7 42 sene sonra bir araya geldiler
Ovasaray Köyü
Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel
olarak düzenlenen mezunlar günü buluşmasının 9’uncusu geçtiğimiz Cumartesi günü Ovasaray
Köyü Şehit Arslan Eren İlkokulu’nda
(Ortaokulu) yapıldı.
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Muhtardan yardım çağrısı

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe,
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi kişilerin bugünlerde
muhtarlığın kapısın çalmaya başladığını belirterek,
hayırseverlere çağrıda bulundu.
Hayırseverlerin imkânları ölçüsünde kendilerine destek vermesini isteyen Hasan Kızıltepe, “Az veren candan, çok veren maldan misali yardımlarınız bekliyoruz” dedi. Mahallesinde bir kilogram şeker, bir paket
çay alamayan insanların olduğunu dile getiren
Kızıltepe, “Gelin bu mübarek günde birkaç fakiri de siz
sevindirin” diyerek yardım çağrısı yaptı.

YEDAŞ’tan, Çorum’a
43 milyon TL’lik yatırım

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk,
2016 yılında Çorum’a 43 milyon TL’nin
üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını
söyledi. Çorum’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında belediyeyi ziyaret eden
Aktürk, YEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti
sunduğu şehirlerde tanışma ziyaretleri
yaptıklarını ifade etti.
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi farkını gösteriyor. Tıp Fakültesi’nin
Çorum’a katkıları fakültenin tüm birimleriyle fiziki olarak Çorum’a
getirilmesinden sonra daha da belirginleşecek. Tıp Fakültesi’nin tüm
birimleriyle Çorum’da faaliyete geçmesi konusunda siyaset ve iş
dünyasının daha çok katkı da bulunması gerekiyor.

Sayfa 5’te

Ceritoğlu, sergi
açılışına katıldı

Çorumlu Kevser Kartal’ın
eserlerinin yer aldığı “Anadolu
Uygarlıklarının Evrensel
Dostluğa Yolculuğu” adlı sergi
Ankara Kore Kültür
Merkezinde açıldı.

Sayfa 2’de

Çorum’da ihracat yüzde
70,4, ithalat yüzde 46,0 azaldı

Kardiyoloji ve
Kalp Damar
Cerrahisinde
En Özel
Üniversite
Hastanesi

Hitit
Üniversitesi
Çorum
Eğitim
ve
Araştırma Hastanesi,
kardiyoloji ve kalp
damar cerrahisinde Türkiye’de
merkez olma yolunda ilerliyor.
Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi arasında 2012 yılında
yapılan ortak kullanım protokolünün ardından sağlık hizmetlerinde her geçen yıl ivme kazanan Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
kardiyoloji alanında teknolojik
alt yapısını güçlendirmeye
devam ediyor.
Sayfa 8’de

Çorum’da ihracat
yüzde 70,4, ithalat
yüzde 46,0 azaldı.
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de
ise ihracat yüzde 10,2, ithalat
Sayfa 7’de
yüzde 11,9 azaldı.

İleri
Bronskoskopi
Toplantısı
Çorum’da yapıldı

Eti Anadolu Lisesi'nde
Hıdırellez etkinliği

Düşünce Kulüpleri Projesi kapsamında Hitit Üniversitesi Hacı
Bektaş Veli Araştırma ve
Uygulama Merkezi ile Eti
Anadolu Lisesi, "Kültürümüzde
Hıdırellez" adlı bir etkinlik
düzenledi.

Akıl Oyunları Projesi
turnuvaları başladı

Çorum il genelindeki ilk
ve ortaokul öğrencilerini kapsayan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve
Çorum Belediyesi ile
ortaklaşa düzenlenen
“4.
Akıl
Oyunları
Projesi”
turnuvaları
Çorum Belediyesi NFK
Gençlik
Merkezinde
başladı.
Sayfa 8’de

Sayfa 4’te

Mukabele yayınımız

yarın başlıyor

Kurulduğu günden bu yana
ramazan ayı nedeniyle mukabele
yayını yapan radyonuz
Çorum FM ve ÇRT bu
yılda mukabele yayınını
Sayfa 8’de
sürdürüyor.

Çorum 3.8 ile
sallandı

Çorum'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Ulusal Deprem İzleme
Merkezi'nin verilerine göre önceki gece saat 22.03'da Çorum merkeze bağlı Güzelyurt Köyü'nde
3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sayfa 7’de
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Ceritoğlu, sergi açılışına katıldı
Çorumlu Kevser Kartal’ın eserlerinin yer aldığı “Anadolu Uygarlıklarının
Evrensel Dostluğa Yolculuğu” adlı sergi Ankara Kore Kültür Merkezinde açıldı.

“Estetik Görkem, Geleneksel
Zarafet: Yazmacılık Sanatı” sergisinin açılışı, Çorum Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un
katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.
Sergiye ayrıca, Kore Kültür
Müsteşarı Cho Dong Woo Kültür
ve Turizm Bakanlığı Genel
Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar
Gözüm, sanat ve yazmacılık dünyasının seçkin simaları katıldı.
Serginin açılışında AK Parti
Çorum Milletvekili Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, Kore
Kültür Müsteşarı Cho Dong Woo,
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Genel Müdür Yardımcısı Ümit
Yaşar Gözüm birer konuşma
yaptı. Ceritoğlu, konuşmasında
serginin iki ülke dostluğuna ve
kültürel işbirliğine zemin hazırladığını dile getirdi. Kokteyl ve serginin devamında Kore Kültür
Müsteşarı Cho Dong Woo ve Eşi
Ak Parti Çorum Milletvekili
Kurt’un şerefine davetlilere
akşam yemeği verdi.
24 Mayıs-20 Haziran tarihleri
arasında özgün denemelerin de
yer aldığı sergi Ankaralıların
ziyaretine açık olacak. Serginin
kurgusu, Türklerin görkemli zarafet çağını da içine alan,
Cumhuriyetle birlikte bin yıllık
bir sürece uzanılmasını sağladı.
Sergi Anadolu Ahşap Baskı
Sanatının(yazmacılık) ilk büyük
konseptli sergisi olma özelliğini
de taşımaktadır.
Yazmacılık Anadolu yazmacılığında
Bedri
Rahmi
Eyüboğlu’nun açtığı damar,
günümüzde gelini Hughette

Eyüboğlu ve öğrencisi Çorumlu
Kevser Kartal tarafından başarıyla geleceğe taşınıyor.
Sanat Felsefecisi Ümit Yaşar
Gözüm’ün kurgu ve yazmacılık
üzerine özgün denemesinin yer
aldığı sergi için zengin içerikli bir
katalog yayınlandı. “Anadolu
Uygarlıklarının
Evrensel
Dostluğa Yolculuğu” sergisinde
30 eser izleyiciyle buluştu.
Geleneksel baskı sanatçısı Kevser
Kartal’ın bir yılı aşkın süredir
yazma-baskı sanatında geleneksel ve çağdaş teknikleri uyguladığı sergi bu alanda ilklerden birisi
olma özelliğini taşıyor. Sergi ve
katalogda yer alan eserler ise duayen fotograf sanatçısı Recep
Peker Tanıtkan tarafından görselleştirildi.
Kevser Kartal, “Ak Parti Çorum
Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt’un sanata ve
sanatçıya verdiği değeri yakından
takip ediyor ve canı gönülden
kutluyoruz” dedi.
KEVSER KARTAL KİMDİR?
Hitit Üniversitesi Geleneksel El
Sanatları Bölümü'nde sanat eğitimini tamamladı. Anadolu'nun
köklü ve zengin sanatlarından
birisi olan Anadolu Baskı
Sanatı'nın, sonsuz birikimini keşfedip bu sanatı yeniden canlandıran ünlü ressam, sanat eleştirmeni
ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu
Yazmalı Konak Atölyesi'nde,
Hughette Eyüboğlu’nun öğrencisi oldu. Hocasının ve Bedri
Rahmi’nin tasarımlarından yola
çıkan Kevser Kartal, kendi tasarımlarına yöneldi.

Gençler boş vakitlerini
televizyon izleyerek geçiriyor

Zaman kullanım araştırması 2014-2015
sonuçlarına göre 15-24 yaş grubu gençlerin yüzde 19,6'sının son bir ay içinde sinemaya, yüzde 2,1'inin tiyatroya gittiği
görülürken, gençlerin yüzde 93,9’u TV
izlemeye vakit ayırdı. Diğer bir ifadeyle
son bir ayda her 10 gençten 9'u TV izlerken, 10 gençten sadece 2'si sinemaya
gitti.

