GÜNDEM

‘Ahilik geleneğini yaşatmalıyız’
herkesin kendi sanatı ile yükselmesini,
merhamet, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, dayanışma,
paylaşma ve adalet kavramlarını öğütleyen, millet ve devlet hayatını en iyi, en
güzel, en doğru ve en mükemmel ölçülerde düzenlemeyi, teşkilatlı hâle getirmeyi,
amaçlayan bir kurum olduğunu söyledi.
Ahilik Haftası münasebeti ile mesaj
yayınlayan Vali Ahmet Kara, ahilik geleneğinin yaşatılmasının herkesin borcu
olduğunu vurguladı. Vali Kara’nın konuya ilişkin mesajı şöyle:

Çorum’un manevi merkezi
konumunda olan Hıdırlık Camii
ve çevresindeki türbeler restore
edilerek çevre düzenlemesi
yapılacak.
AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, Hıdırlık
Camii ile birlikte Hıdırlık mevkiinde Süheyb-i Rumi, Kereb-i
Gazi ve Ubeyd-i Gazi olarak
bilinen sahabelerin yer aldığı 3
türbenin restorasyonu için yüklenici firma ile sözleşmenin
imzalandığını açıkladı.
Çorum Merkez Hıdırlık Camii
ve Kerebi Gazi Türbesi onarımına yönelik ihalenin 29 Nisan
2016 tarihinde yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, ihaleyi 700.000,00-TL bedelle alan
SBS Rest. Org. İnş. Turz. Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığını, yer tesliminin
25 Mayıs 2016 Çarşamba günü
yapılacağını, ancak onarıma
Ramazan ayı sonrasında başlanacağını bildirdi.
İşin 400 günlük süreyi kapsadığını ifade eden Ceylan, cami ve
türbelerin 2017 Ağustos ayında

bitirileceğini kaydetti.
İnanç turizmi açısından önemli
bir merkez olan, Çorum halkının

“Şairler Sultanı Necip Fazıl”
konulu konferans düzenlendi

Hitit Üniversitesi’nin 10 Kuruluş Yılı
etkinlikleri kapsamında “Şairler Sultanı
Necip Fazıl” konulu konferans gerçekleştirildi.
Rektörlük Konferans Salonu’nda dün
Hitit Üniversitesi ile İlim Yayma
Cemiyeti Çorum Şubesi iş birliğinde
düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak
Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı. Konferansın açılışında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan ve İlim Yayma Cemiyeti Çorum
Şube Başkanı Mehmet Karadağ birer
konuşma yaptı. Karadağ, güzel bir
program organize ettiklerini dile getirerek, Necip Fazıl Kısakürek’in önemli
bir şair olduğunu ifade etti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, ise konu Necip
Fazıl olunca söylenecek çok şeyin
olduğunu, Fazıl’ın doğum ve ölümünün Mayıs ayında olduğunu belirterek,
“Ülke olarak muazzam imkânlara sahibiz. Necip Fazıl’ın farklı yönlerden
araştırılması, yeni Necip Fazılların çıkması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu insanlar doğru anlaşılmalıdır.
Zor şartlarda muazzam yıllarda yaşamışlar. Şiirleri ime çoğu zaman imdadıma yetişmektedir” diye konuştu.
Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu,
Necip Fazıl’ın heyecan adamı,
Türkçenin sultanı, üslupkar bir adam
olduğunu belirterek, Necip Fazıl’ın 26
Mayıs’ta doğduğunu, 25 Mayıs’ta vefat
ettiğini ifade etti. Fazıl deyince akla şiirin geldiğini dile getiren Vakkasoğlu,
“Allah ve resul aşkının ne
olduğunu Necip Fazıl’dan
öğrendim. İman adamıdır
aşk adamıdır” dedi. (Ebru
ÇALIK)

“Ahilikteki iş ilişkileri İslamiyet'e ve
kadim geleneklerimize dayanmaktadır.
Bu yapı, ekonomik hayatla ilgili olan iş
ahlakını ve ekonomik faaliyetlere katılan
insanların işlerini hakkı ile nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları da belirlemiştir.
Ahilik, bireysel değil, toplumsaldır.
Anadolu kültürünün en önemli miraslarından biri olan Ahilik sisteminde din, dil,
ırk farkı gözetmeden herkesi eşit gören,
böylece milli bütünlüğün ekonomik
temellerini koruyan sosyal bir model olarak herkese eşit davranmayı öğütleyen

Ahi Evran-ı Veli’nin düşüncelerini ve
Ahilik geleneğini yaşatmak hepimizin
borcudur. Ahiliğin sosyal dayanışma ruhu
sayesinde, şehir esnafı ve halkı, kendi
kendisini idare ediyor, en küçük bir suiistimal, yolsuzluk ve geleneğe aykırı harekete fırsat verilmiyordu.
Bu duygularla; Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle, minnetle
anıyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta
olmak üzere bütün vatandaşlarımızın
'Ahilik Haftası'nı kutluyorum.”

Hıdırlık ve Kerebi Gazi için imzalar atıldı

Vali Ahmet Kara, Ahiliğin; sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, akli selimi,
AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, Sungurlu’ya yaptırılacak olan
modern Şehir Stadyumu için son aşamaya gelindiğini söyledi.
Şehir stadyumu yapım işinin gecikmesini milletvekillerine bağlamak için Sungurlu’da algı operasyonu başlatıldığını belirten Ceritoğlu, stadyum için verilen çabalar sonucunda son aşamaya
gelindiğini ancak bu gibi işlerin çabuklaştırılması için yerel yönetimlere çok iş düştüğünü kaydetti.
Zemin etüdü için arsa bilgilerinin Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü tarafından Sungurlu
Belediyesine ulaştırıldığına değinen Ceritoğlu,
“Bu tür işlerde yerel yönetimlerin yardımı çok
önemlidir. Sungurlu stadyumu için gerekli ne
varsa izni, parası, projesi hepsi hazır durumda,
ancak ihale yasası gereği zemin etütlerinin biran
evvel yapılması zorunludur.” dedi.
Zemin etütlerinin Sungurlu Belediyesi tarafından
yaptırılması gerektiğini vurgulayan Ceritoğlu,
“İstenilen etütler Sungurlu Belediyesi tarafından
ne kadar çabuk yaptırılırsa, Sungurlu Stadyumu
o kadar çabuk hayata geçecektir. Bu sayede
Sungurlulu gençlerimiz çamurlu sahadan kurtulacak ve antrenmanlarını sentetik çim sahada
yapacaklardır” dile getirdi.
Bu proje için uzun süre büyük uğraşlar verdiklerini ve artık son aşamaya gelindiğini kaydeden
Ceritoğlu, “AK Parti milletvekilleri olarak söz
verdik mi yaparız, yapmayacağımız hiçbir şeyin
de sözünü vermeyiz. Yapılacak etütlerden sonra
stadyum yapım işi hızlanacak, Sungurlu gençliği
de stadyumuna kavuşmuş olacaktır. Bu konuda
katkısı olacak her kesimden destek bekliyoruz.
AK Parti her zaman gençlerin yanında olmuş,
gençlerle ilgili birçok projeyi de hayata geçirmiştir. Biz gençliğe önem veriyoruz ve gençlere hizmet olarak giden her yol bizim olmazsa olmazımızdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.
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sık sık ziyaret ettiği Hıdırlık'taki
sahabe kabirleri ve müştemilatı,
Milletvekili Ceylan'ın girişimle-

ri ile restore edilecek. Ceylan,
Çorum'un manevi değerlerine
sahip çıkmaya devam edecekle-

rini, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın boyunlarının
borcu olduğunu ifade etti.

