3 İşçiler isyan etti

3 ‘Alkollü değildim,

Otopark uygulamasının sona
ermesi ile işsiz kalan işçiler
tepkilerini dile getirdi

GÜNDEM
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Gazi Caddesi üzerinde başlatılan paralı otopark uygulaması sona ererken, bu kez park görevlisi olarak çalışan işçiler
bir anda işsiz bırakılmalarına büyük tepki gösterdi.
Otopark görevlileri dün Belediye önünde bir araya
gelerek, işe ilk başladıklarında bu işin yasal olduğunun kendilerine söylendiğini, bir kişinin lafı ile 19
kişinin bir anda işsiz kaldığını vurguladı.

silahım da hiç olmadı’

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe
Başkanı Ali Rıza Suludere, paralı otopark uygulamasında park görevlisi olarak çalışan ve Suludere’nin alkollü
olduğu, darp olayında silah çekmeye kalktığı
iddiasında bulunan işçilere cevap verdi.
Suludere, “Otopark görevlisi işçilerden biri
olay gününde benim içkili olduğumu ve
silah çektiğimi söylememiş olsaydı açıklamaya gerek duymazdık” dedi.

Çorum Mantısı’nın

Türkiye başarısı
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Çorum’da 1998 yılında üretime
başlayan Kemal Öz Gıda, gelinen 18
yıllık süreçte Türkiye’nin markası haline geldi. Türkiye genelinde 6 bin şubesiyle hizmet veren A101 mantı tercihini
Kemal Öz Gıda’dan yana kullandı.

Otopark
bilmecesi
Yýl: 1 Sayý: 167

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

8 Haziran tarihinde CHP Merkez İlçe Başkanı Suludere’nin darp edilmesiyle ücretli otopark uygulamasına son verildiği açıklandı. Taraflar arasında yapılan fesih sözleşmesi olaydan bir hafta öncesine ait. İşçiler yanlış mı yönlendiriliyor
Sayfa 3’te

Bekiroğlu, Müsiad’ın
iftar programına katıldı

Ak Parti İl Teşkilatı Rahmet
ayının uhrevi havasını dolu dolu
yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. Her fırsatta birlik ve beraberlik
çağrısında bulunan ve bunu bizzat
hayata geçirerek örnek olan Teşkilat
İftar sofralarında buluşuyor.
Müsiad Çorum Şubesince
Haznedar Sofrasında gerçekleştirilen
iftar yemeğine; 23. Dönem
Milletvekili ve Sağlık Eski Bakan
Yardımcısı Agah Kafkas, Ak Parti
Çorum İl Başkanı ve Şubenin Kurucu
Başkanı Rumi Bekiroğlu, MÜSİAD
Çorum Şube Başkanı M. Ahmed
Köksal, ve Yönetim Kurulu Üyeleri
katıldı.
Sayfa 5’te

Sayfa 8’te

Albayrak İlkokulu’ndan

Kızılay’a bağış

Albayrak İlkokulu 4-G
sınıfı öğretmeni İlkay Uncu ve
öğrencilerinden Sena Erden,
Ecesu Aydın, Ceren Ayva,
İrem Bıyık, Emira Karafeki,
Nisa Lazoğlu ve Sevilay
Coşgun öncülüğünde sınıflarında yapmış oldukları kampanya ile toplamış oldukları
nakit yardımını ihtiyacı olan
insanlara verilmek üzere
Kızılay Şube Başkanı Sedat
Canbolat’a teslim etti.
Sayfa 5’te

Güzel Sanatlar
Lisesi’nden Milli
Eğitim Müdürü
Büyük’e ziyaret

Güzel Sanatlar
Lisesi’nin başarılı öğrencileri
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük’ü ziyaret etti.

Sayfa 8’de

İskilip’in dört tarihi

camisinde restorasyon

di.

Çorum'un
yeni
Valisi
Necmeddin Kılıç, Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'a tanışma ve
istişare amaçlı bir ziyaret düzenle-

Sofranız
soframızdır

Son yayınlanan Valiler Kararnamesiyle
Çorum Valiliğine atanan Niğde Valisi
Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ı makamında ziyaret etti.
Sayfa 3’te

Belediyespor’da transfer çalışmaları başladı

Elektrik kesintisi var
Yeşilırmak Elektrik
Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum'da
kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik
çalışmalar nedeniyle
'Programlı Elektrik Kesintisi'
uygulanacak.
Sayfa 7’de

8

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri yüzde 4,8 arttı

Ramazan ayında
yardım seferberliği

Memur-Sen İl Temsilcisi
ve Sağlık-Sen Çorum Şube
Başkanı Ahmet Saatcı Şube
Başkanları Tahir Eşkil, Arzu
Özkader, Burhan Şahin ve İl
temsilcisi Mehmet Bayrak’ın
katılımlarıyla Ramazan ayında
iptal edilen iftar programlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sayfa 4’te

‘Belirsizlik giderilmeli’

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu
Şube Başkan Yardımcısı Tekin
Çınar, Müdür Yardımcılığı görevlendirme sürecindeki belirsizliğin
ivedilikle giderilmesi gerektiğini
söyledi.

Sayfa 4’te

Sayfa 3’te

İskilip Belediye Başkanı Recep
Çatma’nın daveti üzerine Vakıflar
Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
Yardımcısı Ali Hürata, Sanat Eserleri
ve Yapı İşleri Daire Başkanı Suat
Faruk Giray, Tokat Vakıflar Genel
Müdürü İsmail Aktaş, İnşaat Şube
Müdürü Yılmaz Kılınç, restorasyonu
tamamlanan Şeyhyavsi Cami, restorasyonu devam eden Kazasker Cafer
Efendi Cami ve restorasyon kapsamına alınan Ulucami, Hacı Mürsel Cami
ile Şeyh Habib camilerinde incelemelerde bulundu.
Sayfa 7’de

Vali Kılıç, Ceylan
ile görüştü

7

Sayfa
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Kargı Metem'den
kostümlü eğlence

Başkan Eyvaz’dan

Aşevi’ne ziyaret

Alaca Belediyesi olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten
Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, 3
bin 500 vatandaşın aşevinden faydalandığını söyledi.
Alaca
Belediye
Başkanı
Muhammet Eyvaz, Aşevi’nde vatandaşlara yapılan yemek dağıtımını yerinde
inceledi. Bilindiği üzere Ramazan ayı
öncesinde Belediye Aşevi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar için kayıt alınmıştı. Alınan kayıtların ardından hem
evlere yemek servisi hemde pide ve Aşevi
aracılığıyla günlük vatandaşlara sıcak
yemek ikramı yapılıyor. Belediye
Başkanı Muhammet Eyvaz, çalışmaları
yerinde incelemek üzere İmam Hatip
Lisesi yemekhanesinde kurulan Aşevi’ni
ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden
Başkan Eyvaz, Alaca Belediyesi olarak
sorumluluklarının bilincinde olduklarını
dile getirerek, 3500 vatandaşın aşevinden
faydalandığını söyledi.
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Alaca Belediyesi olarak ihtiyaç
sahibi ailelerin yanında olmaya devam
edeceklerini vurgulayan Başkan Eyvaz,
“Aşevinden günlük olarak 3 çeşit sıcak
yemek ve 4 bin adet pide dağıtımı yapılıyor. Yaşlı vatandaşlarımız belki buraya
kadar yürüyemiyor. O vatandaşlarımıza

da sıcak yemek ve pidelerini evlerine
kadar götürerek hizmet veriyoruz. Bu
sayede hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı
mağdur etmiyoruz. İlk haftasını yaşadığımız mübarek Ramazan Ayı’nın tüm
vatandaşlarımıza huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Çorum'un Kargı ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi Müdürlüğü (METEM)
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
bölümü öğrencilerince ana sınıfı öğrencilerine kostümlü
eğlence programı düzenlendi.
Kargı METEM Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
12'nci sınıf öğrencileri animasyon dersi kapsamında yaptıkları kostümler ile Kargı'daki
okullar bünyesinde ana sınıfı ve

anaokulu öğrencilerine masal
anlattı. Giydikleri kostümün
masalını anlatan öğrenciler,
masal sonrasında çocuklara
çeşitli oyunlar oynatarak
çocukları eğlendirdi.
Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi öğretmeni Selda
Dönmez, etkinliğin amacının
çocukların masal kahramanlarını tanımaları ve keyifli bir gün
geçirmeleri olduğunu belirterek, "Etkinliğimizde masal kah-

ramanlarını tanıtırken keloğlan,
Nasrettin hoca, Hacivat ile
karagöz gibi kendi kültürümüze ait kahramanların olmasına
özen gösterdik. Gerek kendi
öğrencilerimiz gerekse çocuklar etkinliğimizden olabildiğince eğlendiler" dedi. Etkinlik ile
masal kahramanlarını tanıyan
çocuklara METEM öğrencileri
tarafından çikolata dağıtıldı.