GENÇ KADINLAR KİTAP
OKUMAYA
DAHA FAZLA ZAMAN
AYIRDI

Son bir ayda gençlerin yüzde 47,3’ü kitap
okumak için zaman ayırdı. Araştırmaya
göre gençlerin yüzde 8,5’i son bir ayda
kütüphanede zaman geçirirken, yüzde
6,2’si seyirci olarak spor faaliyetlerine
katıldı. Genç kadınların yüzde 55’i kitap
okumaya zaman ayırırken, genç erkekler
için bu oran yüzde 39,7 oldu.

GENÇLER AKRABA VE
ARKADAŞ
ZİYARETİ YAPMAYI SEVİYOR

Gençlerin yüzde 60,6'sı son bir ay içerisinde boş vakitlerinde akraba ziyareti
yaparken, yüzde 58,2'si arkadaş ziyaretleri için zaman ayırdı. Gençlerin yüzde
56,4'ü sosyal medyada zaman harcadı. Bu
oran genç kadınlarda yüzde 45,7’si, genç
erkeklerde ise yüzde 67,1’i oldu.
Son bir ay içerisinde gençlerin yüzde
44,8’i alışveriş merkezinde dolaşarak
zaman harcarken, gençlerin yüzde 11,7’si
boş zamanını bulmaca, sudoku çözme vb.
faaliyetlerle geçirdi. Genç erkeklerin
yüzde 19,5’i internet kafede vakit geçirirken, genç kadınların yüzde 15,1‘i elişi
yapma, örgü örme, ahşap boyama vb. faaliyetlere zaman ayırdı. Gençlerin yüzde
7,9’u son bir ay içerisinde sportif faaliyet
olarak yürüyüş ve koşu yaptı.
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Okul Yılları

Serhat
ÞAHÝN
Mayıs sonu Haziran başları çok hareketli
geçen zamanlardır. Baharın gelmesi bir
yana, son sınıfların son günleri, mezuniyet
telaşlarının başladığı günlerdir.
Ne tatlıdır ne heyecanlıdır o günler. Biraz
da hüzünlü
Koskoca on iki seneyi deviren bir gençlik...
Biten her şey biraz hüzünlüdür. Kolay değil
tabi ki on iki yıl geride kalmış.
Artık büyüdünüz ve öğrenci olmayacaksınız, bir daha o üzerinize bir türlü yakıştıramadığınız okul formasını giymek zorunda
kalmayacaksınız, sabah çok erken saatlerde
kalkmak zorunda değilsiniz, o bitmek bilmeyen sınavlar, proje ödevleri, sözlü notları olmayacak , saçınıza sakalınıza takılan
bir okul müdürünüz olmayacak .
Şöyle bir ohhh diyeceksiniz önce bütün
sorumlulukların bittiğini, kuş gibi hafiflediğinizi düşüneceksiniz. Ama bu düşünce
çok kısa sürecek üzgünüm.
Başta Özlemem dediğiniz arkadaşlarınızı
özlemeye başlayacaksınız, okuldan kaçarken yaşadınız heyecanı arayacaksınız,
kopya çekerken yaşadığınız gerilimi arayacaksınız, hocalarınızı kaldırdığınız zamanlarda aldığınız zevki arayacaksınız, ilk
aşkınızı , ilk heyecanınızı unutamayacaksınız . Vayy Bee ne güzel günler yaşamışız
diyerek anacaksınız o günleri.
Her şey biter her dönem geçer çünkü yeni
başlangıçlar yapmak için bazı dönemlerin
bitmesi lazım.
Başlangıçlar da bitişler de zordur . Zorluk
kısmına takılmayın o tatlı heyecanları yaşayın hafızanıza bir anı daha ekleyin, güler
yüzlü bir fotoğrafınız olsun elinizde. Çünkü
bir daha liseden mezun olamayacaksınız.
Darısı üniversite mezuniyetinize O işte
bambaşka bir duygu sonraki yazımda da
ondan bahsederim.
Liseden mezun olmanız demek; üniversiteye bir adım kaldı demek. On iki seneyi geride bırakırken daha güzel günlerin sizi beklediğini unutmayın , on iki seneyi acısıyla
tatlısıyla bitirmiş olmanın keyfini çıkarın.

Osmancık’ta Tır
Devrildi: 2 Ölü

Osmancık ilçesinde TIR devrildi. Kazada TIR'ın içinde sıkışan
iki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Van'ın
Muradiye ilçesinden İstanbul'a
giden Fırat Kahvecioğlu yönetimindeki 04 D
5530 plakalı TIR, Kalinse köyü yakınlarına
geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Orta refüjdeki bariyerlere çarpan TIR, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerleri
aşarak karşı şeride geçip devrildi. Kazayı
gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine
olay yerine sağlık, polis, jandarma ekiplerinin yanı sıra Osmancık Belediyesi kaza
kırım ekibi gönderildi.
Kazada sürücü 26 yaşındaki Fırat
Kahvecioğlu ve yanında bulunan amcasının
oğlu 47 yaşındaki Turan Kahvecioğlu, araçta
sıkışarak hayatını kaybetti. TIR'da sıkışan iki
kişinin cesetleri kaza kırım ekiplerinin uzun
süren çalışmaları sonucu bulundukları yerden
çıkarıldı.
Cenazeler Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmancık
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza
nedeniyle İstanbul karayolu tamamen trafiğe
kapanırken, araç trafiği, yol kenarı üzerinde
bulunan bir dinlenme tesisinin olduğu bölgeden kontrollü olarak verildi.
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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi farkını gösteriyor. Tıp Fakültesi’nin Çorum’a katkıları fakültenin tüm birimleriyle fiziki olarak Çorum’a getirilmesinden sonra daha da belirginleşecek. Tıp Fakültesi’nin tüm birimleriyle
Çorum’da faaliyete geçmesi konusunda siyaset ve iş dünyasının daha çok katkı da bulunması gerekiyor.
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim
Araştırma
Hastanesi
Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen
Diken ve Doç. Dr. Mehmet Akif
Özgül’ün toplantı yöneticiliğini yaptığı Akciğer Sağlığı ve Yoğun
Bakım Derneği’nin (ASYOD)
Temel ve İleri Bronkoskopi
Toplantısı Çorum Anitta Otel'de 41
kişilik katılımla gerçekleştirildi.
İstanbul
Yedikule
Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
görev yapan Prof. Dr. Erdoğan
Çetinkaya’nın da sunum yaptığı toplantıda Türkiye’de bir ilk de gerçekleştirildi. İlk kez bir bölgesel toplantıda kullanılan simülasyon cihazı ile
Çorum’da katılımcılara uygulamalı
Endobronşiyal USG (EBUS) ile ileri
bronkoskopi eğitimi almaları sağlandı.
İstanbul
Yedikule
Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden
Doç. Dr. Mehmet Akif Özgül,
Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Aydın Çiledağ, Erciyes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nuri Tutar, Afyon
Kocatepe Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Ersin Günay, Çorum Hitit Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem
Erçen Diken ve Yrd. Doç. Dr. Sertaç
Arslan’ın sunumlarını yapmasının
ardından katılımcılar simülasyon

cihazı ile bronkoskopi eğitimi aldı.
Ayrıca maket üzerinde bronkoskopi
ve EBUS ile akciğerden örnek alma
pratiği gerçekleştirildi.
Toplantıya Muğla, Kırıkkale,
Kayseri, İstanbul, Samsun, Amasya,
Ankara gibi Türkiye’nin birçok şehrinden Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi uzmanları katıldı ve pratik
uygulama eğitimi alma şansını yakaladı.
Toplantı yöneticiliğini yapan, Hitit
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Özlem Erçen Diken açılış
konuşmasında; başta ASYOD başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ASYOD
genel sekreteri Prof. Dr. Akın Kaya
olmak üzere tüm konuşmacılara ve
katılımcılara teşekkür ederek
Çorum’da bu kursu gerçekleştiriyor
olmanın mutluluk ve gururunu yaşadığını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken,
EBUS ile bronkoskopinin akciğer
kanseri erken tanısında ve tüberküloz, sarkoidoz gibi diğer hastalıkların tanısının konulmasında önemli
bir yeri olduğunu belirtti. EBUS
cihazının Haziran 2016 itibarı ile
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim
Araştırma
Hastanesi
Göğüs
Hastalıkları Anabilim dalında Yrd.
Doç. Dr. Özlem Erçen Diken ve
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan tarafından uygulanmaya başlanacağını dile
getirilerek, Çorum’da bu yeniliğin

Çorum Güzel Sanatlar
Lisesi geleneksel yılsonu sergisiyle Çorum
Belediyesi sanat galerisinde sanatseverlerle

di. Sergide yağlıboya, suluboya,
guaj boya, kara kalem, heykel, grafik, özgün baskı gibi çalışmalardan
oluşan 147 eser yer aldı.
Serginin 2 Haziran Perşembe
gününe kadar açık kalacağı bildirildi.