HEM’den yılsonu sergisi

Çorum Halk Eğitim Merkezi
yaptıkları ürünleri halkla buluşturmaya hazırlanıyor. Çorum
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Müdürlüğü yılsonu kurslarının
son ayağı olan merkez sergisinin açılışı 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü, saat 10.00’da 23
Nisan Ortaokulu Spor salonun-

da gerçekleştirilecek.
Yılsonu sergisi Çorum Halk
Eğitim Merkezi bünyesinde il
genelinde açılan tüm kurslardaki ürünleri kapsayan toplu sergi
olacak. Yılsonu sergisine
Çorum halkı davet edildi.
Çorum HEM ve ASO Müdürü
Fuat Bal, “Kursiyerlerimiz tara-

fından yapılan ürünlerin teşhiri
ve bazı ürünlerin satışı da olabilecektir. Yılsonu sergimiz 25 –
27 Mayıs tarihleri arası açık
olacaktır. Sergimizin tüm hazırlık çalışmaları mesai gözetmeksizin Halk Eğitim Merkezimiz
çalışanları tarafından yapılmaktadır” dedi.

Kafkas Kültür Derneği sürgüne dikkat çekti
Çorum Kafkas Kültür
Derneği, 21 Mayıs Çerkez
Sürgünün 152. yıldönümünde
anma etkinliği düzenledi.
Anma etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Ulu Camii’nde
1864’teki sürgün ve soykırımda hayatını kaybedenler ile
tüm şehitler için mevlidi şerif
okutuldu. Kafkas Kültür
Derneği üyeleri daha sonra
Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Etkinliğe, Çorum Kafkas
Kültür Derneği Başkanı
Hüseyin Ercan, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri katıldı.
Çorum Kafkas
Kültür Derneği
Başkanı Hüseyin
Ercan, 152 yıl

önce yaşanan fakat etkileri
bugün hala devam eden Çerkes Soykırımı ve Sürgününü
hatırlatmak, haklı taleplerini

dile getirmek amacıyla bu
etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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Sayfa
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hizmet yapıyoruz’

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan,
"AK Parti, hizmetlerde şov değil, abartı değil,
pireyi deve yapma hiç değil reel politikalarını
insanlarımıza yansıtmıştır." dedi.
İlyas Özkan, yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarlarının her zaman dar gelirli vatandaşların
yanında olduğunu, sosyal ve ekonomiye yönelik
politikaları tabana yaydığını ve şiar edinerek
ülkede milyonlarca vatandaşa ev sahibi olmasını
sağladığını söyledi.
Başbakanlık Toplu konut İdaresi (TOKİ)
Başkanlığı tarafından ilçeye toplam maliyeti 15
milyon lira konut yaptığını belirten Özkan,
"İlçemiz Hastane üstüne 64 adet 2+1 ve 66 adet
3+1 olmak üzere toplamda 130 adet olacak
konutlar için başvurular 23 Mayıs ve 30 Haziran
tarihleri arasında kaymakamlığımıza yapılacaktır. Başvurular esnasında istenen belgeler; 1 adet
kimlik fotokopisi, nüfus müdürlüğünden onaylı
vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh, başvuru
sahibinin son 3 ayına ait elektrik, telefon, su veya
doğalgaz faturası, bunların olmaması halinde
baba/anne, eş ve çocuklarına ait faturada kabul
edilecektir. Şartlar içinde hane halkının gelirinin
en fazla 3200 TL olduğunu gösterir belge ve başvuru bedeli dekontu da bulunmaktadır.

İskilip’te Ahilik Haftası kutlandı
dan Kaymakam Şuayib Gürsoy, Milli
Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu,
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet
Uslu birer konuşma yaparak bu anlamlı
günün ilkinin yapılmasından duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Protokol konuşmaları sonrası yıllarını
İskilip arastalarında mesleğine vermiş,
çok sayıda çırak, kalfa, usta yetiştiren
emektar esnaf ve sanatkârlara şükran pla-

keti takdim edildi. Protokol mensupları ve
programa katılanlar hafta dolayısıyla
Meslek okullarımız ile esnaf ve sanatkârların açmış oldukları stantları gezdiler.
Ekmek arası helva ikramından sonra
Kaymakam Gürsoy, Başkan Çatma, Esnaf
Odası Başkanı Uslu ile beraberindekiler
çarşı ve arastalarımızda faaliyet gösteren
işyerlerini ziyaret ederek çalışanların ahilik haftalarını kutladı.

ONLAR KONUŞUR
AK PARTİ YAPAR

İktidarımız döneminde verilen ve vaat edilen
sözler insanlarımıza 'Onlar konuşur AK Parti
yapar' sloganını öğretmiş ve hizmetlerde şov
değil, abartı değil, pireyi deve yapma hiç değil
reel politikalarını insanlarımıza yansıtmıştır.
İlçemiz halkı en son seçimlerde büyük bir teveccüh göstererek (her 4 kişiden 3'ü) hükümetimize
dolayısıyla AK Partimize desteğini göstermiştir.
Bizlerde almış olduğumuz bu güç ile hizmetlerin
gelmesi noktasında sayın milletvekillerimizin
yoğun çaba ve gayretleriyle ilçemize en layık
hizmetlerin geleceğini söylüyoruz. Artık bilinmelidir ki millet ve devlet bütünleşmiştir. Bunun
neticesinde halkımız huzur ve istikrara kavuşacaktır. Şu iyi bilinmelidir ki ilçemizin dertleriyle
dertlenen sıkıntılarıyla yüzleşen ve yaşayan ilçe
halkımızın sorunlarına birebirde muhatap olan,
teşkilat olarak ise gece ve gündüz ilçemize ne
yapılabilir.
Ne gibi hizmetler gelebilir düşüncesinde olan bir
yönetim olduk. Tek düşüncemiz hizmet getirme
çaba ve gayretleri olmuştur. Yapılacak TOKİ
konutlarımızın bu safhaya gelmesinde yoğun
mesai harcayan, desteklerini esirgemeyen ve
takip eden Milletvekillerimiz Sayın Salim Uslu,
Sayın Ahmet Sami Ceylan ve Sayın Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt hanıma ilçemiz adına
teşekkür ediyor ve halkımıza hayırlı olsun diyoruz."

İskilip’te ilk defa bu yıl Ahilik haftası
kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen
organizasyonla kutlanmaya başlandı.
İskilip Ulucami yanı, yoğurt pazarı olarak
anılan alanda düzenlenen programla başlayan Ahilik Haftası etkinliklerinin açılış
törenine İskilip Kaymakamı Şuayib
Gürsoy, Belediye Başkanı Recep Çatma,

İskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç. Dr. Muammer Cengil, Milli Eğitim
Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Esnaf ve
Sanatkârlar Odalarının Başkanları ile
İskilip esnaflar, sanatkârlar ile çok sayıda
İskilipli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının söylenmesi ile başlayan programda Ahilik Duasının edilmesinin ardın-

Yeterlilik belgesi olmayan çalışamayacak EPDK'dan milyonları ilgilendiren hamle!
Çalışma Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanlar 26 Mayıs'tan itibaren çalışamayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
yayımlanan tebliğe göre, 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanlar 26 Mayıs'tan itibaren
çalışamayacak. Aralarında inşaat boyacısı,

sıvacı, duvarcı ve betonarme demircisinin de
olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş
yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi
başına 500 lira ceza kesilecek.