4’ncü iftar Şamlı’dan
Çorum Belediyesi Ramazan Çadırı’nın 4’ncü
iftarını Hayri Şamlı verdi. Ramazan Çadırı’nda

hergün 1000 kişiye yemek veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahipleri de evlerine yemek götürebiliyor.

MUHAMMED’ÜL EMİN

Hz.Muhammed'in(SAV)
amcaları geldiler, yatağın karşısında diz çöktüler.
Abdülmuttalib onlara şöyle
söyledi:
- Sevgili oğullarım! Ben
artık son günlerimi yaşıyorum.
Pek yakında sizden ayrılacağım. Hayatımda sıkıntı çektim
ama iyi za-manlarım çok oldu.
Çok şükür dileklerimin çoğuna
eriştim. Herkes bu dünyadan
göçtüğü gibi, ben de göçeceğim. Sizi yetiştirdim.
Lâkin torunum
Muhammed(SAV) küçüktür,
yetimdir, himayeye muhtaçtır,
ondan başka endişem yoktur.
Yalnız onun hizmetinde bulunmak için daha yaşamak isterdim. Fakat kısmet değilmiş!.
Onu sizden birinize emanet
etmek istiyorum. Öyle ki,
benim baktığım gibi baksın,
benim koruduğum gibi korusun! O bizim ailemizin içinde
en şerefli olacaktır.
Soyumuzun itibarını bir kat
daha yükseltecektir.
Abdülmuttalib sönük
bakışlarını oğullarının üzerinde gezdirdi ve ilâve etti:
- Abdullah'ın oğlu
Muhammed'i(SAV) hanginiz
kendi çocuğunuzmuş gibi
seveceksiniz ve büyüteceksiniz?
Ebu Leheb söz aldı:
- Ey babam ve Kureyş'in
en büyüğü! Allah ömrünü
uzun etsin, seni Muhammed
(SAV) hakkındaki muradına
kavuştursun. Onu içimizden

kime emanet edeceğini tasarlamışsan, diyeceğim yoktur.
Senin dediğin olur. Fakat
henüz karar vermedinse, ben
bu işin üstesinden gelirim.
Kardeşimin oğlunu kendi
çocuklarım gibi severim, onlara baktığım gibi bakarım ve
her tehlikeden korurum.
Abdülmuttalib onu sonuna kadar dinledi; sonra şöyle
dedi:
- Ey oğlum! Senin malın
çoktur. Servet sahibisin ve sıhhatin yerindedir. Bu işi becerirsin, zorluk çekmezsin ve
torunum senin evine yük
olmaz. Lâkin kalbin katıdır!
Merhametin azdır. Halbuki bu
çocuk yetimdir, gönlü yaralıdır, her şeyden ziyade şefkat
ve merhamete muhtaçtır.
Korkarım ki, farkında olmaksızın onu incitirsin!
Ebu Leheb gerçekten sert
bir adamdı. Kendi arzu ve inanışlarına uymayan hareketlere
müsamahası yoktu.
Hz.Muhammed'in (SAV) hürriyetini büyük ölçüde kısması,
onu dilediği şekilde yetiştirmek için baskı altına alması
ihtimali pek kuvvetliydi. Bu
bakımdan Abdülmuttalib'e
benzemiyordu. Ona en çok
benzeyen Ebu Ta-lib'di;
Hz.Muhammed'i(SAV)
Abdülmuttalib kadar seviyordu
Onun her haliyle ilgileniyor,
şefkat gösteriyordu.
Ebu Leheb'den sonra
Abbas, babasından müsaade
alarak dedi ki:

- Ey babam ve Kureyş'in
büyüğü! Allah sana uzun ömür
versin, seni başımızdan eksik
etmesin, muradına kavuştursun. Dediğin hizmete beni
lâyık görürsen, canıma minnettir. Muhammed'i(SAV)
Çocuklarımdan ayırt etmeksizin büyüteceğime, koruyacağıma söz veriyorum.
Abdülmuttalib bu teklifi
de iyi karşıladı memnun oldu.
Fakat kararını çoktan vermişti
ve seçtiği adam o değildi.
Oğluna şu cevabı verdi:
- Ey Abbasi seni de beğenirim. Malın ve servetin çoktur, buna gücün yeter. Fakat
çocukların çoktur, onları yetiştir! Fazlasında kusur yapmak
mümkündür. Korkarım ki,
yetim ve gönlü yaralı olan sevgili torunuma kâfi derecede
şefkat gösteremezsin!
O zaman Ebu Talib babasına yaklaştı:
- Ey babam ve Kureyş'in
en şerefli adamı! Ben
Muhammed'i (SAV) senin
kadar severim. Onu evlât edinmeye herkesten ziyade hevesliyim. Malım, yani servetim çok
fazla değildir. Lâkin kardeşimin oğluna karşı sevgim hepsinden çoktur. Bu hizmeti
bana verirsen çok memnun
olurum.
Abdülmuttalib'in solgun
yüzü aydınlandı, gözlerinde
kalbinin ferahlığı akseti. Tatlı
bir sesle cevap verdi:
- Ey Ebu Talib!
Dediklerin doğrudur; bu hiz-

mete en çok lâyık olan sensin!..
Lâkin kendim karar vermekle beraber, bir defa da
Muhammed'e(SAV) sormaklığım lâzımdır, bakalım o seni
ister mi?
Abdülmuttalib yambaşında demindenbcri hareketsiz ve
sessiz oturan Hz.
Muhammed'e (SAV) baktı:
- Ey sevgili oğlumun sevgili oğlu! Sen ne dersin, işte
amcaların buradadırlar.
Bugüne kadar ben sana babalık ettim, fakat artık son saatlerimi yaşıyorum. Bundan sonra
amcalarından birinin yanına
gitmen lâzım geliyor.
Onlardan hangisini babalıca
kabul edersin?
Hz.Muhammed(SAV)
tereddütsüz yerinden kalktı,
Ebu Talib'in yanına gitti, onun
boynuna sarıldı ve dizlerine
oturdu. Ebu Talib de kardeşinin oğlunu kucakladı. Onları
gerçek baba ve oğuldan ayırt
etmek mümkün değildi.
Birbirlerine yaraşıyorlardı ve
gönüllerinin kaynaştığına
şüphe yoktu.
Abdülmuttalib derin bir
rahatlık ve engin bir ferahlık
hissediyordu.
Dedi ki:
- Çok şükür, benim dileğim Muhammed'in(SAV) dileğine uygun düştü. Ey Ebu
Talib: Bu yetim çocuk baba
sevgisi görmemiştir! Anne şefkatine doymamıştır. Ben bunu
diğer oğullanma tercih ederek

sana bırakıyorum. Onu kendi
canın gibi sev, kendi canın
gibi, hatta daha değerli bilerek
koru! Sen ona diğerlerinden
daha yakınsın. Çünkü babasıyla bir anadansın! O, bizim
soyumuzun şerefini son derece
yükseltecek, pek şanlı olacaktır. Onun zamanına erişirsen,
dediklerimi hatırla!.. Elinden
gelirse ona uy! Her hususta ve
her halde ona yardımını esirgeme!
Ebu Talib söz verdi.
Abdülmuttalib:
- Allah gizliyi ve meydanda olanı bilir. Elini uzat! Dedi.
Ebu Talib elini uzattı, babasının elinin üstüne koydu.
Abdülmuttalib derin bir nefes
aldı:
- Artık bana veda etmek
kolaylaştı:
(Devamı Pazartesi)

ve kokladı. Son

diler. Hz.Muham
nın beyaz sakal

Üçüncü defa ye

tutacak dereced
ve nüfuzu sayes
dım ediyordu. O
imkân bulamad

fırsat bulmuşlar

reti ve yüksek a

veriyordu. Çünk
ni çoktan sezmi
Ba

İsteme adresi: 0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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Anaç: Sofranız soframızdır