Otomobil tarlaya uçtu:
2 yaralı

yılsonu sergisi
Güzel Sanatlar Lisesi’nden

buluştu.
Çorum Güzel Sanatlar Lisesi
Müdürü Murat Terlemez, 11-15
Temmuz tarihleri arasında yapacakları yetenek sınavına, sanatsal
yeteneği olduğuna inanan tüm
öğrencilerin girmesinin istediklerini belirterek, yeni öğrencilerle yeni
ve daha büyük başarılara imza
atmak istediklerini ifade etti.
Çorum Güzel Sanatlar Lisesi geleneksel yıl sonu sergisinde öğrencilerin bir senelik emekleri sergilen-

Sungurlu’da okul müdürlerine

performans değerlendirme semineri

Çorum’un Sungurlu ilçesinde
öğretmenlerin performans değerlendirme süreçlerinin sorunsuz bir
şekilde sürdürülebilmesi ve farkındalıkların arttırılması amacıyla okul
ve kurum müdürlerine yönelik performans değerlendirme semineri
düzenlendi.
Kınık Ortaokulu Okul Müdürü
İbrahim Halilullah Işık tarafından
Sungurlu Anadolu Lisesi toplantı

salonunda verilen 2 günlük eğitimde, ders işleme sistemleri, öğrencilere yaklaşımlar konularında bilgiler verildi. Seminer sonuç bölümüne katılan Sungurlu İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir,
okul müdürlerine sürecin sağlıklı
bir şekilde yürütülmesi hususunda
tavsiyelerde bulundu ve semineri
veren İbrahim Halilullah Işık' a
teşekkür etti.

Sungurlu’da meydana
gelen trafik kazasında
2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre
kaza,
SungurluBoğazkale karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Erkan
Singer yönetimindeki 71 EA 187
plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi

sonucu takla atıp tarlaya uçtu.
Meydana gelen kazada otomobil
sürücüsü Erkan Singer ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aylin
Yurdakul yaralandı. Yaralılar olay
yerine
çağrılan
ambulansla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla
ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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‘Faşizm ve gericiliğe haziran
ruhuyla geçit
vermeyeceğiz’

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum
Şube Başkanı İlhan Yaşar, faşizm ve gericiliğe
Haziran ruhuyla geçit vermeyeceklerini söyledi.
Yaşar, 2013 yılı Haziran ayında, iktidarda olduğu
13 yıl boyunca Türkiye’yi emperyalist politikalar
doğrultusunda adım adım değiştirme ve dönüştürme politikası uygulayan AKP’ye karşı halkın
birikmiş öfkesinin, Taksim Gezi Parkı direnişi ile
Türkiye’nin dört bir yanında sokaklara taştığını
ifade etti. Haziran direnişinin yıl dönümü olduğunun altını çizen Yaşar, “AKP’nin yaratmak istediği tek tip insan modeline ve korku imparatorluğuna karşı özgürlükleri savunan halkımızın demokratik talepleri doğrultusunda ortaya koyduğu
eylemler, güvenlik güçleri tarafından, bizzat
dönemin Başbakanı Erdoğan ve Hükümetten alınan talimatlar sonucunda hukuk dışı uygulamalarla engellenmek istenmiş, silah kullanılmış,
eylemlere katılanlara her türlü faşizan baskı
uygulanmıştır” dedi. Yaşar, konuya ilişkin açıklamasında şunları vurguladı:
“Bugün, daha fazla özgürlük ve daha fazla
demokrasi talebiyle birleşerek üzerimize çöken
karanlığı delerek eşit ve özgür bir ülkenin yolunu
açabilecek güçte olduğumuzu gösteren Haziran
Direnişinin yıldönümü. AKP iktidarı adeta kendi
halkına savaş açmış, Gezi direnişi süresince her
fırsatta milyonları açıkça tehdit etmekten, birbirine karşı kışkırtmaktan çekinmeyen Erdoğan,
güvenlik güçlerine doğrudan yetki vererek gençlerimizin birer birer katledilmesine neden olmuştur. Gezi eylemleri sırasında birçoğu ağır olmak
üzere yüzlerce vatandaşımız yaralanmış yine binlerce vatandaşımız ise gözaltına alınmıştır.
Eylemlere katıldığı gerekçesiyle yaklaşık 300 kişi
hakkında dava açılmış, “ileri demokrasi” söylemini ağzından düşürmeyen Erdoğan’ın bu kişilere ceza verilmesi için mahkemelere baskı yaptığı
hususu basına yansımıştır.
Yıllardır sahte demokrasi ve özgürlük söylemleriyle halkı oyalayan AKP’nin gerçek yüzü böylece ortaya çıkmıştır. Halkımız AKP zulmüne, yoksulluğa, işsizliğe, gerici politikalarla yaşam alanlarına müdahale edilmesine, komşularıyla savaşa
sürüklenmesine, piyasacı, gerici ortaçağ eğitim
uygulamalarına “artık yeter!” demiş ve ayağa
kalkmıştır.
Haziran direnişi, hukuk tanımaz, baskıcı ve diktatöryal AKP iktidarına karşı halkın kendi iradesine
dayanan yeni bir yol açmıştır. Haziran direnişi ile
toplumsal muhalefetini korkusuzca ortaya koyan
halkımız, bugün faşizme ve gericiliğe “dur”
diyecektir.
Şimdi teslim olmayan, boyun eğmeyen, diz çökmeyen halkın iradesiyle yürüyüşümüzü güçlendirme zamanıdır! Bugün bizim sorumluluğumuz
halkın direnişle açtığı bu yolda yürümektir.
Eğitim-İş olarak Türkiye’de bağımsızlık, demokrasi ve emek için yürüttüğümüz mücadeleden
vazgeçmeyeceğiz. Bütün yasaklara, baskı ve
engellemelere rağmen emek ve demokrasi mücadelemiz güçlenerek sürdürülecektir.”
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Hıdırellez etkinliği

Düşünce Kulüpleri Projesi kapsamında Hitit Üniversitesi Hacı
Bektaş Veli Araştırma ve
Uygulama Merkezi ile Eti
Anadolu Lisesi, "Kültürümüzde
Hıdırellez" adlı bir etkinlik
düzenledi.
Cuma günü saat 14.00'da Eti
Anadolu Lisesi'nin Konferans
Salonu’nda
gerçekleştirilen
etkinlik üç bölümden oluştu.
Deyişlerin seslendirildiği ilk
bölüm şehitlerimiz anısına söylenen bir Sarıkamış türküsü ile
başladı. Gökhan Altan'ın gitarıyla, Altan Bekar ile Bora
Gökgöz'ün bağlamalarıyla eşlik
ettiği birbirinden güzel deyişler,
Hacıbektaş Araştırma Merkezi
korosunca seslendirildi.
Şah Hatayi'nin, Dedemoğlu'nun,
Dertli Divani'nin, Pir Sultan'ın,
Teslim Abdal'ın deyişlerini seslendiren koroyu Çorum’un
tanınmış seslerinden Nazlı
Kalender Eryücel yönetti.
Etkinliğin ikinci bölümünde
Hıdırellez'in kültürümüzdeki
yeri üzerine bir konferans verildi. Öğrencilerin, öğretmenlerin,
konukların ilgiyle dinlediği konferansın açış konuşmasını Hitit
Üniversitesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Adem Korukçu yaptı.
Korukçu, Hacı Bektaş Veli
Araştırma
ve
Uygulama
Merkezi'nin amacına, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Merkezde
sürekli olarak seminerler düzenlendiğini söyledi. Dinleyicileri
bu seminerlere katılmaya çağırdı. Açış konuşmasından sonra
Hitit Üniversitesi araştırma
görevlisi
Altuğ
Ortakçı,
"Kültürümüzde Hıdırellez" adlı
konferansında özetle şunları
söyledi:
"Hıdırellez kültürümüzde bir
bahar bayramı olarak kutlanır.
Ulusları bir arada tutan maddi,
manevi kültür değerleri vardır.
Bunlardan biri de bayramlardır.
Ulusun, kültürün devamı açısından bu gelenekleri bilmek, bunların eğitimle bağını kurmak
gerekir. Artık elektronik kültür