EPDK, tüketicinin elektriğini istediği tedarikçiden seçebilmesi için Serbest Tüketici Portalı kuracak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca
(EPDK), serbest tüketici limitinin sıfırlanacağı ve tüketicinin elektriğini istediği tedarikçiden seçebileceği sisteme
daha kolay uyum sağlanabilmesi için
"Serbest Tüketici Portalı" kurulacak
EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye
göre, Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliğinde yapılacak
değişiklikle yıllık 3 bin 600 kilovatsaat
olan serbest tüketici limitinin sıfırlanması sürecine daha kolay geçilmesi
hedefleniyor.
Söz konusu değişiklikle kurulacak portal sayesinde serbest tüketicilerin, tedarikçi değiştirme süreçleri kayıt altına
alınacak.
Portala, tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik bilgi ve belgelerin eklenebileceğini belirten yetkililer, tüketicilerin
de geçmiş tüketim değerlerini, varsa
geriye dönük düzeltmelerini ve seçtikle-

ri tedarikçiye ait bilgileri görüntüleyebileceklerini ifade etti.
Gerekli hazırlıklar yapılmadan serbest
tüketici limitini sıfırlamanın, elektrik
piyasasında hem vatandaşlara hem de
şirketlere zarar verebileceği uyarısında
bulunan
yetkililer,
şunları
kaydetti:"Herhangi bir olumsuzluk
yaşanmaması için tüketicilerin bilin-

çlendirilmesi, rekabeti bozucu eylemlerin önüne geçilmesi ve piyasada güven
ortamının
sağlanması
gerekiyor.
Dağıtım şirketlerinin görevlerini eşit
taraflar arasında ayrım yapmama ilkesi
çerçevesinde ve rekabete aykırı eylem
sergilemeksizin yürütmesi ve sistem
tarafında teknik altyapı ve mekanizmaların güçlendirmesi şart."

Sayfa
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‘20 güne kadar
zemin etüt
raporu sunulacak’

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
İlksen Kurt'un "Şehir Stadyumunun izni, parası
ve projesi hazır. Sungurlu Belediyesi'nin
zemin etüdü bekleniyor" açıklamasına cevap
verdi.
Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu’nun, Sungurlu’ya yapılacak olan
stadyumun izini, parası ve projesinin hazır
olduğundan bahisle Belediyenin zemin etüdü
yaptırılması beklendiğinin söylendiğini dile
getiren Şehiner, 20 güne kadar zemin etüt
raporunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne
sunulacağını vurguladı.
Şahiner, “İşin gecikmesini milletvekillerine
bağlamak için algı operasyonu başlatıldığından
bahsedilmektedir. 3600 nüfusa sahip
Uğurludağ'da sentetik stadyum varken onun 10
katı nüfusa Sungurlumuzda olmayışını platform oluşturarak taleplerini afişlere taşıyan
insanımız neden algı yapsın. Sayın vekil açıklamasında arsa bilgilerinin Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından Belediyemize ulaştırıldığını söyleyerek bu işlerde yerel yönetimlerin
yardımlarının çok önemli olduğundan bahsetmektedir. İlçemize yapılacak hizmetlerde ve
ilçemizin geliştirilmesine vesile olanlara belediyemiz açısından yardım kelimesi çok basit
kalmaktadır” dedi. Şahiner’in konuya ilişkin
açıklaması ise şöyle:
“Bizler hizmet düsturu olarak Sungurlumuz
için elimizi taşın altına koyduk ve koymaya
devam ediyoruz. Belediyemizin zemin etüt
yaptırılmasını beklediği söylenmektedir.
İlçemize olan sorumluluğumuzdan dolayı arsa
devrinden sonra Gençlik ve Spor İl
Müdürü'nün tarafımıza söylediği Gençlik Spor
ve İl Müdürlüğü tarafından zemin etüdü yapılması halinde resmi prosedür ve yazışmaların
yaklaşık 6 ay gibi bir süre alacağından bununda ilçemizde yapılacak olan stadyumun 6 ay
ileri gitmesi demek olduğunu ve ilçemizin
kaybedecek zamanının olmadığından "zorunlu
olmadığımız halde" Gençlik ve Spor İl
Müdürü Haşim Eğer Bey'in ricası üzerine stadyum yeri zemin etüdünün Belediyemizce yerine getirilme sözü verilmiştir. Belediyemize
maliyeti yaklaşık 25.000 TL olan zemin etüdünün yapılma hazırlıkları tamamlanarak önümüzdeki 20 gün içerisinde etüt yapılarak rapor
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Sayın vekil bu konuda katkısı olacak her
kesimden destek beklediklerini beyan etmiştir.
Sungurlumuz Kadr-i Şinas'tır. Yapılan iyiliği
de kötülüğü de asla unutmaz. Stadyumun yer
devri ve projelendirme aşamasında kimin
emeği geçmişse biz teşekkür ederiz. Kimin
sevdası Sungurlu olursa ve ilçemize kim bir
hizmetin gelmesine vesile olursa ve olacaksa
her zaman desteklemeye ve teşekkür etmeye
hazırız.”

Dolar 2,98'in
üzerine çıktı

Geçen hafta Fed tutanaklarının ardından 3 liraya kadar tırmanan dolar/TL,
saat 09:55 itibariyle 2.98 lirayı aştı.

AK Parti'de hafta sonunda yapılan olağanüstü
kongrede Binali Yıldırım'ın parti genel başkanlığını almasının ardından piyasalar ekonomi
yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğine
odaklandı. Cuma günü akşam saatlerinde
2.9811/2.9820 seviyesinde olan dolar/TL, bu
sabah 2.9773/2.9796 seviyesinde güne başladı.
Dolar saat 09:55 itibariyle 2.98 lirayı aştı. Cuma
günü aynı saatte 3.1619/3.1630 seviyesinde
olan sepet bazında TL bu sabah 3.1594/3.1621,
3.3418/3.3447 civarında olan euro/TL ise
3.3418/3.3457 seviyesinde işlem gördü. Yarınki
PPK toplantısını bekleyen piyasada Fed'in faiz
artırım beklentilerinin yön verdiği dış piyasalardaki gelişmeler de yakından izleniyor. Eski
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifası ile başlayan siyasi belirsizlik, yeni ekonomi yönetimi
ve politikalarının nasıl şekilleneceği endişeleri
ile devam ederken, TL üzerinde baskı yaratan iç
gelişmelere ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) faizleri
önümüzdeki ay artırabileceğine yönelik artan beklentilerin
de eklenmesiyle TL'de son
dönemde satış baskısı kuvvetlenmiş, dolar/TL Türkiye
piyasalarının tatil olduğu 19
Mayıs'ta illikit piyasada 3
seviyesini test etmişti.
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Azerbaycan ile işbirliği

ziyaretine Çorum’dan katılım

23 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Azerbaycan-Türkiye Sağlık Haftası
kapsamında iki ülkenin sağlık alanında
ortak gelişimine katkı sağlayacak ziyaretler gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ve ekibinin yanı sıra
Türkiye’nin birçok sağlık kuruluşundan da
temsilcilerin
katıldığı
ziyaretlerde,
Çorum’u temsilen Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Çınar
Yastı, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalından
Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Ortopedi