Ak Parti Çorum Merkez İlçe
Teşkilatı, iftar yemeklerinde vatandaşlarla kucaklaşıyor. Ak Parti
Merkez İlçe Başkanı Av. Yaşar Anaç,
Üçtutlar mahalle başkanı ve üyeleri
"Kardeşime İftara Gidiyorum",
"Sofranız Soframızdır" programının
ilkine katılarak, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla kucaklaşacaklarını
dile getirdi.
Yaşar Anaç,
“Üçtutlar

Mahallemizde
Mahalle
Sakinlerimizden Emine Teyzemizin
sofrasına konuk olduk. Aile ile sohbet ederek sorunlarını dinledik, dertleştik” dedi. Yaşar Anaç her gün bir
mahalle sakinine çat kapı iftar programı çerçevesinde ailelerimiz ile
sohbet ederek sorunların ve dertlerini dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Alkollü değildim,
silahım da hiç olmadı’

Cumhuriyet
Halk Partisi Merkez
İlçe Başkanı Ali Rıza
Suludere, paralı otopark uygulamasında
park görevlisi olarak çalışan ve
Suludere’nin alkollü olduğu, darp
olayında silah çekmeye kalktığı
iddiasında bulunan işçilere cevap
verdi. Suludere, “Otopark görevlisi
işçilerden biri olay gününde benim
içkili olduğumu ve silah çektiğimi
söylememiş olsaydı açıklamaya
gerek duymazdık” dedi.
Dün belediye önünde sabah
saatlerinde basın açıklaması yapan
işçilere akşam saatlerinde yanıt
veren Suludere, “Olayın yaşandığı
akşam alkollü değildim, hayatımda
hiç silahım da hiç olmadı, hiç de
silah kullanmadım” diye konuştu.
“CHP’nin dört yılı geçkin
süredir yöneticiliğini yapıyorum.
Beni kimse içkili mekanda görmemiştir. O akşam parti binamızda olağan toplantımızı yapıyorduk. Ben
başkan olarak bırakın kendimi hiçbir
arkadaşımız içkili geleni bu kapıdan
içeri almaz. İçkiyi sevmeyen biriyim. Hele ki mübarek günde. İçilip
yenilecek zamanı bilirim. Çevremde
beni bilir. İçki ile aram yok.
Hayatımda da hiç silahım olmadı.

Hiç silah da kullanmadım. Şart mı
koşuyorlar acaba” diyen Suludere, o
akşam aynı saatte hastanede alkol
testi yapıldığını 0 promil olarak çıktığını vurguladı.
Suludere, ölüm tehdidi aldığını, yaralama, tehdit, mala zarar
verme olayından dolayı savcılığa suç
duyurusunda da bulunduğunu ifade
etti. Suludere, “Ben neler yapmışım.
Bu arkadaşımıza sinemada falan
oynamasını temenni ediyorum.
Güzel yazmış güzel de oynuyor”
şeklinde konuştu.
Yolların Çorum’un yolları
olduğunu ve bu uygulamanın kaldırılmasından dolayı Belediye başkanına teşekkür ettiğini belirten
Suludere, “Paralı park uygulamasının kaldırılmasından dolayı bende
Çorum halkı da sevindi. 2 bin lira
gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu şirketin sahibi kim? Bu paralar neredeye gidiyor? Bilmiyoruz” dedi. (Ebru
ÇALIK)

GÜNDEM
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Vali Kılıç, Ceylan ile görüştü

Çorum'un yeni
Valisi
Necmeddin
Kılıç,
Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'a
tanışma ve istişare
amaçlı bir ziyaret düzenledi.
Son yayınlanan Valiler
Kararnamesiyle Çorum Valiliğine
atanan Niğde Valisi Necmeddin
Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ı makamında ziyaret etti.
Niğde'den ilişiğini keserek
ayrılan Vali Kılıç, Ankara'da bazı
görüşmeler yaparken, ilk ziyaretini
de Çorum Milletvekili Ceylan'a
düzenledi.
Milletvekili Ceylan ile bir
süre sohbet eden Vali Kılıç, temel
amaçlarının Çorum'a hizmet etmek
olduğunu, bu çerçevede tüm milletvekilleri, kamu kurumları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve
Çorum halkıyla birlikte hareket ede-

ceklerini ifade etti.
Vali Kılıç, birlik ve beraberlik
içerisinde Çorum’un sorunlarının
çözümü konusunda gerekli tüm girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan ise Vali Kılıç'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum'un
sorunlarının çözümü, geleceğe hazırlanması, gelişmesi, kalkınması için

yapılacak her çalışmada gereken desteği vereceklerini vurguladı. Ceylan
ve Kılıç, ziyaret sırasında Çorum ve
yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı istişare yaptı.

İşçiler isyan etti
Otopark uygulamasının sona ermesi ile işsiz kalan işçiler tepkilerini dile getirdi

Gazi Caddesi
üzerinde
başlatılan
paralı otopark uygulaması sona ererken, bu
kez park görevlisi olarak çalışan işçiler bir
anda işsiz bırakılmalarına büyük
tepki gösterdi.
Otopark görevlileri dün
Belediye önünde bir araya gelerek,
işe ilk başladıklarında bu işin yasal
olduğunun kendilerine söylendiğini,
bir kişinin lafı ile 19 kişinin bir anda
işsiz kaldığını vurguladı.
Ferdi Tekel, Kadir Durna,
Mehmet Acet, Ali Osman Çelik ve
Gökhan Canday isimli park görevlileri açıklama yaparak, “Bu iş yasal
değil ise bize başka bir iş bulunsun.
Herkes kenarda kaldı işçi olarak kötü
olan biz olduk. Ekmeğimizden
olduk. Bir anda 19 kişi işsiz kaldı.
Bize önce iş imkânı sunulsun sonra
işi yine bıkalım. Hepimiz mübarek
günde aç kaldık” dedi.
İşçiler yaşadıkları olayı ve
içerisinde bulundukları durumu
şöyle dile getirdi:
“İşe ilk başladığımızda bu
işin yasal olduğunu söylediler.
Sahaya indiğimizde müşterilerimize
hoşgörülü davrandık. Her şeyi yasal
olarak bildiğimiz için çalıştık. Bir
anda buranın yasal olmadığı söylendi
ve 19 kişi işsiz kaldı. Bu yakışmadı.
Burada çoluğu çocuğu olan insanlar
var. Hepimiz mübarek günde aç kaldık. Biz burada müşterilerle kötü
olduk suçlu olarak gözüktük. Biz işi
istiyoruz bize iş verilsin istiyoruz.
Herkes kıyıda kaldı işçi olarak kötü
olan biz olduk. Ekmeğimizden
olduk. Bir anda 19 kişi işsiz kaldı.
Bize önce iş imkânı sunulsun sonra
işi yine bıkalım. Ama bir anda işsiz
kaldık.
Bize ödeme yapmayacağını
söyledi merkez ilçe başkanı. Bir
hafta önce birbirimizden şikâyetlerimizi dile getirdik. Karşımıza arabasını park etti ve bize karşı sert tepki
gösterdi. Park ücreti vermemesi
önemli değil bizim için. Biz işçiyiz.
Bizim üzerimize niye geliyorsunuz.
Darp olayında ben oradaydım. 5 tane adamla geldi. Mübarek
gün alkol vardı kendilerinde. Bin

ağabey arabana dedik kapısını örttük.
Geç git dedik üstümüze geldi.
Emniyette raporlarda vardır Silahın
ağzına mermi veriyorlar arabanın
içinde. Kayıtlarda hepsi vardır. Basın
toplantısında hiçbiri dile getirilmedi.
Silah çekildiği alkollü oldukları söylenmedi. Biz işçiyiz olan bize oldu.
Elini mübarek gün vicdanına koysun.
Çocuğu da vardı. Ben kenara çektim.
Bir şey olmaz diye teselli ettim.
Adam bize o gün sıkıntı yapmaya
gelmişti. Üstümüze yürüdüler resmen. Şu kadar kişinin ekmeğinden
olma sebebi odur. Aşırı derecede
üstümüze geldi. Basın toplantısında
birçok şey dile getirilmedi. Sadece
kendisine darp edildiği söyleniyor.
İşçiyiz garibanız suçlu biziz. Elini
vicdanına koysun doğruyu konuşsun.
Örgütlenmiş gelmişti. Resmen üstümüze yürüdüler. Biz işçiyiz bizim
suçumuz yok.
Denetimli serbestlikte olan
bir mahkûmum. Mahkûm olduğum
için işe alınmıyorum. İşte bulamıyorum. İş imkânı istiyorum. 19 işçi bir
anda işinden olmasına tepki gösteriyoruz. Ekmeğimizle oynanması bu
kadar kolay mı? Masa başında oturan
insanların tek bir lafına işsiz kaldık.
Çoğu müşterimiz bizden çok memnundu. Sayın belediye başkanına sesleniyoruz bize iş verilsin. Bu iş yasal
değil ise yasal olan bir işe soksunlar
bizi. Kendimizi düzeltme aşamasındayım. 2 yaşında kızım var onun