ortamında yaşıyoruz. Sözlü geleneğimizle bağımız kopuyor.
Toplumlar kendi kültürlerini bilmeden, geçmişlerinden değer
almadan geleceği kuramaz. Bu
nedenle somut olmayan kültürel
mirasın bilinmesi, korunması
gerekir. Hıdırellez de bunlardandır. İnanışa göre, Hıdır ile İlyas,
sulak yerlerde buluşup dilekleri
yerine getirir. Özellikle tarımcı
toplumlarda Hıdırellez büyük bir
önem taşır. Çünkü bereketi,
doğanın canlanmasını simgeler.
Ayrıca Hıdırellez gibi törenler
birleştiricidir. Bireyin psikososyal gelişimi açısından da önemlidir" şeklinde konuştu. Kapanış
konuşmasını yapan Eti Anadolu
Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü,
etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, Nazlı Kalender
Eryücel'in güçlü yorumu eşliğinde dönülen semahlarla sona erdi.

İsbir, Osmanlı’nın miras
bıraktığı eserleri inceledi
Çorum’un
Ortaköy
Belediye
Başkanı
Taner İsbir, Tarihi
Kentler
Birliği’nin
davetlisi olarak gittiği
Edirne, Romanya ve Bulgaristan’da
Osmanlı’nın miras bıraktığı eserleri
inceledi.
Taner İsbir ve Tarihi Kentler
Birliği’ne üye belediye başkanları,
Romanya’nın başkenti Bükreş’teki
1916-1918 yıllarında şehit düşen
askerlerimize ait Türk Şehitliğini
ziyaret edip çelenk bırakıp askerlerimize fatiha okudu, İsbir ziyarette
şehitlik anı defterini de imzaladı.
İsbir şehitlik defterine şunları yazdı:
“Aziz şehitlerimiz Bugün sizleri
ziyarete geldik Aziz ruhlarınız şad
olsun. Bize bıraktığınız mukaddes
bildiğimiz vatanımızı aynı inanç ve
şevkle
muhafaza
ediyoruz.
Ruhlarınız şad olsun”

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir,
daha sonra Bulgaristan’a geçerek
Sofya kentinde Sofya Üniversitesi,
Meclis
Binası,
Parlamento,
Cumhurbaşkanlığı Binası, Ulu
Camii ve Mimar Sinan tarafından
1567 yılında yapılan Kadı Seyfullah
Efendi Camisini yerinde görerek
incelemelerde bulundu.
Daha sonra Gazi Osman Paşa’nın
Ruslara karşı dillere destan savunmasıyla tarihe geçen Plevne kentine
geçen Başkan İsbir ve Tarihe
Kentler Birliğine bağlı belediye
başkanları, tarihe ‘93 Harbi’ olarak
geçen Osmanlı - Rus savaşının
panaromik tasvirinin yer aldığı
müzeyi gezdi.
Başkan İsbir, müzede sergilenen
Osmanlı Ordusunun kullandığı
silahları inceledi. Ecdadıyla gurur
duyduğunu belirten İsbir ülkeye
döndü.

Hükam’dan Kaya’ya ziyaret
Hitit Üniversitesi Hükam
Yönetim Kurulu, İl Genel
Meclis Başkan'ı Halil İbrahim
Kaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Hitit Üniversitesi Kadın ve
Aile Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (Hükam)
Müdürü ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nurcan Baykam,
Ydr. Dr. Menekşe Şahin ve
Öğretim Görevlisi Tuba Gülen
ile İl Genel Meclis Başkan'ı

Halil İbrahim Kaya'yı ziyaret
etti. Ziyaret sırasında İl Genel
Meclis Üyesi Yurdanur Özzihinli hazır da bulundu.
Hükam Müdürü Nurcan
Baykam gerçekleştirdikleri
faaliyetler ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Hükam
Müdürü Nurcan Baykam, İl
Genel Meclisinin Sosyal
sorumluluk projelerinde herkese örnek katkılar sağladıklarını

ve birlikte ortak bir proje de
buluşmak istediklerini söyledi.
Ziyarette konuşan Kaya,
“Çorum ve İlçelerimizde genel
yatırımlar dışında sosyal hayat
ve sosyal sorumluluklarında
bilincinde bir Meclisimiz var,
İl Genel Meclisi olarak katkı
sağlayabileceğimiz projelerde
bulunmak, yeni bir farkındalık
yaratmak bizleri gururlandırıyor” dedi.
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tasarımlarını sergiledi

Küçük mucitlerin
tasarımları, Çorum
Mimar Sinan Orta
Okulu tarafından
hazırlanan
"TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda
buluştu. Bilim fuarı sergisinde Fen
ve Teknoloji, Matematik, Sosyal
Bilgiler ve Bilişim Teknolojileri

alanlarında hazırlanan projeler
Mimar Sinan Orta Okulu Spor
Salonunda davetlilerin beğenisine
sunuldu.
Çorum Mimar Sinan Ortaokulu
tarafından, “TÜBİTAK Bilim
Fuarı” sergisi açıldı. Çeşitli alanlara yönelik projelerin yer aldığı
sergi ilgi gördü.

Miniklerden okuma bayramı şenliği

Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu birinci sınıf
öğrencileri okuma bayramı şenliği gerçekleştirdi. Tüm birinci sınıfların ortak düzenledikleri şenlik
Atatürk Spor salonunda gerçekleştirildi. Birinci sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları
gösterileriyle ailelerinin karşısına
çıktı.
Yılsonu etkinliğine okul idarecileri,
öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve
istiklal marşının okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını
Okul Müdürü Haydar Deveci yaptı.
Deveci, öğretmenlerin bir yıllık
emeği ile oluşan ürünlerin öğrenciler
tarafından sahneleneceğini ifade etti.
“Bugün harman zamanı” diyen
Deveci, programın hazırlanmasında
emeği geçen tüm öğretmenlere
teşekkür etti.
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin sahnelediği
program renkli görüntülere sahne
oldu. Şiirler, dans gösterileri, koro
ve yarışma etkinlikleriyle dolu dolu
bir program sahneleyen minikler
izleyenlerden alkış aldı.

Muhtardan

yardım çağrısı

Bahçelievler
Mahallesi Muhtarı
Hasan
Kızıltepe,
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte
mahallesinde bulunan ihtiyaç
sahibi kişilerin bugünlerde muhtarlığın kapısın çalmaya başladığını belirterek, hayırseverlere
çağrıda bulundu.
Hayırseverlerin imkânları ölçüsünde kendilerine destek vermesini isteyen Hasan Kızıltepe, “Az
veren candan, çok veren maldan
misali yardımlarınız bekliyoruz”

dedi. Mahallesinde bir kilogram
şeker, bir paket çay alamayan
insanların olduğunu dile getiren
Kızıltepe, “Gelin bu mübarek
günde birkaç fakiri de siz sevindirin” diyerek yardım çağrısı yaptı.
Hayırsever vatandaşların, esnaf
ve iş adamlarının, ihtiyaç sahiplerine el uzatmasını isteyen
Kızıltepe, yapılacak yarımların
Bahçelievler
Mahallesi
Muhtarlığına teslim edilmesi
durumunda ihtiyaç sahiplerine
ulaştıracaklarını söyledi.

YEDAŞ’tan, Çorum’a
43 milyon TL’lik yatırım

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan
Aktürk, 2016 yılında Çorum’a 43
milyon TL’nin üzerinde yatırım
yapmayı planladıklarını söyledi.
Çorum’da gerçekleştirdiği ziyaretler
kapsamında belediyeyi ziyaret eden
Aktürk, YEDAŞ’ın elektrik dağıtım
hizmeti sunduğu şehirlerde tanışma
ziyaretleri yaptıklarını ifade etti.
YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan
Aktürk’e ziyaretlerinde YEDAŞ
Çorum İl Koordinatörü İlyas Akyol,
eşlik etti. Aktürk, YEDAŞ’ın Çorum

ilinde geçmiş dönem ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımları
hakkında kısa bilgilendirmelerde
bulundu.
Aktürk, “2016 yılında Çorum’da 43
milyon TL’nin üzerinde yatırım
planlıyoruz. Bu yatırımlar kapsamında kırsal alana yapılacak yatırım
miktarı yüzde 53 olacak. Kent merkezlerine yapılacak yatırım miktarı
yüzde 47 olarak gerçekleşecek”
dedi.