ve Travmatoloji Anabilim Dalından ise
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yer aldı.
Ziyaret çerçevesinde bir konuşma yapan
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, her
iki ülkenin ekonomik, kültürel, sağlık ve
diğer alanlarda güçlü iletişim ve alt yapı
oluşturduğunu, ilişkileri bundan sonra
daha da geliştireceklerini, gelecek dönemde karşılıklı iletişimin daha iyi hale getirilmesi ve tıp eğitimi alanındaki işbirliğinin
geliştirilmesi halinde, Azerbaycan’daki tıp
öğrencilerinin iyi yetişmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev’de Türk sağlık ve tıp kurumlarının
bugüne kadar Azerbaycan’a büyük katkılar
sağladığını, binlerce Azerbaycan’lı öğrencinin Türkiye’de tıp eğitimi aldığını belirtti. Şireliyev, Azerbaycan Tıp Üniversitesinde de Türk tıp eğitimi programının uygulanmasının ve Türk uzmanların burada eğitim vermesinin büyük katkılar sağlayabileceğini kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye
arasında sağlık alanında işbirliği amacıyla
gerçekleştirilen Sağlık Haftası etkinliklerinin oldukça verimli geçtiğini dile getiren
Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan
Zehir, Can Azerbaycan’a yaptıkları ziyaret

ile tedavi yöntemleri konusunda bilgi alışverişinin sağlanması adına köprüler kurulmasına vesile olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Türkiye-Azerbaycan arasında sağlık alanında işbirliği anlaşmasının da imzalandığını bildiren Zehir, protokolde iki ülke arasında sağlık sistemlerinin uyumlaştırılması, sağlıkta kalite standardı, sağlık personelinin eğitimi gibi birçok konuya yer verildiğini, tek millet ve iki devlet olarak gördükleri Azerbaycan ile başlatılan bu birlikteliğin artarak devam etmesini umut ettiğini
bildirdi.

Rektör Alkan’dan İl Milli
Eğitim Müdürü Büyük’e ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Nurcan Baykam ile birlikte İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük’ü makamında
ziyaret etti.
Ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu
ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, Üniversite ile birlikte yapılan
ortak çalışma ve projelerin kurumlar arası
iş birliğinde önemine dikkat çekerek,
kurumsal yapıda aktivitelerin yapılmasının daha da verimli olacağını belirtti.
Üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında yapılan projelerin ve bundan
sonra yapılacak projelerin ele alındığı
ziyarette Seyit Ali Büyük, her zaman
olduğu gibi bundan sonrasında da Üniversite ile ortak iş birlikleri yapmaya hazır
olduklarını ve imkânlar dahilinde her türlü

desteği vereceklerini dile getirdi.
Aynı zamanda Üniversitenin gelmiş olduğu seviyenin ve gelişimin mimarı olarak
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı gördüğünü ifade eden Seyit Ali Büyük,
Rektör Alkan’a çalışmalarından ötürü
teşekkür ederek başarılarının devamını
diledi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan da İl Milli Eğitim
Müdürlüğüyle her zaman ortak iş birlikleri ve projelere açık olduklarını ifade ederek, hem Üniversitenin hem Çorum’un
tüm paydaşlarıyla yapılan ortak çalışmaların gerçekleştirilmesini çok önemsediklerini vurguladı.
Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar değil,
sahip olduğu bilgi birikimini toplumun

her kesimine aktararak bulunduğu şehrin
ve bölgenin sosyal ve kültürel anlamda

gelişimine katkı sağlaması inancıyla hareket ettiklerini ifade etti.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

KAÇAK OLMASIN
Eğitimimizin bu bölümünde, temel olan ve en
büyük güç kaynağımıza ne
denli uygulu olduğumuzu
kontrol edeceğiz.
Her davranışımızda
aklı başında olup, daima
zinde bir zihne sahip olmamızı unutmamakla temin
ediyoruz. Unutmamakla,
hedefimize yönelik faaliyetlerde daha güçlü, daha
iddialı olup, daha üstün
başarılar kaydediyoruz. Aile
ve çevre ilişkilerimizde
daima anlayışlı olma gayretiyle, elimizden gelen tüm
fedakârlıkları yapmaya
çabalıyoruz.
Muhataplarımıza karşı bekleyişe geçmediğimiz için,
ummuyor, küsmüyoruz. Her
konuda tasarruf yapabiliyor,
israf etmiyor, değerlendirmesini biliyoruz.
Unutmamakla her ilişkimiz
sağlıklı, yaşantımızın her anı
huzurlu. Beş dakikalık unutmak, bir hiç gibi anlamsız
ve sıkıntılı yaşamaya neden
oluyor.
Unutmamak talimine,
İş İçinde Eğitim'imizin ilk
haftalarında başladık, önce
mini hedeflerle, meselâ bir
terzinin yarım metre kumaşı
teğelleyesiye kadar ki dikkatli takibi gibi. Daha sonra
daha uzun sürelerde ve
başarı kazandıkça bu süreyi
daha da araladık. Daima da
unutmama talimimize dikkat ediyoruz ama, bu arada
işimiz içerisinde uyguladığımız eğitimimizde başka
konularda da yeterlilik
kazanmak için talimler yaptık, yapıyoruz.
Unutmamak için uyguladığımız, "Önce kısa mesafelerle ve daha sonra daha
uzun mesafelerle hedefe
ulaşmak yöntemini, diğer
konularda da uyguluyoruz.
Arzu ettiğimiz, kendimizde
olmasını istediğimiz bir vasfı
böylece kazanırken, istemediğimiz, yanlış bir olumumuzdan da yine böyle kurtulabiliyoruz. Tabi bu başarıyı
elde etmekte eğitimin iş içerisinde uygulanmasının da
rolü büyük. Çünkü insan
hiçbir iş yapmayıp da sadece eğitim yapayım dese,
başka şeylere kayabileceğinden, bu başarıyı elde edemez. Ama mesleğimiz ne
olursa olsun, eğitimimizde
bizi hedefimize ulaştıracak
en büyük yardımcıdır.
Eğitimimizde bir konuyu tam anlamıyla başardığımıza kanaat getirdiğimizde,
derhâl bir başkasının tatbikine geçiyoruz ki, hedefe ulaşmak için yeterlilik kazanalım. Peki, bir diğerini uygularken, eski uygulamalardan
bir kaçağımız oluyor mu?
Hele hele unutmamak! En
büyük güç kaynağımız, her
başarımızın anahtarı. Ne
kadar dikkat ediyoruz?
Hangi konu olursa
olsun, en kısa zamanda ve
daha başarılı olmak için,
unutmamaya titizlikle dikkat
edeceğiz. Unutmamakla tüm
kaçaklardan kurtulup,
daima hedef doğrultusunda
daha ileriye doğru adım atacağız.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