geleceğini düşünmem lazım. Çalışmadığım sürece ekmek kazanamam
ben bu şekilde topluma kazandırılmıyorum suça teşvik ediliyorum. İş istiyoruz başka bir şey istemiyoruz.
Alnımızı terletelim ekmeğimizi
kazanalım. Hepimizin bakması gereken insanlar var. Buranın kapatılıp
kapatılması mevzu değil. Buraya
gelme nedenimiz iş bulamamak. Bizi
işten attılar. Bazılarımız gurbetten
geldik. Biz kime gidelim kime tutunalım.
Hepimiz ekmek parasının
peşindeyiz. Otopark işine karşı
çıkanlar var ama o kadar da memnun
olanlar var. Bize yardımcı olunsun.
Herkes elini vicdanına koysun. İş

bulamadığım sürece eşim çocuğum
ben de açım. Yasal değilse tamam
kabul ama bize işe başlanırken yasal
denildi. Biz bu şekilde müşterilerden
para istedik. Bizim arkamızda durulsun.
Burada iki yıl sözleşme olarak ihale yapıldığı söylendi. Biz
buraya iki yıllığına işe girişimizi yaptık. Bir anda buranın kapanıp ekmeğinden olması bizim için çok önemlidir. Amaç Gazi ve İnönü caddelerinin trafik yoğunluğunu azaltmaktı.
Yasal olmadığı biliniyordu. Şehir trafiğini rahatlatmak için bu uygulanmıştı. İhalenin fesi bir gün içinde
yapıldı.” (Ebru ÇALIK)
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‘Belirsizlik giderilmeli’

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube
Başkan Yardımcısı Tekin Çınar, Müdür
Yardımcılığı görevlendirme sürecindeki belirsizliğin ivedilikle giderilmesi gerektiğini söyledi.
Çınar, eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirme sürecinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair
Yönetmeliğin yazılı sınavı düzenleyen 15. maddesinin Danıştay 2. Dairesi’nce, “yazılı sınav konuları arasında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
konusunda yer verilmemesi” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması kararı üzerine durdurulduğunu ifade etti.
Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm
bulmak bir yana bizzat kendileri sorunun kaynağı
haline gelenlerin ortaya çıkardığı hak kayıplarını
gidermek için çabalarının süreceğini belirten
Çınar, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
“Sınav konularına ilişkin düzenlemenin,
eksik olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasının, iptal kararı gibi hüküm ve sonuç doğuracağı, yani doğurduğu hukuki sonuçların da ortadan kalkacağı; yürütmenin durdurulması kararı
verilen düzenlemeye göre gerçekleştirilen yazılı
sınavın da hukuken sakat hale geleceği; bu itibarla yazılı sınav sonucuna göre görevlendirme yapmanın da mümkün olmadığı izahtan varestedir.
Bakanlığın mahkeme kararını beklemeksizin yönetmelik değişikliği yapmak suretiyle kararın gereğini yerine getirmesi de yürütmenin durdurulması kararı verilen düzenlemeyi hukuka uygun
hale getirmeyeceğinden, mahkeme kararı ortadayken, Bakanlığı görevlendirme sürecinin devamı
konusunda zorlamanın bir anlamı olmayacaktır.
Sorumsuz bir sendikanın, kamu görevlilerinin yararına olup olmayacağını düşünmeksizin
salt ideolojik hezeyanlarla açmış olduğu bu davada verilen karar, doğal olarak yazılı sınava girerek,
müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmeyi bekleyen yönetici ve öğretmenlerimizin mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Söz
konusu sendika, hâlen, hiçbir kamu yararı bulunmayan bu davasından feragat ederek yaptığı hatayı düzeltme imkânına sahiptir.
Diğer taraftan, müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcılarından görev süresi sona erenlerin müdürlerin inhaları üzerine görev sürelerinin
uzatılmasına ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması kararı da bir başka mağduriyet kaynağı teşkil etmektedir. Yazılı sınava başvuramayan bu kişiler yönünden yazılı sınav sonucuna göre görevlendirme de mümkün olamayacağından sorun devam etmektedir. Bakanlığın bu
noktada hak kayıplarına neden olmamak ve eğitim
kurumlarında yönetim boşluğu oluşturmamak
adına mevcut müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını geçici görevlendirme yoluyla kendi
eğitim kurumlarında bırakması yerinde olacaktır.
Eğitim-Bir-Sen olarak, görevlendirme
bekleyen yönetici adaylarının mağduriyetlerinin
önlenmesi ve beklentilerinin karşılanması için
yönetmelik değişikliği dâhil her yolun denenmesi
ve mümkünse açıklanan takvim dâhilinde görevlendirme sürecinin devamını sağlayacak adımların
atılması noktasında Bakanlıkla görüşmelerimiz
devam ediyor.”

Trafik sigortasıyla
taksiciler mağdur oldu

Trafik sigortası poliçesi
satılan 32 taksici icralık oldu.

Kadıköy'de bir sigorta acentesinin, trafik sigortası poliçesi sattığı 32 taksiciden, parasını alamadığı iddiasıyla yeniden para istediği ve taksicileri icraya verdiği öne sürüldü. Zorunlu trafik
sigortasını Bağdat Caddesi'nde bulunan bir
acenteden yaptıran bazı taksiciler, acente tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. Bedelini
ödeyerek poliçelerini aldıklarını, ancak bir süre
sonra acente tarafından icraya verildiklerini
öğrendiklerini ifade eden taksiciler, acente hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan
Yardımcısı Ahmet Yaşar Suiçmez, söz konusu
acenteden poliçe alan tüm meslektaşlarının
dolandırıldığını öne sürerek, bunun hesabını
hukuki olarak soracaklarını söyledi.
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Eti Anadolu Lisesi’nden

yılsonu şiir dinletisi

Çorum Eti Anadolu Lisesi’nde
2015 – 2016 öğretim yılı Şiir Dinleti
etkinliği düzenledi. Tiyatro Kulübü ve
Drama Çalışma Grubu işbirliği ile 10
Kasım İl Programı,18 Mart Çanakkale(Oratoryo), 19Mayıs (Oratoryo)
sunumlarından sonra son etkinlik Şiir
Dinleti Programını gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Derya Sinek’in
yaptığı ve çok sayıda izleyicinin hazır
bulunduğu program, Okulun Konferans
Salonunda yapıldı.
Okul Müdürü Mustafa Ünlü’nün
açış konuşmasıyla başlayan programda
Derya Sinek, Gülay Yalçın, Sevilay
Yalçın, Anıl Metin Gündoğdu, Ayşe
Mehrali, Kader Kayış, Zeliha Yavuz,
Sinem Ünal, Gizem Doğmuş, Sinem
Topgül, Nagihan Şahin, Fırat Özcan,
Recep
Berk
Kokum,
Elvan
Kılıçarslan(Fon) , Barış Tekaüt, Batuhan
Ekmekçi adlı öğrencilerin şiirler okudu.
Ayrıca programda Müzik Öğret-

meni Rıza Aydın’ın yönetiminde Evrim
Pamuk ve Fırat Özcan’ın söyledikleri
türkülerle izleyiciler kimi zaman duygusal bazen hüzünlü anlar yaşadı. İlgiyle

izlenen program sonraki yıllarda da bu
tür etkinlilerin devam etmesi dileğiyle
son buldu.