Sayfa
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AHHH!
ANADOLU
KADINLARI
Çoğunlukla zihinlerde
şöyle bir soru belirmekte.
Bugünün kadınları mı beceriksiz, eksi kadınlar mı hamaratmış. Ve araştırıyoruz ki, gerçekten eski Anadolu kadınlarının
yaşantısı saymakla, övmekle
bitirilemez. Ama günümüz
Anadolu kadınına da bu meziyetlerden yoksun denilemez.
Çünkü Anadolu kadını her
zaman dünyanın tüm kadınlarına parmakla gösterilecek örnekliktedir. Bugün zihinleri meşgul
eden bu konu, sadece, kadınımıza meziyetlerini dökme imkânı
bırakmayıp, her şeyin hazıra
dönüştürülmesindedir.
Anadolu kadınını yine
eskiden olduğu gibi, gayrete
getirip, hünerlerini döktürecek
canlı bir misal vermek istiyoruz.
Genç, ihtiyar, tanıyan herkesin "Şeker Bibi" diye çağırdığı
örnek Anadolu kadınımız, yüz
yaşına merdiven dayamış.
Gençliğinde neler yapmamış
ki!.. Hâlâ da çorap, eldiven gibi
yün örmelerine devam ediyor.
Vaktiyle Şeker Bibi'nin bir
koyunu, birkaç çocuğu, ailesi
varmış. Bu bir koyunla Şeker
Bibi, çocuklarına süt, yoğurt,
yağ, peynir yapar, tüylerinden de
ev halkının hepsini giydirirmiş.
Bugün için mazide kalmış bir
anı olan bu maharet, hangi hazıra değişilebilir?.. Değişilemez
elbet! Şeker Bibi, koyunundan
kırptığı yünleri eğirir, ip eder,
renk renk boyar, çocuklarının
her birine bir başka renkte giysiler örermiş. Hele o ipleri; ne
imanla, ne ihlâsla eğirir, kaç bin
salavatla ilmek ilmek dokurmuş.
Bu örnek yaşantı, Şeker
Bibi'nin hatıralarında kalmışsa
da, ümitsizliğe kapılmayı gerektirmez. Çünkü günümüzde de
az da olsa Şeker Bibi gibi meziyetli kadınlara rastlamak mümkün.
Gerekli olan, böylesi
kadınlarımızın sayısının çoğaltılmasıdır. Daha doğrusu tüm
kadınlarımızın meziyetlerini
ortaya koyarak, toplumdaki gerçek yerlerini almalarıdır.
Bunun için ilk adım, hazıra bağımlılığı silmektir.

Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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Bilgisizlikle Kapattığımız
Ocaklarımızı, Bilinçle Açalım!

AİLEDE BİR ANNENİN YETERLİ
VE GEREKLİ OLMASI, O AİLEYİ
YÜZYILLARCA YAŞATIR.

Anneler anneliğini biliyor mu acaba? Belki bilenler vardır ama belki
de; annelik ne ifade ediyor, anne olmanın mânâsı nedir, bilen yoktur.
Olmadığı meydanda. Anne olanın: Annelik yaşantısı nedir? Bir annenin
hayatında; kalbi, aklı, fikri neyle dolu olmalıdır? Yeter soruldu, üstü üstüne
sorduklarımıza cevap var mı ona bakalım? Bir cevap alırsak, oradan işe
başlarız.
Önce hastalıklarımızı teşhis edelim. Anneler anne olmanın mânâsını
bilip de manâsıyla annelik etseler idi; biz bugün ne olurduk? Elbette "anadan dana" atalar sözü üstünde durmaya değer. Analık meselesi. Demek ki
anne çocuğuna büyük bir vazife ile sorumludur.
Kocasına karşı da sorumlu olduğu muhakkaktır. Bu vazifelerin en
başında ciddiyet gelir. Bir anne, en çok çocuğunu ciddiyete alıştıracak,
kocasını da ciddiyete çağıracak. O ailenin en az bin yıllık temeli, anne'dir.
Bu büyük sorumlulukların üstüne bile bakılmadan hemen evlenmeler oluyor.
Kızcağız hiç eğitilmeden, ormanda ağacın kendi kendine geliştiği gibi
büyümüş. Annesinden tüm eğitim olarak işittiği sözler, sadece şunlar olmuş:
"Benim kızım çok güzeldir, giydiğini yakıştırır. Kızımı görenin aklı
gider başından" gibi sözler. Başka değil, hep buna benzer havayi sözler.
Böyle birer havayi sözlerle dolmuş. Esaslı bir eğitim şöyle dursun, sağlamca insana yarar bir söz bile duymamış kız ne olur? Gittiği evde yapacağını
bilir mi?
Halbuki anne olacak bir kız, daha kız iken, insanca yaşamak nasıl
olduğunu öğrenmelidir. Duyumsal yaşantısının her şeyini öğrenmeli ve
insanın hayvan gibi bir şeklinden ibaret olmadığını çok iyi anlayıp, tam
inançla dolmalıdır ki; anne olabilsin. Bugünkü anlayışa göre en iyi kız; ev
temizliğini, pişirmeyi, servisi, biçip-dikmeyi biliyor. Halbuki bunların en
âlâsı dahi olsa, yine yetmez. Yetmediğinin sebebi de, o bilgiler, insanın sadece fizik yapısının ihtiyaçlarıdır. İnsanın bunun kadar da ruhsal ihtiyaçları
vardır. Onları da bilip, gereklerini yapması, yaptırması gerekir.
Bir de insanın maddesel yapısıyla ruhsal yapısını birbirine dokuyan
duyumsal ihtiyaçları vardır. Onların ihtiyaçlarını daha çok, titizlikle bilip
yapmak lâzımdır. Bir de şerefi takip edecek iftihar kaynağının yönetimi vardır. İnsanın mutlak olan dört olumu da, ev ve kadın işleri gibidir.
Hem bilinecek, hem de yapılacak ki, o anne omuzundaki tabiî sorumluluklardan kurtulsun. Aksi halde azapla yaşar.

Mide Yanması Yaşayanlar
için Bitkisel Çözümler
Mide yanması, genellikle yeme
alışkanlıklarıyla şekillenen 20-50 yaş arasındaki herkes de görülebilen bir hastalık
türüdür. Genellikle mide yanması hissi
yemekten önce, yemek sırasında veya
yemekten sonra midede hissedilir. Yemek
yeme sırasında oluşan bir dengesizlik
sonucu mide, aşırı asit üretimine ve
midenin kendini koruyamamasına yol
açarak yanma hissinin ortaya çıkmasına
neden olur.
Özellikle ramazan ayında oruç
tutan insanlarda mide yanması iftar öncesi ve sonrası sıklıkla gözükür. Mide yanmasını engellemek için yapılması gereken
en önemli şey, yemek yeme süresini uzun
tutmaktır. Küçük lokmalar alarak mide
sindirimin gerekli salgıları daha kolay
üretmesini sağlayabilirsiniz, bu şekilde
mide yanması riskini azaltabilirsiniz.
Mide rahatsızlığına ve mide asidine karşı
bir takım şifalı bitkilerde bulunmaktadır.
Bu bitkileri tüketmek mide sağlığımız
için oldukça faydalıdır. Mide yanması,
mide rahatsızlıkları ve sindirime yararlı
bitkiler şunlardır;
Karnabahar: Karnabahar mideyi
daha dengeli çalışmasına
yardımcı olan bir bitkidir.
Özellik haşlanmış karnabahar mideyi asit saldırılarından korur. İçerisinde bulunan gefarnato maddesi
ülser ilaçlarında kullanılan
bir panzehir olarak görülür.
Patates: Çiğ olarak
patatesin suyunun içilmesi

mide yanması içi doğal ilaçtır. Mide yanması sırasında patates suyu içilmesi
mideyi oldukça rahatlatacaktır. Patatesi
katı meyve presinde sıkıp çıkan suyunu,
havuç veya kereviz suyuyla karıştırıp içebilirsiniz.
Maden suyu: Hızlı bir şekilde
yemek yedikten sonra mideyi oldukça
rahatlatan bir içecektir maden suyu. Mide
asidinin büyük bir bölümünü etkisiz hale
getirmektedir.
Ispanak: Mide için faydalı bir
diğer bitki ise ıspanaktır. Ispanağı buharda pişirerek veya haşlayarak tüketebilirsiniz. Çiğ şeklinde salata olarak da tüketilebilir.
Baklagil ailesine bakıldığında
fasulye, bezelye ve mercimek de mideyi
koruma özelliği olan gıdalar arasındadır.
Muz: Mideyle arası iyi olan meyvelerin başında geliyor. Ara öğünlerde ve
yemekten sonra muz yemek mide yanması hissini ortadan kaldıracaktır.
Meyan Kökü: Mideyi korumak
adına güçlü bir bitkidir. Meyan kökü
tüketmek midesinde sürekli yanma hissedenler için en kuvvetli çözümdür.