YIKICILAR, SAĞI DA SOLU DA
KENDİLERİ TEZGÂHLAYIP
GAYRETLİ KİŞİLERİ
MAKSATLARINA ÂLET EDİYOR

Şu anlamsız tarafçılığın her ülkede yıkımı, toplumların her şeyini tahrip niteliğinde seyretmektedir. Güya ideolojik kavgalarmış? Hangi ideoloji? Hangi karşıt görüş? Tabi ki, her ülkede kazan gibi kaynayan, ölen,
öldüren... aldatılmışlığın sonuçlandır.
Yıkıcılar, her ülkenin içinden, yeraltı bir- sör olup yine yıkıcı tarafa hizmet etmeleliği
ri Dünyaya işlenen en büyük ihanetlerdir.
içinde, maksatlarının hedefine doğru 8-9 asırdan beri bunca çeşitli hıyanetleryürümeleri için, sağı da solu da kendileri den sonra, yapıcı tarafa ait hedef ve yöntezgâhlayıp, gayretli kişileri maksatlarına tem kalmamıştır.
âlet ettiklerini görüyoruz.
Bunun için, en yüreği yananlar dahi yan
Tek yöntemi ikili olarak ortaya atarak, iyi yana gelemiyor, kendi aralarında tezatlaniyetlileri de kötü niyetlileri de harekete ra hatta çekişmelere düşmektedirler.
geçirmeleri dikkat çekicidir.
Dünya üzerindeki yapıcı tipleri bir araya
Biraz açıkgözler, "tarafsızlık edeceğim" getirseniz, aynı hedefi tutmuş, aynı inandiye ölü gibi olur, çok cahiller ise, kendi- ca kesin bağlanmış üç kişi dahi bulamazlerini toplumundan soyutlamış zannı sınız. Her birininki başka başka inanış
içinde nemelâzım mezarına gömülürler.
tarzıdır. Hedefin ne olduğunu bilene de
Problemler bunlardır.
rastlayamazsınız.
Esas olan problem ise: yıkıcı tarafın, asır- Kurtuluş isteyenler çoktur. Kurtuluş istelar
mek ise, kesin kararla hedef olmadan,
evvelinden beri yapıcılara çok sinsi ola- hayalîdir.
rak sokulması, halkın arasında gerçek Yıkıcıların, hedef tuttuğu için her fırsatiman ile hedefin anlamını kavram karı- tan yararlanmış oldukları göze çarpıyor
şıklıklarıyla yok etmesidir.
ki, kuş beyinleriyle bunca hıyaneti arka
Hele, kitapları tedrici tedrici tarafına arkaya asırlardan beri sürdürmüşler.
tamamen uydurması ise tüyler ürpertici Güçsüz oldukları halde, hedefe kararlılıkhıyanetleridir. O yılanların yalandan din larından dolayı başka tür yol bulamamış,
değiştirip din adamı görünmeleri, profe- onun için hıyanetle yol almışlar.

Anaman

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

İNSANIN HEDEFİ

ŞEREFTİR

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 97
veya
www.ozdengazetesi.com.tr

“Özel kültürü olmayan milletin, bağımsızlığı
Abdulkadir DURU
söz konusu değildir.”
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA
DİRİYE BAKILDIĞI GİBİ,
ÖLÜYE BAKILMAZ.
HİÇ MAHCUP OLMADAN ÖMRÜNÜ
SÜRDÜRMEK İSTİYORSAN!..

Hiç ama hiç mahcup olmadan ömrünü sürdürmek; çok uyanık yaşamakla olur. Biraz dalgınlık
olsa, mahcup olacak bir kaçıklık olur. "Her dakika
uyanık olarak yaşamak zor olur derseniz, kendinizi
anınızla yaşayın kâfi!..
Bilindiği gibi insanların en çok etkilendiği,
mahcup olmak meselesidir. Evet, mahcup olmaktan
korkmayan kimse düşünülemez. Çünkü insanın
yapısı, şahaneliktir. İnsan, dünyaya sultan olarak
gelir. Mesele, sultan olarak dünyaya gelen insan, sultanlığının şanını dünyada bırakıp sultanlığıyla dönmesidir.
İnsan yaşadığı ömür süresinde, yaratılışının
gereği olan sultanlığından düşerse; o insana artık
hayatı, karanlık gelir.
Mesele, sultan olarak yaşayıp sultan olarak sultanca ölmektir. Bunun için insan mahcup olmaktan
çok korkar. Aslında insanın mahcup olmaktan başka
da, korkacağı bir şey yoktur.
Bir taht sahibi sultan ki herkesin kalbinde yeri
var, yani kendisini tanıyanlar kalbini taht etmiş ona.
Kalbine koyduğu sultanı kalbinden, kalbindeki tahtından başına bir odun, bir demir vurarak indirirse,
o tahttan inenin hali ne olur?
Buna müşahhas misâl verelim, teyzeniz sizi
çok seviyor. Neden sevdiği de belli. Hiç yalan, riya
yapmadığınız için; size hem çok inanıyor, hem de
çok seviyor. Siz teyzenizin kalbinde bir sultan değil
misiniz? Onun kalbine sultan oluşunuz, muhakkak
ki onun inancını ve güvencini kazandığınız içindir.
Hal böyle iken, siz bir yalan ya da inanç, güvenç
kıracak bir iş yaptınız.
Teyzenizin size karşı olan inancı ve güvenci
sarsıldığı an, teyzeniz sizin başınıza bir demir ya da
odun vurur, tahtınızdan aşağı indirir. Yani sizi mahcup eder. O zaman o mahcubiyet kar-şısında var
mısınız, yok musunuz?..
Bizce yok oldunuz. Neden yok oldunuz? Çünkü
sen kendi kalbinin sarayında kendi tahtında iken,
onun da kalbinin tahtında idin. Önce bir sultana
yakışmayan yalanı, hileyi düşündünüz ve yaptınız.
Yapınca kendi tahtınızdan inmiş oldunuz. Kendi tahtından inen sultanı, başkası tahtında tutar mı?
Elbette tutmaz.
Atar aşağı hemen. Hürmet, baskıya döner. İşte
bu kadar büyük hadisenin adı, mahcupluktur.
Mahcup eden ve mahcup olan: İki muhatap arasında kaybolan güvenç ve inançtır. Birbirlerine eski
gözle bakamazlar. Diri iken bakıldığı gibi ölüye bakılır mı? İşte mahcup olana da, ölüye bakılır gibi bakılır. Daha başka düşünülemez.
İnsan böylesi azim felâketlere neden ve nasıl
düşer? Uyanık olmadığından. Öyleyse her hata uykuda yapılıyor. Kendi kalbinde, tahtının sultanlığını
sürmek, ancak uyanıklığa bağlıdır. Bu uyanıklık,
şahsiyetin gerçek değerlerini denklemek içindir.
Eğer uyanıklıkla, biz gerçek değerlerimizi korursak,
kendi sultanlığımız için tahtımız çok büyük olur.
Kendi tahtımızda olduğumuz müddetçe, kalplerde
sultan olarak yaşarız. Bu da kendini anıyla yaşayanlar için kolaydır. Yeter ki, kendini anınla yaşa!.. Bu
kâfi!.. Kendini Anınla Yaşa!..