Tarım ile ilgili kuruluş ve
STK’lar iftar yemeğinde buluştu
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Ramazan ayında
yardım seferberliği

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen
Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı Şube
Başkanları Tahir Eşkil, Arzu Özkader, Burhan
Şahin ve İl temsilcisi Mehmet Bayrak’ın katılımlarıyla Ramazan ayında iptal edilen iftar programlarıyla ilgili açıklama yaparak, Memur-Sen’in,
Ramazan ayı boyunca yapılması planlanan iftar
programlarının tamamını iptal ederek, yoksul ailelere, terör mağdurlarına ve Suriyeli muhacirlere
gıda ve giyim yardımı gerçekleştireceklerini ifade
etti.
81 ilde bulunan teşkilatlar vasıtasıyla belirlenecek yoksul ailelere, terör mağdurlarına ve
Suriyeli muhacirlere gıda, giyim ve acil ihtiyaçların yer aldığı yardım kolileri dağıtılacağını belirten
Saatcı, açıklamasında şunları ifade etti:
“Bugüne kadar din, dil, ırk, renk ayrımı
gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa yardım ve
şefkat elini uzatan Memur Sendikaları
Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye’de yaşanan zor günleri ve mağduriyetleri de göz önünde
bulundurarak Ramazan ayı boyunca Türkiye
genelinde yardım seferberliği başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Ramazan ayı içerisine gerçekleştirilmesi planlanan geniş ve küçük çaplı tüm iftar
programlarını iptal eden Memur-Sen, bu harcamaları 81 ilde bulunan teşkilatları vasıtasıyla belirleyeceği yoksul ailelere, terör mağdurlarına ve
Suriyeli muhacirlere gıda, giyim ve acil ihtiyaçların yer aldığı yardım kolileri dağıtılacak.
Memur-Sen, başlattığı yardım kampanyası
ile ülkenin geçtiği zor süreci biraz olsun hafifletmeyi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Memur-Sen daha önce de başlattığı yardım
kampanyası kapsamında terör mağduru ailelere ve
Bayırbucak Türkmenlerine 160 TIR’lık gıda yardımı yapmıştı.”

Doğalgaz fiyatları
için müjdeli haber

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih
Birol önümüzdeki yıllarda doğalgaz fazlalığı ile fiyatların da düşeceğini ifade etti

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından iftar yemeği
düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeğine;
İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
İl Koordinatörü Hakan Körpınar, TMO
Şube Müdürü Fahri Kesepara, Ziraat
Odası Başkanı Mehmet Sayan,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Hüseyin Cinbek, Süt Üreticileri
Birliği Başkanı Sabri Boyraz, KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şev-

ket Avcı, Damızlık Manda Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Şaban Sarıca, İl Kontrol
Laboratuvarı Müdür V. Erol Matpan, İl
Müdür Yardımcıları Yusuf Şahinbaş ve
Muzaffer Gülgün, Şube Müdürleri ile İl
Müdürlüğü ve TKDK personelleri katıldı.
İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş
konuşmasında; “İlimizde faaliyet gösteren tüm kuruluşların bu iftar yemeğinde
bir araya geldiğini ve ilimiz tarımında
karşılaşılan sorunların çözümüne yöne-

lik adımların da, yine hep birlikte alınan
kararlar ile atıldığını belirtti. Bu tür
organizasyonlar birlik ve beraberliğimizi geliştiren organizasyonlardır. Böyle
mübarek günde hem personelimizle
hem de tarımın paydaşlarıyla hep birlikte olmak gurur vericidir. Bu birlik ve
dayanışma ruhuyla Çorum tarımını daha
üst seviyelere taşıyacağız. Çiftçilerimizin bereketli bir hasat ve bol kazançlı bir
sezon geçirmelerini temenni ediyorum”
dedi.

7. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu'na katılan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih
Birol, petrol fiyatlarında hızlı yükseliş olmaz
ama yatırım azlığı arz sıkıntısı yaratabilir, açıklamasında bulundu. Birol, doğalgaz fiyatları
için ise müjde verdi.
* Önümüzdeki yıllarda zor günlerin bizi bekleyebileceğini, yağmurlu günlerin bekleyebileceğinin bir habercisi olduğunu düşünüyorum.
Petrol tarihinde ilk defa iki yıl üst üste bir
düşüş oldu.
* Şimdiye kadar olmadığı kadar doğalgaz piyasaya gelecek önümüzdeki 5 yılda. Çünkü
Amerika ve Avusturya birçok proje aynı anda
sona eriyor. Piyasada doğalgaz fazlılığı olacak.
Doğalgaz fiyatları da düşecek. * Geçen sene
yüzde 70 artış oldu. Şu anda 1 milyon elektrikli
araba sınırını geçtik.
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bilmecesi

8 Haziran tarihinde CHP Merkez İlçe Başkanı Suludere’nin
darp edilmesiyle ücretli otopark uygulamasına son verildiği
açıklandı. Taraflar arasında yapılan fesih sözleşmesi olaydan bir hafta öncesine ait. İşçiler yanlış mı yönlendiriliyor

Çorum MEM bakanlık nezdinde
yeni bir başarıya daha yelken açtı

Çorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Milli
Eğitim
Bakanlığının 4.sünü düzenlediği
“Eğitimde Yenilikçilik Ödüllerinde” ilk defa saha ziyaretine
kalma başarısı elde etti. Türkiye
genelinde toplam 313 projenin
saha ziyaretine kalma başarısı
gösterdiği 2015-2016 öğretim
yılı
“Eğitimde Yenilikçilik
Ödülleri” saha incelemesine alınan projelerin listesi Milli
Eğitim Bakanlığı Web sitesinde
yayınlandı. 81 il içerisinde 51
ilin projeleri ile saha ziyaretine
kaldığı “Eğitimde Yenilikçilik
Ödülleri” sürecinde Çorum 4
kurum ve proje ile ilk defa saha
ziyaretine kalma başarısı gösterdi.

ÇORUM’DA 4 KURUM
VE OKUL
İÇİN SAHA ZİYARETİ
YAPILACAK

Çorum’da 4 kuruma
yönelik saha ziyareti yapılacak.
Çorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün
“(ÇEKAP)
Çorum’da Eğitimin Kalitesini
Yükseltme ve Geliştirme
Projesi”,
Ulukavak
Anaokulunun
“Neşeli
Mıknatıslar”, Yahya Kemal
İlkokulunun “Tut Ellerimden”
ve
Osmancık
Gelincik
Anaokulunun
“Dönüşüm
Muhteşem olacak” projeleri için
13-17 Haziran tarihleri arasında
Milli Eğitim Bakanlığı proje
değerlendirme ekipleri tarafından saha ziyaretleri yapılacak.

Bu ziyaretlerde bakanlık yetkilileri projelerin uygulamasını
yerinde inceleyip rapor tutacak.
4 KURUM VE OKUL
PROJESİNİN
KABULÜ
YENİ
BAŞARILARIN HABERCİSİ
Milli
Eğitim
Bakanlığının 2012-2013 yılından itibaren uygulamaya koyduğu “Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri” için ilk defa Çorum’da 4
kurumun birden değerlendirmeye alınması eğitim çevreleri tarafından Çorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün proje tabanlı
çalışmalarının meyveleri alınıyor şeklinde yorumlandı.
Çorum’da eğitim ve öğretim
faaliyetinde bulunan okul ve
kurumlarda proje kültürünün
giderek yerleşmesi neticesinde
gerek Tubitak bilim fuarlarına
katılım, Tubitak projeleri ve
yarışmaları ve gerekse Milli
Eğitim Bakanlığının proje destekli eğitim faaliyetlerini destekleyen yarışmalarına başvurularda yüzde yüze yakın artış gözlemleniyor.

ÇORUM MEM AR-GE
HEM PROJE
ÜRETİYOR
HEMDE OKULARA
DESTEK VERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından uygulamaya konulan
ve geçtiğimiz Mayıs ayında
sonuçlanan “ Öğrenciler AB’yi
Öğreniyor” Projesinde de
Çorum MEM Türkiye genelinde

en başarılı 10 il arasında yer
almıştı. Çorum Milli Eğitim
Müdürlüğünün AR-GE ofisi İl
Milli Eğitim Müdürlüğü için
projeler geliştirmekle birlikte
proje tabanlı çalışmalarda okul
ve kurumlara rehberlik, örnekleme, kılavuz hazırlama, değerlendirme ve yönlendirme desteğinde de bulunuyor.
Çorum Milli Eğitim
müdürlüğüne bağlı okul ve
kurumlarda proje tabanlı çalışma ve proje kültürünün yerleştirilmesi amacı ile yapılan AR-GE
çalışmaları kapsamında uygulamaya konulan “Her Okulun Bir
Projesi Var” etkinliklerine 2016
Mayıs ayı itibarı ile 450 ye yakın
proje başvurusu olmuştu.