Kırkambar

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

KİŞİLİK ŞAHSİYETİN OLMAZSA;
LÂFLARINLA KENDİNİ NEFRETE
SATARSIN!..

Nasıl has insan olayım deme. Bir meyve aşısı
gibidir. Önce kendini anınla yaşa ki; anlayasın bu
incelikleri. Senin de herkes gibi aklın var. Akıl
şubelerin, akıl merkezlerin var. Akıl merkezlerinden birinin adı da etki merkezidir.
Peki, aklı sana kısaca tarif edeyim.
Akıl: Bütün merkezleriyle, şubeleriyle bir
bütündür.
Yani akıl: Başımızdaki beyin ve beyinciği vasıta kılarak işleyen bütün teferruatıyla bir bütündür.
Düşünce merkezi.
Mantık merkezi.
Yargı merkezi gibi aklın çok merkezleri vardır.
Bunların tümünü daha sonraki yazılarda
konuşacağız. Şimdi has insa-nın kolaylıkla nasıl
elde edilebileceğini kısa yoldan anlayalım diyoruz.
Şu saydığımız merkezler gibi aklımızın "Etki
merkezi" denilen bir merke-zi var. Hani bir olayın
çok tesiri altında kalırsak; "etkisi altındayım" diyoruz. Yani bizim yaşantımıza kadar tesiri olan bir
olayı, "yaşantımı bile değiştirecek derecede tesir
etti" diyecek iken, "beni etkiledi" diyoruz. Bu kadar
tarif ile aklımızın etki merkezi olduğunu anlamış
olduk.
İnsan aklının etki merkezi boş kalmaz. Parça
parça olaylarla dolar. İnsan hayatını en basit hale
koyan durum, etki merkezinin çeşitli olaylarla dolmasıdır.
Onun için daha çocukluk devresinde iken çok
dikkat etmelidir ki; etki merkezi bir tek varlıkla dolsun. Tek bir varlıkla dolarken de iyice dolmazsa,
eksik kalan yerine yine başka şeyler dolar. Yine
karışık olur. Öyleyse; ideal insan olmanın tek kesin
yolu, etki merkezinin tek bir varlıkla dolmasıdır.
Çünkü etki merkezi tek bir varlıkla iyice
dolarsa, aklın öteki merkez-lerinin hepsini kendi
istikametine yönetir. Tam dolan etki merkezi,
düşünce merkezine ciddiyetle uzanır. Düşünce
merkezi de öbür merkezlere ciddiyetle komut verir.
Şimdi meselemiz, has insan olmaktı. Buna
keseden ulaşmak, has bir insanın etkisidir. Has
insanı bulmak da, ondan etkilenmek de kolaydır.
Bilen bulur. Arayan da bulur. Yeter ki bilerek arayalım.
Çünkü has insan gizli değildir.
İyi ahlâkı.
Dürüst davranışı.
Adilâne güzel halleri.
Başarılar üstüne başarıları.
İyilik, güzellik için geceli gün düzlü çalışmaları.
Namus tamlığı.
Kendisinden fazla diğer insanlara hizmeti.
Bilhassa kişilik şahsiyeti gerçekleşmesi için
hiçbir şeyini esirgememesi..
Buluşları.
Düşünüşleri.
Fikir yapısının insancıl olması.
Her tarafı ve her yanı bir özellik taşır.
Onun için, has insanı bilerek, uzaktan yakından izleyerek ararsak, bu-luruz. Uyanıkça üstüne
bakarsak; etki merkezimiz öyle bir has insandan
tam olarak dolar.
Şayet izlemlerimizi çok uyanıkça yapamadıksa, etki merkezimiz biraz eksik kalır. Eksik kalan
yeri de onun fikri ile doldururuz. Hem de taşarcasına doldururuz.
Yeter ki, izlemelerimiz uyanık olsun.
Yeter ki, fikrini dikkatle izleyelim. Yeter ki,
gerçek kişi olmak, has insan olmak azmimiz olsun.
Ama, neden bunlar bizde olmasın ki!.. Has
insandan daha iyisi mi var dünyada?.. Bu yargıda
eğer ciddi isek, has insandan etki merkezimizi doldurmak pek kolay.
Eee! Sonra ne mi olacak? Daha yapacak bir
şeyimiz kalmadı. Ancak has kişiliği bütün benliğimize kabul ettirmek, onun faaliyetlerine katılmak
kaldı. O da zaten halen olur.
Ancak izlemlere, eski bildiğimizi, toplama
hayallerimizi katmadan ayık kafa net görüşle izlemek çetindir. Kafamızdaki geçersiz ölçü değerlerinin tamamını bırakıp da, önümüzdekini netliğiyle
göre göre izlemeyi başardık mı, has insanın fikir
kısmından etki merkezimiz taşarcasına dolar. O
gün-den itibaren, aynı fikirlerin bizden olmuş meyveler gibi tezahürünü herkes görür. İşte bu hassas
payı, aldanmadan alabilmek için, kendini anınla
yaşaman lâzım.
Kendini Anınla Yaşa!..

Sayfa

GÜNDEM

7

Çorum’da
ihracat yüzde
70,4, ithalat
yüzde 46,0 azaldı
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NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.10

Güneþ:05.05

Öðle :12.45

Ýkindi :16.41

Akþam:20.13

Yatsý :21.58

ÇRT’ de Bugün

Çorum’da ihracat yüzde 70,4, ithalat yüzde 46,0 azaldı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de ise ihracat yüzde 10,2, ithalat yüzde 11,9
azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Nisan ayında,
2015 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak
11 milyar 983 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9
azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 16,3
AZALDI

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 16,3 azalarak
5 milyar 24 milyon dolardan 4 milyar 207 milyon
dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı
2015 Nisan ayında yüzde 72,7 iken, 2016 Nisan
ayında yüzde 74’e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016
Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde
5,4, ithalat yüzde 3,3 azaldı. Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde
10,4, ithalat yüzde 11,5 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE
İHRACAT YÜZDE 7,5 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015
Nisan ayında yüzde 39,5 iken, 2016 Nisan ayında yüzde 47,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015
yılının aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 5 milyar
665 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACATI ALMANYA
YAPTI

Almanya’ya yapılan ihracat 2016 yılı Nisan ayında 1 milyar 195 milyon dolar olurken, bu ülkeyi
sırasıyla İngiltere (838 milyon dolar), İtalya (630
milyon dolar) ve ABD (583 milyon dolar) takip
etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Nisan ayında 1
milyar 831 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 814 milyon dolar), Rusya
(1 milyar 150 milyon dolar) ve ABD (936 milyon
dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat
sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri,
ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat
sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında
ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili
ürünlerin payı ise yüzde 34,6’dır.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 16,6 oldu. İmalat sanayi
ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde
84,6’dır.
Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Nisan ayında
imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde
16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise
yüzde 46,8’dir.