6000 Yıllık Şifa: Kurt Üzümü

Çin ve Tibetli bitki uzmanları tarafından kullanılan ve 6000 yıllık geçmişe sahip şifa saçan
bu bitkinin faydaları ;
o
Karaciğeri korur
o
Görüşü keskinleştirir
o
Cinsel soğukluğa karşı libidoyu arttırır
o
Bacakları kuvvetlendirir
o
Bağışıklık sistemini güçlendirir
o
Dolaşımı hızlandırır
Kurt üzümü aynı zamanda bol miktarda antioksidan barındırır.
o
Yaşlılığa bağlı gerilemeyi engeller
o
İçerisinde ki beta-karotenin maddesi retinanın korunmasını sağlar
o
Uykusuzluğa karşı etkilidir
o
Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur
o
30 Gr. Kurt üzümünden demlenen çayın kilo vermeye yardımcı
olduğu söylenir
o
Baş ağrısına ve baş dönmesine karşı etkilidir
o
Menopoz belirtilerini azaltır
o
Doğurganlığı arttırdığı da söylenmektedir
o
Hafızayı güçlendirir
Dünya üzerinde ki birçok ilaç çeşitli bitkiler kullanılarak üretilir. İlaç
yapımında kullanılan bu bitkiler ‘tıbbi bitkiler’ sınıfına girer. Bitkilerin
ilaç olarak kullanılması neredeyse insanlık tarihinin başlangıcına dayanmaktadır. M.Ö. 3000 yıllarında hüküm sürmüş ve o günden bu güne hala
izlerine rastladığımız önemli medeniyetlerden Sümer, Akad ve Asur
medeniyetlerinin, birçok bitkiyi ilaç olarak kullandıkları Fırat ve Dicle
nehri arasında yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen Ninova tabletlerinde görülmektedir.
Anadolu da efsaneleşmiş olan; Lokman Hekim, İbn-i Sina, İbn-i Baytar
gibi hekimlerimiz birçok hastalığı çeşitli bitkiler kullanarak tedavi etmişlerdir.
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Saatcı: Kamudan teröre güç
devşirenlere de dokunulsun

GÜNDEM

‘Türkiye, gerçek
Saadet Partisi’nin İl Divan toplantısı yapıldı

gündemine dönmeli’

24 Mayıs 2016 SALI

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.18

Güneþ:05.09

Öðle :12.44

Ýkindi :16.39

Akþam:20.06

Yatsý :21.48

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Seslerle Anadolu Konseri
18:00 Haberler
18:40 Önce Sağlık
20:30 Haberler
21:00 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Halk Konseri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, kamu güvenliğinin,
güvenli insanların devletle milletle, medeniyetle
problemi olmayan kamu görevlilerinin sorumluluk makamlarında bulunmasıyla sağlanacağını
söyledi.
Terör kamudan güç devşirmesin diye gerekli
önemlerin ivedilikle alınması gerektiğini vurgulayan Saatcı, “Üniversitelere özel bir mercek
tutulmalıdır. Hücre yapılanmalarının olduğu yerler, genç beyinlerin zihinlerinin çelindiği, dağa
adam devşirildiği zeminler yok edilmelidir. 1128
akademisyen! Diye teröre karşı operasyonlarda
dalga kırmaya çalışanların gösterdikleri cesaretten ve millete karşı yaptıkları fütursuzluktan ders
alınmalıdır” dedi.
Paralel devlet yapılanmasının Türkiye'nin içine
sokulmuş küresel bir şebeke olduğunu dile getiren Saatcı, “Devlete paralel hat çekenler dostmodern darbeyle, kendinde güç vehm edenler, bu
ülkeyi CIA, MOSSAD'a ipoteklemeye çalışanlar, stratejik hedef olarak bütün kamuda üç noktaya yöneldiler. İnsan kaynakları, mali işler ve
bilişim alanını ele geçirmeye yeltendiler” diye
açıklamalarda bulundu. Saatcı’nın konuya ilişkin
yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:
“Ele geçirdikleri yerleri ise tahkim ettiler.
Siyaset zemini olamayan ama vesayet zemini
kuran paralel ihanet çetesi, siyasetin kararlı durması, omurgalı sivil toplumun zehirli dalgayı kırması ile güç kaybetti, ama hedefinden ve niyetinden hiçbir şey kaybetmedi. İz silerek yeni patika
yollar bularak, kripto yöntemlere sarılarak yeni
bir ihanet için en zayıf anın hayaliyle yaşıyorlar.
Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle şeytan
papucu ters giydirenler hedef birlikteliği yaparak
şeytanla aynı yatağa girmiş durumdalar. Türkiye,
terörle imtihan olan küresel Emperyelizm'in yeni
haçlı birlikleri olan terörle diz çöktürülmeye çalışılan bir ülke.
Terör örgütlerini değil devleti kınayanlar, güya
hümanist tavırlarla manipülasyon yapanlar 15
ton bombayla PKK'nın o köyde ne işi vardı?
Diye sormadılar. Diyarbakır'da 15 ton bombayla
köye gidip, orada onu kamufle etmeye çalışanlara millet müsaade etmediği için 16 can kayboldu.
33 çocuk yetim kaldı. 8 kadının dünyası yıkıldı.
Terör cenazesinde boy gösteren siyasiler, ana
muhalefet dahil, orada boy gösteremedi. O halkı
yalnız bıraktılar. Milletin canına tak etmiş
durumda. 300 bin Kürt, 300 bin bu ülkenin
vatandaşı, beyaz Kürtler tarafından ve terör
örgütü tarafından Kürt tehcirine tabi tutuldu. Bu
insanlar yerlerinden, yurtlarından edildi. Türkiye
ayağa kalkarsa dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar ayağa kalkar. Onun için Türkiye'nin kendi
iç meselesi olarak gözüken, ama asla iç mesele
olmayan terör, mutlaka bu dirayetle devam edilerek bitirilmeli ve bu defter kapatılmalı. Çünkü
terör örgütleri küresel emperyalizmin yeni haçlı
birlikleridir. Küresel emperyalizm, terör örgütleri üzerinden ülkelere diz çöktürmeye çalışıyor.
Hain saldırılar, Türkiye'ye, Türkiye'nin bütünlüğüne, huzur ve güvenliğine yapılmıştır. Küresel
terör normalleşen Türkiye istemiyor. Küresel
terör ayağa kalkan Anadolu'yu diz çöktürmeyi
hedefliyor. 16 sivil katledildi, bir tane cümle kurmadılar. Sanatçı, aydın kisvesiyle terörün PR
için rol alanlar bir anda ortadan kayboldular.
Terör cenazesinde arzı endam eden siyasiler,
dokunulmazlık zırhı kalkınca arzın bir tarafında
gizlenecek yer arayışına girdiler. Biz millete ihanet edenlere dokunulsun diyoruz. Dokunulacak
adamın partisine, etnisitesine, rengine şekline
bakılmasın. Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlık olmasın çağrısında bulunduk. Aynı
kanaatteyiz. Kamudan teröre güç devşirenlere de
dokunulsun.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı
Binali Yıldırım'a çağrıda bulunuyoruz ve beklentilerimizi sıralıyoruz. Toplu sözleşme hükmü
gereği 4/C'lilerle ilgili gerekli çalışmalar yapıldı,
mali fotoğraf çekildi, sadece siyasi iradenin
gerekli adımı atması kaldı. İlk icraatınız 4/C'ye
kadro olsun istiyoruz. 4/B'liler olup kadro bekleyenler var. Üniversiteli işçilerden memur işi
yapanlar memur kadrosuna alınsın istiyoruz.
Vekil ebe, hemşire ve imamlar başta olmak üzere
kamu güvencesi bekleyenler var. Taşeronlarla
ilgili çerçeve genişletilsin istiyoruz. Onun için
Sayın Binali Yıldırım'ın ilk icraatı 4/C'ye kadro
olsun diyoruz.”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın
Mayıs ayı İl Divan toplantısı parti binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet
Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İl
Müfettişi Ömer Doğan, Merkez İlçe
Başkanı Orhan Sakınmaz, Alaca İlçe
Başkanı Mustafa Kütük, Sungurlu İlçe
Başkanı Hacı Arslan Tök, Oğuzlar İlçe
Başkanı Mehmet Ali Çırak ,( İSOMDER) İslam Toplumu Sosyal Medya
Derneği Çorum İl Başkanı Abdullah
Gökgöz ve çok sayıda partili katıldı.
Toplantının basına açık olan bölümünde konuşma yapan Saadet Partisi İl
Başkanı Faruk Cıdık, Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumu itibariyle dünyanın en kritik ülkelerinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye, Doğu ile
Batı'yı, Asya ile Avrupa'yı, birbirine
bağlayan bir köprüdür. Türkiye, sadece
enerji hatlarının değil, fakat aynı
zamanda kültürlerin, medeniyetlerin ve
tarihin de bir geçiş noktasıdır. Türkiye,
600 yıl, dünyaya huzur, barış ve adalet
getirmiş bir imparatorluğun varisidir.
19 ayrı haçlı seferi bu topraklar üzerinde yapılmış ve yine 19'u da bu topraklar
üzerinde durdurulmuştur. 20. Haçlı
Sefer de yine bu topraklar üzerinde
yapılmaktadır” dedi. Cıdık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“450 bin şehit pahasına, Çanakkale'yi 7
Düvel'e geçilmez yapan bu topraklardır. Peki, şimdi durup dururken bunları
niye söylüyorum? Hiç kimse kusura
bakmasın; Türkiye üzerinde çelik
çomak oynanacak bir ülke değildir.
Türkiye, balonu patlamış çocuklar gibi,
"ben sana kızdım", "ben de sana küstüm" yaklaşımlarıyla yönetilecek bir
ülke değildir.
Türkiye kişisel ihtirasların, kişisel
hesapların tatmin edileceği bir ülke
değildir. Hele hele, Türkiye, bir kayyumla yönetilecek bir şirket ülke hiç
değildir! Ak Parti'nin kongresini, ne
zaman, nerede, nasıl yapacağı da bizi
ilgilendirmez. Kendi iç meseleleridir
der, geçeriz. Ama yapılan iş Türkiye
Cumhuriyeti'nin başbakanını koltuğundan ediyorsa, yapılan iş, anayasayı hiçe
sayıyor, parlamenter sistemi yok farz
ediyorsa, seçimle iş başına gelmiş bir
başbakanı, kayyum mantığıyla yerinden ediyor ve milli iradeyi yok sayıyorsa, bu hepimizi ilgilendirir. Bütün
Türkiye'yi ilgilendirir. 80 milyon vatandaşımızı ilgilendirir.