2016-2017 ÖĞRETİM
YILI
DAHA FARKLI
OLACAK

İlk defa 4 proje ile
“Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri”
saha ziyaretine kalan Çorum’da
2016-2017 yılının projeler yılı
olacağı ve okulların hummalı bir
yarış ile tecrübelerini paylaşıp
yeni projelere imza atması bekleniyor. MEM tarafından okul
ve kurumların bir proje takviminin çıkarılması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü AR-GE birimi
daha sonra il genelinde projelerin tanıtımının yapılacağı bir
şölen ve sergi planlaması ile
2016-2017 öğretim yılının projeler açısından daha farklı bir yıl
olmasını hedefliyor.

Gazi ve İnönü caddesi üzerindeki
paralı otopark uygulaması sonlandırıldı. Otopark görevlilerinin CHP
Merkez İlçe Başkanını darp etmesi
olayından sonra uygulamaya son
verildiği iddia ediliyor. Otopark çalışanları dün yaptıkları açıklamayla
kavganın ardından işsiz kaldıklarını
dile getirirken, CHP Merkez İlçe
Başkanı Ali Rıza Suludere’de yeni bir
açıklamayla alkollü olduğu iddialarını
yalanlayarak, alkol test raporunu
basın mensuplarıyla paylaştı.
Çorum Belediyespor ve İzpark
Otopark İşletmeleri A.Ş adına atılan
imzalarla kamuoyuna sunulan belgeyle ücretli otopark uygulamasına son
verildiği belirtilirken, belgede yer
alan fesih tarihi durumun göründüğü
gibi olmadığını ortaya koyuyor.
8 Haziran 2016 tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşen darp olayından
çok önce sözleşmenin taraflarca feshedildiği görülüyor. Belgeye göre
olayın gerçekleştiği tarihten bir hafta
önce 1 Haziran 2016 tarihinde otoparkı işleten şirket ile Belediyespor arasında karşılıklı olarak kira sözleşmesi
feshedilmiş.
Olaydan önce feshedilen sözleşmenin,
olayın ardından kamuoyuna açıklanması kafalarda çeşitli soru işaretlerine
yol açtı. 1 Haziran tarihinde fesih
edilmiş olan sözleşmeye göre şirketin
işlerini toparlaması için verilen süre
15 Haziran’da doluyor. 8 Haziran
tarihinde gerçekleşen olayın, sözleşmenin feshedilmesine neden olduğu
algısı yaratmanın arkasında neler var,
ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

Albayrak İlkokulu’ndan

Kızılay’a bağış
Albayrak İlkokulu 4-G

sınıfı öğretmeni İlkay Uncu ve

öğrencilerinden Sena Erden,
Ecesu Aydın, Ceren Ayva, İrem
Bıyık, Emira Karafeki, Nisa
Lazoğlu ve Sevilay Coşgun
öncülüğünde sınıflarında yapmış oldukları kampanya ile
toplamış oldukları nakit yardımını ihtiyacı olan insanlara
verilmek üzere Kızılay Şube
Başkanı Sedat Canbolat’a teslim etti.
Şube Başkanı Sedat
Canbolat başta okul yöneticileri olmak üzere minik yürekleri
cesaretlendiren ve onlara yardım duygusunu veren öğretmenleri ve velilerine teşekkür
ederek bu çalışmanın diğer
öğrencilere de örnek olmasını
diledi.

Bekiroğlu, Müsiad’ın iftar programına katıldı

Ak Parti İl Teşkilatı Rahmet ayının uhrevi havasını dolu dolu yaşamaya
ve yaşatmaya devam ediyor. Her fırsatta
birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ve
bunu bizzat hayata geçirerek örnek olan
Teşkilat İftar sofralarında buluşuyor.
Müsiad
Çorum
Şubesince
Haznedar Sofrasında gerçekleştirilen iftar
yemeğine; 23. Dönem Milletvekili ve
Sağlık Eski Bakan Yardımcısı Agah
Kafkas, Ak Parti Çorum İl Başkanı ve
Şubenin Kurucu Başkanı Rumi
Bekiroğlu, MÜSİAD Çorum Şube
Başkanı M. Ahmed Köksal, ve Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı.
AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, MÜSİAD’ın Çorum’a
katma değer sağlayan bir sivil toplum
kuruluşu olduğunu belirterek, Çorum’a
faydalı ve yararlı çalışmalarda bulunan
tüm STK’larında yanında olduklarını
söyledi.

Kurucu
başkanı
olarak
MÜSİAD’ı Çorum’a kazandırmaktan
mutlu olduğunu dile getiren Bekiroğlu,
Ramazan ayı nedeniyle verilen iftar
yemeğinde yaşanılan manevi atmosfer
iklimi için teşekkür etti.
Çorum teşkilatı olarak, Ramazan
ayının birinci gününden itibaren her gün
başka bir camide teravih namazı kıldıklarını kaydeden Bekiroğlu, kılınan teravih
namazı sonrası cami cemaati ile çayevle-

rinde veya çay bahçelerinde sohbet ederek, yeni anayasa ve başkanlık istemi
hakkında bilgilendirme yaptıklarını vurguladı. Bekiroğlu, birlik ve beraberliğe en
çok ihtiyaç duyulan şu günlerde ortak sofralarda, ortak sohbetlerde, ortak gönüllerde ve ortak dualarda buluşmanın önemini
bildikleri için Camii cemaati ile çay içerek gündeme ait sohbetler yaptıklarını
söyledi.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

ŞAHSİYETLİ KİŞİLER,
SÖMÜRÜLEMEZ
Bunca çabaya rağmen bir
türlü yaşantımıza uymayan
bugünkü yanlış gidişat, üç temel
noktanın saptırılışındandır.
Evet biz uyumasak, kim,
neyi saptıracaktı ama, olmuş bir
kere; vah, tüh yerine telâfisine
çalışacağız.
Büyük Endülüs İslâm
Medeniyet ilmimizi elimizden
kaptırdıktan sonra, dinimizin
kalıbına dokunulmadığı için
Müslümanlıktan uzaklaştırmak
yolunda yapılan itikat saptırmalarını da fark edemedik.
Rehavete gömülmüştük bir kere.
Yine eskiden olduğu gibi başarılar kaydettiğimiz zan-nıyla yaşıyor, ancak kendimizi aldatıyorduk. Ne şahsiyetimizden götürülenleri, ne de ekonomik oyunları
fark ediyorduk ki, bugün bu hale
geldik. Kendimize ait şahsiyet
ilmi, ekonomi yöntemi, inanç
doğruluğu kalmadığı için de
dışardan alıp, bize uymayanları
kullanmak zorunda kaldık. Ama
olmuyor, uymuyor.
Biz insanlar şahsiyetimizle
güven içerisinde yaşamak, saygı
ile kabul olunmak zorundayız.
Bugünkü sömürü düzeninde
rahat, huzurlu yaşa-yamayız,
yaşayamıyoruz da.
Bunun için, fert olarak
hepimiz kendi çapımızda şahsiyetimizi ispat edeceğiz. Herkes
kendi meslek, iş durumuna göre
eğitimini düzenleyecek, işi ile
eğitimini bir arada, aksatmadan,
düzen içerisinde yürütecek.
Diyelim ki bir terzi, kendisini saygı ile kabul ettirmek için,
işini, mevcutların en üst seviyesine çıkartmak azmiyle yapacak.
Yaptıkça ilerletecek, güzelleştirecek, güzelleştikçe eğitimin gereği
olarak daha ilerisi için kendi
iddiasını kendisi kamçılayacak.
Gelişmelerden kendi memnun oldukça, çevresi de memnun
olacak ve hiçbir zaman en üstün
olma, saygı ile kabul olunma
iddiasını gevşetmeden ferdî
hedefine ulaşacak. Kendisini,
çevresine ve herkese saygı ile
kabul ettirmeyi başardığı an, milletinin diğer fertlerinin de aynı
kabulü görmesinde yardımcı olacak, bildiklerini öğretecek.
İşte her fert kendi çapında
olsun bu çabayı gösterirse, kısa
zamanda şahsiyetimize kavuşur,
özgür yaşarız.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