Çorum
3.8 ile
sallandı

Çorum'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre önceki gece saat 22.03'da Çorum
merkeze bağlı Güzelyurt Köyü'nde 3.8
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli
panik yaşadı. Alınan ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

42 sene sonra

bir araya geldiler
Ovasaray
Köyü
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği tarafından her yıl
geleneksel olarak düzenlenen mezunlar günü buluşmasının 9’uncusu geçtiğimiz
Cumartesi
günü
Ovasaray Köyü Şehit Arslan
Eren
İlkokulu’nda
(Ortaokulu) yapıldı.
Ovsaray köyü ilkokulundan
1974-1975 yıllarında mezun
olanların katıldığı programa
o dönem öğretmenlerinden
Arslan Kaya, Nuriye Kaya
ve Selma Şen katıldı.
Toplantıya tertip komitesi
üyeleri, köy idare heyeti,
dernek yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü İbrahim
Balcı, Müdür Yardımcısı
Hasan Arslan, Ovasaray
Köyü Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Orhan Çıtak katıldı.
Toplantı 1974 yılı mezunlarından Arif Ceylan’ın ders
zilini çalmasıyla başladı.
Gündemin
okunmasının
ardından saygı duruşunda
bulunularak İstiklal Marşı
okundu. Eski fotoğraflardan
oluşan slayt gösterisinin
ardından Dernek Başkanı
Orhan Çıtak ve Okul
Müdürü İbrahim Balcı,
günün anlam ve önemini
belirten konuşma yaptı.
1974 yılı mezunlarının yoklamaları dönem öğretmenlerinden Nuriye Kaya, 1975

yılı mezunlarının yoklamaları dönem Öğretmenlerinden Selma Şen tarafından
yapıldı. 1974 yılı mezunları
adına Üzeyir Nalcı,1975 yılı
mezunları adına Mustafa
Yılmaz birer konuşma yaptı.
Toplantıda 42 sene sonra bir
araya gelmenin sevinç ve
mutluluğu ile duygusal anlar
yaşandı. Talebelik günlerine
ait anılar ve hatıralar anlatıl-

dı.
Dönem öğretmenlerinden
Arslan Kaya’nın plaketini
dönem
mezunlarından
Zübeyir Nalcı, dönem öğretmenlerinden
Nuriye
Kaya’nın plaketini dönem
mezunlarından
Mustafa
Yılmaz, dönem öğretmenlerinden Selma Şen’in plaketini dönem mezunlarından
Dudu Avcı (Berçin) verdi.

Okul Müdürü İbrahim
Balcı’nın plaketini emekli
öğretmenlerden ve tertip
komitesi üyesi Mustafa Kayı
tarafından verildi. Okul merdivenlerinde topluca fotoğraf çekilmesinin ardından
programa katılanlara muhtarlık binasında verilen
yemek ikramının ardından
program sona erdi.

13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:25 Konser: Metin Şentürk
18:00 Haberler
19:00 Şiir Dinletisi
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

01 Haziran 987 Hugh Capet Fransa kralı seçildi.
01 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı
Akşemseddin tarafından kıldırıldı.
01 Haziran 1792 Kentucky, ABD'nin 15. eyaleti
oldu.
01 Haziran 1796 Tennessee, ABD'nin 16. eyaleti
oldu.
01 Haziran 1831 James Clark Ross, Kuzey
Kutbunu keşfetti.
01 Haziran 1855 Amerikalı maceraperest, paralı
asker William Walker Nikaragua'yı ele geçirdi.
01 Haziran 1869 Thomas Edison, elektrikli oy
verme makinesinin patentini aldı.
01 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.
(Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)
01 Haziran 1920 Adolfo de la Huerta, Meksika
devlet başkanı oldu.
01 Haziran 1921 Dr.Şefik Hüsnü Değmer önderliğinde Osmanlı'nın ilk sosyalist mecmuası Aydınlık
yayın hayatına başladı.
01 Haziran 1952 Berlin ikiye bölündü.
01 Haziran 1959 Nikaragua devriminin başlangıcı.
01 Haziran 1963 Bursaspor futbol kulubü kuruldu.
01 Haziran 1967 Bütün zamanların en iyi albümü
kabul edilen The Beatles grubunun Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band adlı rock albümleri
piyasaya sürüldü.
01 Haziran 1973 Yunanistan hükümeti monarşiyi
kaldırarak cumhuriyeti ilan etti.
01 Haziran 1974 Nefes borusuna yabancı cisim
kaçan hastaları boğulmaktan kurtaracak
Heimlich manevrası'nın nasıl yapılacağı ilk defa
Emergency Medicine (Acil Tıp) dergisinde yayımlandı.
01 Haziran 1979 Rodezya'da 90 yıl sonra ilk kez
siyahların çoğunlukta olduğu bir hükümet göreve
geldi.
01 Haziran 1980 CNN yayın hayatına başladı.
01 Haziran 1985 Alan García, Peru devlet başkanı
oldu.
01 Haziran 1990 George H. W. Bush ve Mikhail
Gorbachev, kimyasal silah üretimine son veren bir
antlaşma imzaladılar.
01 Haziran 1997 Hugo Banzer, Bolivya'da devlet
başkanlığı seçimlerini kazandı.
01 Haziran 2001 Bir Hamas intihar bombacısı
Tel Aviv'deki bir diskoda 21 kişinin ölümüne yol
açtı.
01 Haziran 2003 Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Üç
Boğaz Barajı'nda su tutulmasına başlandı.

VEFAT EDENLER

MÜNEVVER ÖZŞAHİN
Ayaz Köyü' nden, Bilal ÖZŞAHİN' in eşi, Veyis, Turgut,
Kerime ve Hatice ÖZŞAHİN' in annesi; Münevver
ÖZŞAHİN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
ABİDİN TULU
Oğuzlar, Ağaççamı Köyü' nden gelme; Abidin TULU
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

SATILMIŞ ŞAHİN
Hasan ŞAHİN' in kardeşi, Hıdır ve Ertan ŞAHİN' in
babası; Satılmış ŞAHİN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

ZEHRA EZER
Ömerbey Köyü' nden gelme, Dursun EZER' in annesi,
Sanayi Esnafından Selvet GÜLÜSTAN, Terzi
Esnafından Ali Rıza AKAR ve Sanayi Esnafından Ali
YILMAZ' ın kayınvalidesi; Zehra EZER vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.

HASAN IŞIK
Arzupınar Köyü' nden gelme, Merhum Mustafa IŞIK'
ın oğlu, Adem IŞIK' ın babası, İsmail ve Halil IŞIK' ın
kardeşi; Hasan IŞIK vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
FATMA BÜLBÜL
BERK KÖYÜ / Saat : ÖĞLE NAMAZI
Dodurga, Berk Köyü' nden gelme.Yazıçarşı
Esnafından Köfteci Salih BÜLBÜL' ün annesi; Fatma
BÜLBÜL vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
En Düşük

En Yüksek

Akıl Oyunları Projesi turnuvaları başladı
Tarih

01 Haziran Çarşamba
02 Haziran Perşembe
03 Haziran Cuma
04 Haziran Cumartesi
05 Haziran Pazar

12
11
13
14
12

26
27
27
26
26

Hadise

YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI

PARÇALI BULUTLU

YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI

G.G. S. YAĞIŞLI

G.G. S. YAĞIŞLI

ÞÝFA
226 32 70
Osmancýk Cd.No:73

E

SEDEF
221 64 44
D.Pýnar Cd.2/B

İlkokul ve Ortaokullar Arası “4. Akıl Oyunları Projesi” Turnuvaları başladı
Çorum il genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen “4. Akıl Oyunları
Projesi” turnuvaları Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezinde başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Çorum Belediye Başkan
Yardımcısı Zeki Gül’ün katılımları ile açılışı yapılan 4. Dahi Beyinler Akıl
Oyunları Projesi kapsamında; Satranç, Mangala, Reversi, Resfebe, Akıllı
Kareler, Bingo, Kubits, Becerikli Yapılar olmak üzere 8 alanda 18 İlkokul,
14 Ortaokul olmak üzere 32 okulda Toplam 482 öğrenci turnuvada yarışıyor.
Akıl Oyunları turnuvaları açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük: “Eğitimde hedef öğrencileri kötü alışkanlıklardan ve kötü
davranışlardan korumak ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir.
Zekâ oyunları Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir.
Kişiliği, karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Eğitim konusunda desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesine teşekkür ediyor, öğrencilerimize
başarılar diliyorum.” dedi.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül de konuşmasında; Belediye
olarak sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı gereği eğitim alanında her
türlü desteğe açık olduklarını, sağlıklı nesiller yetiştirmenin özverili çalışma
ile mümkün olacağını söyledi.