Ülkeler, şahıslarla değil, kurum ve
kuruluşlarıyla kaimdir. Asıl olan şahıslar değil, millettir. Maalesef Türkiye'nin
tarihinde hiçbir zaman, kurallar bu
kadar zorlanmamış, kurum ve kuruluşların ayarlarıyla hiçbir zaman bu kadar
oynanmamıştır. Ve bunun bedelini
bütün millet ödemektedir. Bakın, şimdi
günlerdir bir başbakanın gidişini konuşuyoruz. Oysa Türkiye hem içerde hem
de dışarıda tarihinin en zorlu ve en kritik dönemlerinden birini yaşıyor.
Türkiye, İsrail'in NATO nezdinde temsilcilik açması için veto hakkını kullanmadı "Önümüzdeki aylarda veya yıllarda İsrail NATO'ya üye olacaktır. Yani
neticede Müslüman Türk askeri Yahudi
askeri ile bir olup Müslümanlar ile
savaşacaktır. Bu kabul edilemez bir

durumdur. İçerde toplum hiç olmadığı
kadar kutuplaştırılmış ve gerilmiştir.
Sağduyu ve akl-ı selimin yerini öfke ve
nefret almıştır.
Bütün küresel terör örgütlerinin hedefinde Türkiye var. Canlı bombalar, terörist saldırılar ülkenin üzerine, adeta korkunç bir kâbus gibi çökmüştür.
Neredeyse 9 aydır şehit haberinin gelmediği bir gün yok. Ekonomi perişan.
Esnaf hacizli. Vatandaş, 7'den 70'e
borçludur. İslam dünyası, tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar bölünmüş,
parçalanmış ve birbirine düşürülmüş.
"Komşularla sıfır sorun" sloganıyla
başlayan süreç, "Bütün komşularıyla

sorunlu bir Türkiye" ortaya çıkarmıştır.
Tam bir ateş çemberinin içindeyiz. Ateş
hızla Türkiye'nin içine doğru yayılıyor.
Peki, böyle bir ortamda, Türkiye neyi
konuşup tartışıyor? "Düşük profilli bir
başbakan!" Ne demek düşük profilli?
Yani millete değil, Sayın Erdoğan'a
karşı sorumlu olacak. Millete değil,
kendisini o koltuğa oturtana hesap verecek. Yani Başbakan değil, "Başuşak!"
Böyle
şey
olmaz.
Olamaz.
Olmamalıdır.
Bu durum ne o koltuğa oturana, Ne de
o koltuğa oturtana bir fayda vermez.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok hoşlandığı ve çok sık kullandığı bir cümle var.
Diyor ki; "Dünya 5'den büyüktür" Ben
de
aynı
cümle
ile
Sayın
Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; Sayın
Cumhurbaşkanım, "Türkiye 1'den
büyüktür!"
İnanın bu tavır size de, ülkeye de zarar
veriyor. Unutmayalım ki dört mevsim
içinde sadece bir tek ilkbahar vardır.
Sonra bir de bakarız ki yaz gitmiş, güz
bitmiş. Kış gelmiş. Evet! Yine bir bakarız ki koca Yunus'u sorgulayan "Molla
Kasım" gelmiş. Bütün mehabetiyle karşımızda duruyor!
Türkiye bir an evvel normalleşmelidir.
Çünkü bu durum sürdürülebilir bir
durum değildir. Böyle bir dönemde
Türkiye'nin, göstermelik değil, köklü
değişikliklere ihtiyacı vardır. Zihniyet
ve yaklaşım değişmediği takdirde, başbakanın adı Ahmet olmuş, Mehmet
olmuş hiç fark etmez. Türkiye'nin şu
andaki problemi isim problemi değil,
sistem problemidir. Türkiye tıkanmıştır.
Türkiye'nin yeni bir döneme, yeni bir
yaklaşıma ve yeni bir başlangıca ihtiyacı vardır.
Türkiye, ilk etapta barışa sarılmalıdır.
Türkiye, kendisiyle barışmalı, Meclisi
barışmalı, bölgesiyle barışmalıdır. Zira
barış olmadan hiçbir şey yapamayız.
Sonra, ikinci önceliğimiz üretim ekonomisine geçiş olmalıdır. Milyonlarca
işsiz gencimize iş bulmalıyız. Üçüncü
olarak, içi boşaltılmış hukuk sistemimizi yeniden adaletle donatmalıyız. Ve
nihayet eğitim sistemi, köklü biçimde
yeniden ele alınmalıdır. Zira "Milli
Eğitim" dediğimiz bugünkü eğitim sistemimizin, milletimizin ruh köküyle
hiçbir ilgisi yoktur. Hâlbuki bir milletin
bekası için eğitim son derece önemlidir.
Başka bir ifadeyle eğitim sistemi bozuk
olan bir milletin geleceğinden söz edilemez.
Kısacası Türkiye, lüzumsuz işleri, sonu
gelmeyen tartışmaları, kavgaları bırakarak "gerçek gündemine" dönmelidir.
Bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi
olarak yapıyor, inandığımız gerçekleri
tarihi bir sorumluluk olarak aziz milletimize arz ediyoruz. Şüphesiz ki güç ve
kudret sahibi yalnız ve yalnız Cenab-ı
Allah'dır. Allah (cc) Ülkemizin,
Milletimizin ve İslam Âleminin yardımcısı olsun.”