RAMAZAN’IN HAS ORUCU
Has dediğimiz insan zaten her
zaman anlayışlı ve her zaman oruçlu gibidir. Çünkü öylesi insan, hayvani yaşantıdan yaşantısını tamamen ayırmıştır ki, has insan olmuş
ve kendisine has insan unvanı verilmiştir. Öylesi insan, artık emin insan
olarak kendine güven kazanmıştır.
Çünkü kalıbının adına yaşamaktan
yakasını çoktan kurtarmış, o artık
kalbinin adına yaşamanın zevki ve
sürekli neşe’si içindedir. Daha açıkçası, haslık sıfatı öyle beribenzer
olumlarla olmaz. Haslık sıfatı:
Tamamen kalbi için, kalbi hesabına
yaşamakla olur ancak. Kalıp, yani şu
fizik yapı, mahlûklardan örülü olan
her tür mahlûkun sıfatını uhdesinde
toplamış bir bedendir. Bunun için
bedene; kalıp diyoruz. İnsanın
mücerret olumuna da; kalp diyoruz.
Kalıbı için yaşayan, iradesine zor
hâkim olur. Hiç de olamaz gibidir.
Ama kalbi için yaşayan, mahlûki arzularına eğilmez bile. Onun
için kalbi için yaşayan mutlak iradesine ve her şeyine hâkimdir, hiç ciddiyetini bozmaz. Yüce Allah'ın
Rahmani sıfatında devamlı olarak
yaşantısını devam ettirdiği için, her
zaman için, oruçlulardan daha ciddi
ve daha hâkimdir. Tek kelimeyle.
Has insan, gövdesini; üstünde
belirtisi için yaşatır. Öyle insanlar
için gövdenin kıymeti, ancak şereflerini takdim etmek içindir.
Daha böyle gövdesine bağlı
olmayan bir insan için gövdesine ait
olanlara ne kadar kıymet verir,
mesele açıklığıyla ortada Böyle gövdesini ve gövde ihtiyaçlarını bir hiç
nazarıyla tutan insan için, Ramazan
ve oruç nasıl etkili oluyor demeye
yer yok. Çünkü daha sonsuzluğa
doğru ilerleme var. Tekrar öteki
insanlara doğru eğilim edip, eğitim
yapmak var. Var oğlu var. Has insan
in orucu her zaman öteki insanların
orucu gibidir. Üstelik kalbiyle de
oruç tutar. Anlayışlı, zihnini de oruç

bozacak şeylerden koruduğu gibi
Has İnsan da, üstelik kalbini de oruç
bozacak şeylerden korur. Has İnsan
gövdesine oruç tutarken, zihnine de,
kalbine de oruç tutar. Bir bütün oruç
olur. Yani altın misalini düşünürsek,
yirmi iki ayar oruç olur Has'ın orucu.
Kendine eminliğinin daha
üstünde bir eminlik kazanması için,
her seneki terfisinin üstüne bir terfi
daha alır. Ramazanı Şerif ayında
oruç tutarken, o şerefli aydan kalbinde daha çok şereflenmek için
daha dolaylı oruç tutar.
Nasıl mı? Evet haklısınız.
Bunun nasılını da şöyle açıklayalım.
Gövdeye hâkimiyet kurmak kolaydır.
Zihnine geleni biraz erteler.
Hâkimiyet yine kısmen olur. İnsanın
kalbine gelen, zihnine de gelir. Kalp
daha köktür.
Onun için kalbe hâkimiyeti
daha gerçekleştirmek ve devamlı
murakabe etmek meselesi vardır,
zorluğu da oradadır. Onun için kalbe
hâkimiyet, daha çok ciddiyetle sağlanır. Talimi ciddi tutmak ister.
Bunun içindir ki, büyük insanlar daha esaslı bir bütünlükle yılda
bir ay oruçlarını beşeri önemle
tutarlar ki, ciddiyeti hâkimiyetleri
öyle kuvvetlenir. Değilse "hâkimiyet
tamamlığım bana yeter" deyip tekliften kendisini muaf tuttuğu anda,
mahlûksal yaşantısına hâkimiyet
kuramaz. Nasıl kaybettiğinin de farkına varmadan aciz durumlara
düşer. Daha da kolay kolay kendini
toparlayamaz. Kendi kendisini alay
edecek perişanlıkta ömrü biter.
Kısacası, insan ne kadar muktedir olursa olsun, yine yüce Allah'ın
emirlerini daha titizlikle yaparsa o
iktidarının kuvvetini pekleştirir.
Yüce Allah'ın emirlerine itibar
etmediği yerde, t kudret kendisinde
kaybolur. Farkına da varmaz Kendini
hâkimiyet sembolü sanarken, en
basit bir şeyde bile hakimiyet kuramaz.

“Yaşatmak için
yaşayan insan,
şerefli olur.”

Abdulkadir DURU

11 Haziran 2016 CUMARTESİ

ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

GAYEN,
İNSAN GAYESİ
DEĞİLSE;HİÇSİN!..
Evet, çok çeşit gayeler var. Her insan, bir gayeyi tutmuş
gidiyor. Ama insanca gaye, ama hayvanca gaye! Yeter ki
bir gaye olsun!.. İnsan gayesiz olmaz!.. İnsanoğlu, gayesiz yaşayamaz diye bir gaye tutmuş.
Zaten insan nedir, bilen-tanıyan yok ki insanı bulalım da
insanın gayesi ne biçimdir onu bilelim. Tanımı, ölçüsü
olmayan varlığa da, kim ne dese yer tutmaz. Çünkü herkes kendine göre bir şeyler diyor.
Elin oğlu der!.. Her şey diyen olur. Ama biz, bir insan
tanımı yapıyoruz. Bizim dediğimiz, yaptığımız, bir
esastır. İnsanın tanımını ve insan sıfatlarını biz meydana çıkarıyoruz. Öyleyse biz gerçekten insanı bulmuşuz.
İnsanı gayesiyle tanımayı biz öneriyoruz. İnsan yargısına; gerçek değerlerle, sahte değerler farkını biz sunuyoruz. Tüm insanlara insan tanımı için genel ölçüyü biz
veriyoruz, insan ve insana lâzım olanlar diyen biziz.
Şu açıklamalar, kendini anıyla yaşamanın hassasiyetiyle
oluyor. Şu açık buluşlar, yaşayanın; Yaşatan kuvvetiyle
güçlenmesinden meydana çıkıyor. Bu bir güven, bu bir
kabul meselesidir.
Öyleyse, kendini anıyla yaşayanlar bu sözlerden anlar.
Yaşatan'a dayalı olduğunu bilenin, bu birliği idrak edenin anlayabileceği meselelerdir bunlar.
Biraz da olsa anlaşıldı. İnsan insanlık yolundaysa; gayesi insan gayesi, yaşantısı da insanca yaşamak olur.
Demek oluyor ki: Tüm insanlığı insanca yaşatmak gayesinde olana, gerçekten insan diyebiliriz.
Şahsî menfaatlerine göre yaşayana, çıkarından başka
şey düşünmeyene, insan diyemeyiz. Hayvanlar da yalnız menfaati için yaşıyor, çıkarından başka bir şey
düşünmüyor. Arada bir fark yok. Fark varsa, bu bir şekil
farkı mı? Biçimle bir şey olacağını kimse kabul etmez.
İş, zihniyettedir.
Zihniyet sadece menfaat ya da sadece geçim olursa;
geçim endişesindeki insanla muhatap olunmaz. Öyle bir
kimse ile havadan, sudan dahi konuşulmaz.
Oysaki insanca bir gaye olmalı insanda. Gece-gündüz
aşk ile yanmalı insanın içi. İnsanlığı selâmete götürmek,
kişiliğince yaşatmak olmalı insanın gayesi. Huzurun,
emniyetten geldiğini göstermek olmalı insanın işi.
Yeter, yeter artık dünyaya neye geldiğimizi unuttuğumuz!.. Yeter bu umursamazlığımız. Biz ki, biçimimizle
insanız;
Gayemizle,
Zihniyetimizle,
Edimlerimiz ve
Muamelelerimizle bir bütün insanız.
Öyle;
Zihniyetimiz ayrı,
Edimlerimiz ayrı,
İnanç ve
Güvencimiz ayrı,
Hiç bir varlığımız öbür varlığımıza uymadan yaşarsak;
saksağan bile denilmez bize.
Kendimizi anımızla yaşayalım da, her varlığımızı biçimimiz gibi insan ifadesiyle sürdürelim olmaz mı?
Kendini anınla yaşa ki, kapı açılsın.
Kendini Anınla Yaşa!..