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde

En Özel Üniversite Hastanesi

Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, kardiyoloji ve
kalp damar cerrahisinde
Türkiye’de merkez olma
yolunda ilerliyor.
Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi
arasında 2012 yılında yapılan ortak
kullanım protokolünün ardından sağlık hizmetlerinde her geçen yıl ivme
kazanan Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kardiyoloji alanında teknolojik alt yapısını
güçlendirmeye devam ediyor.
Kardiyoloji Laboratuvarı'na kazandırılan stres eko ve kardiyopulmoner
egzersiz cihazları ile birlikte hastane
bünyesinde Türkiye'de çok az sayıdaki
merkezde bulunan kalp-damar ve
solunum sisteminin beraber değerlendirilmesini sağlayan böylelikle başka
yöntemlerle tespit edilemeyen birçok
kalp hastalığı, solunum sistemi (akciğer) rahatsızlığını kolaylıkla tespit
ederek hastalıkların daha erken tespit
ve tedavilerinin yapılmasını olanak
sağlayan bir sistem hayata geçirildi.
Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde büyük bir ivme yakalayan Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, deneyimli kadrosu ile büyükşehirlerde ulaşımı dahi zor
olan bu sağlık hizmetine insanların
kolayca ulaşmalarını sağlıyor.
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.
Doç. Dr. Sinan Zehir, stres eko ve kardiyopulmoner egzersiz cihazlarıyla
artık hem yurt içinden hem de yurt
dışından profesyonel ve amatör sporcularda dahil olmak üzere tüm hastaların akciğer, kalp, kas ve iskelet kapasitelerinin tamamını tespit edebilecekleri bir seviyeye ulaştıklarını söyledi. Bu
sistemin Türkiye'de sayılı hastanede
kullanıldığını dile getiren Yrd. Doç.
Dr. Zehir, "Hastanemize kazandırılan
yeni cihazlar sayesinde hastalarımızın
artık yatar pozisyonda efor testlerini
yapıyoruz. Egzersiz yaparken veya
stres anında kalbindeki ritm değişikliklerini değerlendirip tanı koyabiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Hasta
yatar pozisyonda olduğu için aynı
anda eko kardiyografi dediğimiz kalbin ultrosonografik değerlendirme
işlemini yapıp yüklenme anında tansiyon veya nabız yükseldiği zaman kalbi
ultrosonografik şekilde görüp normal
efor testlerinde tespit edilemeyen bir

çok hastalığa tanı koyma imkanına
kavuştuk. Buda birçok hastalığın tespit edilmesine ve daha erken tedavi
edilmesine imkan sağlamaktadır.
Ayrıca hastalıkların ayrıcı tanısı dediğimiz hangi hastalık nerden kaynaklanıyor bunların da ayrımına imkan sağlıyor. Bu cihazlarımız Türkiye'de sayılı merkezlerde kullanılıyordu. Bütün
hastalarımızın kalp, akciğer her türlü
kas ve iskelet fonksiyonlarını değerlendirebildiğimiz gibi hastalar dışında
sporcuların da akciğer, kalp, kas ve
iskelet kapasitelerini tamamını değerlendirebileceğimiz bir laboratuar oluşturuldu. Bu birimimizin faaliyete geçmesiyle birlikte Çorum'dan il dışına
sevklerin önüne geçtik" dedi.

'DENEYİMLİ BİR
KADROYA SAHİBİZ'

Sağlık hizmetlerinde teknolojik
imkanların yanı sıra yetişmiş insan
kaynağına da dikkat çeken Yrd. Doç.
Sinan Zehir, "Teknolojik alt yapımı
hergeçen
gün
güçlendiriyoruz.
Güçlendirmeye de devam edeceğiz.
Bunun yanı sıra yetişmiş insan kaynağı da vazgeçilmez bir gereklilik. Şuanda kardiyoloji kliniğimizde Doç. Dr.
Yusuf Karavelioğlu,Yrd. Doç. doktarlarımız Taner Sarak, Lütfü Bekar
uzman doktorlarımız Mücahit Yetim,
Tolga Doğan, Oğuzhan Çelik, Osman
Karaarslan, Mutlu Çiçek, Macit
Kalçık,
Göğüs
Hastalıkları
Kliniğimizde Sertaç Arslan ve Yrd.
Doç. Dr. Özlem Erçen Diken'den oluşan alanında deneyimli bir kadromuz
var. Sahip olduğumuz teknolojik
imkanlar, tecrübeli kadromuz ve verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesiyle
birlikte artık bölgemizdeki illerin yanı
sına başta Ankara ve İstanbul gibi
büyükşehirler
olmak
üzere
Türkiye'nin bütün illerinden hasta
kabul eder seviyeye geldik" dedi.

Zehir, teknolojik cihazların hastaneye
kazandırılmasında katkıda bulunan
herkese teşekkür etti.
Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu Doç.
Dr. Yusuf Karavelioğlu ise, stres eko
ve kardiyopulmoner egzersiz cihazları
hakkında bilgi verdi. Bu cihazlar sayesinde kişinin koşarken veya bisiklet
çevirirken akciğer, kalp-damar sistemi
ve vücut kasları gibi egzersize katılan
tüm organlarının değerlendirildiğini
belirterek, eforlu EKG olarak bilinen
test bir koşu bandı üzerinde hastanın
yürümesi ve sonra koşma sonucu kalpte oluşan ritm değişiklerini ölçen bir
yöntem olduğunu, ancak bu işlem sırasında kalbin ultrasonografi ile görüntüleme işlemi yapılamadığı gibi yürüyemeyen, dengesini sağlayamayan ve
düşme riski olan hastalarda eforlu
EKF testini yaptıramadığına işaret etti.
Hastaneye kazandırılan cihazlar sayesinde yatar pozisyonda bisiklet çevrilerek eforlu EKF testinin yapılabilir
duruma geldiğini anlatan Doç. Dr.
Karavelioğlu, "Hastanın yatar vaziyete gelmesi ayakta yapılamayan EKO
kalbin (ultrasonografi ile değerlendirilmesi) işleminin yapılabilmesine olanak sağlamış böylece efor testiyle birlikte aynı anda EKO işlemi de yapmaya başlanmıştır. Bu durum bir çok
kalp hastalığının çok erken dönemde
tespit edilmesine imkan sağlamıştır.
Bu cihazlara ek olarak hastanemize
kazandırılan solunum sistemini değerlendiren bir başka cihazda ağız ve
burnu kapatan bir maske yardımıyla
hastaya uygulanarak hastanın nefes alı
vermesi, akciğerinin kapasitesi de efor
testine ve EKO Kardiyografi uygulamasına ek olarak aynı anda değerlendirilebilmektedir. Böylelikle akciğer,
kalp ve dolaşım sistemi hep beraber
değerlendirilmekte bu bölgeleri ilgilendiren hastalıklar kolayca tespit edilip tedavisi sağlanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sungurlu’dan
Bekiroğlu’na ziyaret

AK Parti Sungurlu Kadın
Kolları yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu'nu ziyaret
etti.
AK Parti İl yönetim kurulu
üyelerinin de bulunduğu
ziyarette AK Parti Havva
Özata teşkilat çalışmaları
hakkında il başkanı

Bekiroğlu'na bilgi verdi.
AK Parti Çorum İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu, AK Parti'de
kadınlara hiçbir partide olmadığı kadar pozitif ayrımcılık
ve yönetimde söz hakkı verildiğini belirterek, bunun AK
Partinin kadınlara siyaset alanında verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

AK Parti'nin 13 yıllık iktidarı
boyunca kazanmış olduğu
zaferlerde en büyük emek
şüphesiz ki kadınların olduğunu dile getiren Bekiroğlu,
"O yüzden kadınların temsili
ve sizlerin çalışmaları bizler
için çok önemlidir. Bizler
sizlere güveniyoruz" dedi

Mukabele yayınımız

yarın başlıyor

Kurulduğu günden bu yana
ramazan ayı
nedeniyle
mukabele yayını yapan radyonuz Çorum
FM ve ÇRT bu yılda mukabele yayınını sürdürüyor.
24’üncüsü gerçekleştirilecek
olan mukabele yayını 2
Haziran Perşembe günü
(yarın) başlıyor. Kadir
Gecesi sona erecek mukabele yayını Öğlen 12’de tekrarı ise 17’de yayınlanacak.
Sahurla birlikte ise her gece
04’de yayınlanacak.
Mukabele yayınını 95.5
Çorum FM’den dinleyebilir
ve ÇRT ekranlarından izleyebilirsiniz.