24 Mayıs 1218 Beşinci Haçlı seferi'nde
Haçlılar Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.
24 Mayıs 1844 ABD'li mucit Samuel Morse,
ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu
bir deneyle ABD Kongre binasından
Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi
icadı olan mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.
24 Mayıs 1883 Yapımı 14 yıl süren New
York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe
açıldı.
24 Mayıs 1921 Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz
casusu Mustafa Sagir idam edildi.
24 Mayıs 1921 ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin
yargılanmalarına başlandı.
24 Mayıs 1924 Yabancı şirketlerce işletilen
Anadolu Demiryolları Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları
Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.
24 Mayıs 1940 Igor Sikorsky ilk başarılı tek
rotorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.
24 Mayıs 1941 Danimarka Kanalı
Savaşı'nda, İngiliz zırhlısı Hood, Bismark
tarafından batırıldı.
24 Mayıs 1943 Polonya'daki Auschwitz toplama kampında ölüm meleği adıyla anılan
doktor Josef Mengele göreve başladı.
Mengele tutuklular üzerinde yaptığı korkunç
deneylerle biliniyordu.

VEFAT EDENLER

MUSA TUTUŞ
Şekerbey Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi' nden
emekli ve Arsan Döküm çalışanı Esin TUTUŞ' un ağabeyi, Yasin ve Alper TUTUŞ' un babası, Çorum
Belediyesi' nden emekli; Musa TUTUŞ vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
AHMET ÖZBAYDEMİR
Aşağısaraylı Köyü' nden gelme, Mehmet
ÖZBAYDEMİR' in oğlu, Şener ve Kadir
ÖZBAYDEMİR' in ağabeyi, Ece Seramik' ten emekli;
Ahmet ÖZBAYDEMİR vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

AHMET BAŞDEMİR
İnşaat Boyacısı Mehmet BAŞDEMİR' in kardeşi,
Taksici Esnafından; Ahmet BAŞDEMİR vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

MUSTAFA DÖLCÜ
Kuyumcu Köyü' nden gelme, Saffet, İbrahim ve Kadir
DÖLCÜ' nün babası, Yedaş' tan emekli Mehmet
EROĞLU' nun kayınpederi, Bayındırlık Müdürlüğü'
nden emekli Bekir DÖLCÜ' nün ağabeyi; Mustafa
DÖLCÜ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
İSMAİL ŞEN
Çorum Adliyesi İdari İşler Müdürü Kazım, Ali ve
Mehmet ŞEN' in ağabeyi; İsmail ŞEN vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

MEHMET BİÇER
Emekli Öğretmen Halil BİÇER ve Filiz DANACI' nın
babası, Ziraat Bankası' ndan emekli YILMAZ DANACI'
nın kayınpederi; Mehmet BİÇER vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
ADALET AŞKIN
Emekli Adliye Başkatip' i Merhum Halis AŞKIN' ın
eşi, Haluk AŞKIN' ın annesi, Hasan SUVACI, Emekli
Öğretmen Tuncer AKSOY ve Servet ÖZKAN' ın kayınvalidesi; Adelet AŞKIN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
SATILMIŞ YILDIRIM
Acıpınar Köyü' nden gelme, Merhum Servet YILDIRIM' ın oğlu, Aslan Köyü' nden Celal ÇEMREK' in
damadı, Önder ÇEMREK' in bacanağı, Neşet ve
Selahattin YILDIRIM' ın yeğeni, Kalıpçı Ustası;
Satılmış YILDIRIM vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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NÖBETÇİ ECZANELER

En Düşük

En Yüksek

Uluslararası satranç
Tarih

24 Mayıs Salı
25 Mayıs Çarşamba
26 Mayıs Perşembe
27 Mayıs Cuma
28 Mayıs Cumartesi

7
10
8
7
7

20
23
19
18
18

Hadise

G.G. S. YAĞIŞLI

G.G. S. YAĞIŞLI

E

turnuvası başladı
G.G. S. YAĞIŞLI

G.G. S. YAĞIŞLI
G.G. S. YAĞIŞLI

KULE
223 13 08
Melikgazi 2. Sk.1/D

Çorum Belediyesi ile Türkiye
Satranç Federasyonu iş birliğiyle
düzenlenen Uluslararası Satranç
Turnuvası başladı. Atatürk Spor
Salonu'nda düzenlenen turnuvaya
Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan,
Gürcistan, Bulgaristan,
Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık
150 sporcu katılıyor.
Turnuvanın açılış törenine
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki
Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Haşim Eğer, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali

KARTAL
505 01 02
Hürriyet Cad. No:2

Dinçer ile vatandaşlar katıldı.
Turnuvanın açılış töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı
Muzaffer Külcü, satrancın önemli
bir spor olduğunu, toplumda yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turnuvaya 6
ülkeden sporcunun katıldığını bildiren Külcü, katılımcılara başarı
diledi.
Konuşmanın ardından yabancı
sporcular, Külcü'ye çeşitli hediyeler verdi. Külcü'nün ilk hamlesiyle
başlayan turnuva, 28 Mayıs'ta sona
erecek.

BESYO Voleybol Takımı

süper lige yükseldi

Antalya’da gerçekleşen Türkiye 1.
Lig Voleybol süper lige yükselme
müsabakaları sona erdi. Hitit Üniversitesi Erkek Voleybol takımı
süper lige yükselmeye hak kazandı.
16-21 Mayıs tarihleri arasında
Kütahya’da gerçekleşen yükselme
maçlarında 3. olan Hitit Üniversitesi Süper Lige yükseldi.
Böylelikle, Hitit Üniversitesi tarihinde ilk defa takım sporlarında
üniversiteler süper ligine çıktı.
Grup Maçlarında İstanbul Üniversitesi’ne ve Ankara Üniversitesi’ne 3 -1 mağlup olan Hitit Üniversitesi, Koç Üniversitesi’ni 3-0
yendi. Süper lige yükselme maçın
ise Celal Bayar Üniversitesi 3-2
yenmeyi başaran Hitit Üniversitesi Süper Lige yükseldi.

Çorumlu atlet milli takıma alındı
Türkiye
Dağ
Koşusu
Şampiyonası,
Kütahya’nın Gediz kentinde yapıldı. Yüksek
katılımlı şampiyonada büyükler, gençler ve yıldızlarda şampiyonlar belirlendi.
Dağ
koşusunda
Türkiye
Atletizm
Federasyonunun takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olan Türkiye Şampiyonası, 14
Mayıs 2016 Cumartesi günü Kütahya - Gediz’
de gerçekleştirildi. Altı kategoride 338 atletin
katıldığı şampiyonada İl Özel İdaresi Gençlik
ve Spor Kulübü sporcularından Kübra Yılmaz
Genç Bayanlarda 4 km. müsabakaların sonunda teknik kurul tarafından seçilerek Milli takıma alınmıştır.
Kübra Yılmaz 08 Haziran 2016 tarihinde
Bulgaristan’ın Nova Zagora kentinde yapılacak
olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasına
Antrenörü Osman Pehlivan ile katılarak ülkemizi temsil edecektir.