At Kestanesi ile Egzama Tedavisi

Kırkambar

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

K.K. 77

Atkestanesi bitkisi diğer
bir adı ile Hind kestanesi olarak da bilinmektedir. Daha
çok balkanlarda yetişen bu
ağaç ormanlık alanlarda
tamamen doğal yetişmesi
sebebi ile birçok sağlık alanında etkili olabilmektedir.
Hippocastanaceae familyasından gelen at kestanesini
dünya üzerinde bilinen birçok
çeşidi bulunmaktadır.
Sağlık ve kozmetik
alanlarında atkestanesinin
yaprakları, tohumları, çiçekleri ve ağaç kabukları aktif olarak kullanılmaktadır. Yüzyıllar
önce gelen bu alışkanlık günümüzde ise modern tip ile birleşmesi daha etkili hale gelmektedir. Özellikle egzama
tedavisinde etkili olan at kestanesi birçok cilt hastalıkları-

na da çare olmaktadır.
Atkestanesi üzerinde
yapılan birçok bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen at kestaneli kremler halk
arasında daha çok egzama
hastalıklarının ve hemoroid
hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır. Cilt dostu
olarak da ifade edilen bu şifalı
bitki kaynağı özelliğini içeriğindeki antioksidan maddelerden almaktadır.
Bileşen maddeleri:
Atkestanesi içeriğinde etkin
olarak B1 vitamini, C vitamini, K vitamini ve P vitaminleri
ile birlikte kalın yağlar, saponin, tanen, flovan, nişasta,
şeker, fitosterin, adenozin gibi
bileşikler bulunmaktadır.
Bu mucizevî bitkinin

yaprakları genellikle mayıs ve
ağustos aylarında, meyveleri
eylül ve ekim aylarında,
kabukları ise mart ve ekim
aralarında toplanarak yararlanılmaktadır.

At Kestanesinin Başlıca
Faydaları

Atkestanesi bitkisi ile
elde edilen krem ve jeller
başta egzama tedavisi olmak
üzere birçok cilt hastalıklarında etkili olmaktadır.
Burkulma ve incinme
sonucu meydana gelen yaralanmaları ve şişlikleri tedavi
edici özellik gösterir.
Atkestanesi kremleri
varis ve hemoroid hastalıklarının tedavisinde oldukça etkili
olmaktadır.

Kurtulmuş yaprakları
ile hazırlanan bitkisel çaylar
ise ateş düşürücü etkiye sahiptir.
Romatizma ağrılarının
hafiflemesine yardımcı olur.
Soğuk algınlığı ve ateş
düşürücü etkisi de bulunmaktadır.
Birçok kişinin çare
bulamadığı egzama hastalığı
toplumun en büyük sorunları
haline gelmiştir. Atkestanesi
de egzama cilt hastalığına
oldukça faydalıdır. Bunun için
ise uzmanlar tarafından meydana getirilen kremler ve jeller tavsiye edilmektedir.
Egzama hastalığını tamamen
oradan kaldıran atkestanesi
kremini güvenli alışverişin
Kırkambardan temin edebilirsiniz.
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Elektrik kesintisi var

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum'da kaliteli ve sürekli
elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik Kesintisi'
uygulanacak.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum
İl Koordinatörlüğünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriği
ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
12.06.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı
İlçesinde 08:30-17:00 saatleri arasında 3 Şahıs
Çalışmaları'' nedeniyle; Günyazı Köyüne,
13.06.2016 Tarihinde Çorum İli Kargı
İlçesinde 08:30-17:00 saatleri arasında 3 Şahıs
Çalışmaları'' nedeniyle; Günyazı Köyüne programlı olarak elektrik verilemeyecek.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
değeri yüzde 4,8 arttı

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla
tahmininde, 2016 yılının birinci çeyreği bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde
4,8’lik artışla 31 milyar 679 milyon TL oldu.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri
cari fiyatlarla yüzde 12,5 arttı. Üretim yöntemiyle
gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2016 yılının
birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre, cari fiyatlarla yüzde 12,5’lik artışla 499 milyar 315 milyon TL oldu.
Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin
toplam katma değeri, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit
fiyatlarla yüzde 2,7’lik artışla 1 milyar 447 milyon
TL, cari fiyatlarla yüzde 8,6’lık artışla 18 milyar
937 milyon TL oldu.
Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin
toplam katma değeri, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit
fiyatlarla yüzde 5,9’luk artışla 10 milyar 785 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 12,3’lük artışla 120
milyar 354 milyon TL oldu.
Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin
toplam katma değeri, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit
fiyatlarla yüzde 5,1’lik artışla 19 milyar 884 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 12,5’lik artışla 301
milyar 633 milyon TL oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre
yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış
sabit fiyatlarla GSYH tahmininde, 2016 yılı birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
yüzde 4,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri ise bir önceki çeyreğe göre
yüzde 0,8 arttı.

HANE HALKLARININ NİHAİ
TÜKETİM
HARCAMALARI YÜZDE 6,9 ARTTI

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 12,8’lik
artışla 355 milyar 739 milyon TL, sabit fiyatlarla
yüzde 6,9’luk artışla 22 milyar 405 milyon TL
oldu.
Devletin nihai tüketim harcaması sabit
fiyatlarla yüzde 10,9 arttı. Devletin nihai tüketim
harcamaları, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla
%21,1’lik artışla 81 milyar 218 milyon TL, sabit
fiyatlarla yüzde 10,9’luk artışla 3 milyar 572 milyon TL oldu.
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu sabit
fiyatlarla yüzde 0,1 azaldı. Gayrisafi sabit sermaye
oluşumu, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde
13,1’lik artışla 104 milyar 376 milyon TL, sabit
fiyatlarla yüzde 0,1’lik azalışla 7 milyar 42 milyon
TL oldu.

MAL VE HİZMET İHRACATI SABİT
FİYATLARLA YÜZDE 2,4 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre,
cari fiyatlarla yüzde 11,8’lik artışla 131 milyar 68
milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 2,4’lük artışla 8
milyar 11 milyon TL oldu. Mal ve hizmet ithalatı
sabit fiyatlarla yüzde 7,5 arttı. Mal ve hizmet ithalatı, 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 9,4’lük
artışla 149 milyar 91 milyon TL, sabit fiyatlarla
yüzde 7,5’lik artışla 9 milyar 317 milyon TL oldu.

GÜNDEM

İskilip’in dört tarihi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yetkilileri İskilip’teydi

camisinde restorasyon

İskilip Belediye Başkanı Recep
Çatma’nın daveti üzerine Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı
Ali Hürata, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri
Daire Başkanı Suat Faruk Giray, Tokat
Vakıflar Genel Müdürü İsmail Aktaş,
İnşaat Şube Müdürü Yılmaz Kılınç, restorasyonu tamamlanan Şeyhyavsi Cami,
restorasyonu devam eden Kazasker
Cafer Efendi Cami ve restorasyon kapsamına alınan Ulucami, Hacı Mürsel
Cami ile Şeyh Habib camilerinde incelemelerde bulundu.
İncelemelerde İlçe Müftüsü
Nurettin İçtüzel ile söz konusu camilerde görev yapan din görevlileri de ziyarete katıldı. Öğle vakti İskilip’e gelen
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müdür
Yardımcısı Ali Hürata ve beraberindeki
heyet restorasyonu tamamlanan Şeyh
Yavsi camisinde incelemelerde bulunduktan sonra Kazasker Cafer Efendi
Camiinde devam eden çalışmanın hızlandırılması için yapılabilecek uygulamaları
değerlendirdi.
Buradan
Restorasyon programı kapsamına alınan
Ulucami, Hacı Mürsel Cami ve Şeyh
Habib Camilerine geçerek çalışmalarını
tamamladı. Yetkililer asırlara tanıklık

etmiş bu camilerin restorasyon projelerinin hazırlanmasına karar verdi.
İncelemelerin ardından Genel
Müdürlük ve Tokat Bölge Müdürlüğü
yetkilileri İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar
ve Külliyesini ziyaret ederek dua okudular. İskilip Metin Alkan Halk Eğitim
Merkezinin sergisini de gezen misafirler
burada üretilen ürünler hakkında Halk
Eğitim Merkezi Müdürü kadir
Çatal’dan bilgiler aldıktan sonra
İskilip’ten ayrıldılar.
Vakıflar
Bölge
Müdür
Yardımcısı Ali Hürata, İskilip Belediye
Başkanı Recep Çatma’nın restorasyon-

lar konusunda ısrarlı girişimlerinin olduğunu, İskilip’in manevi şahsiyetleri ve
kültür varlıkları bakımından özel bir
konuma sahip olduğunu belirterek restorasyon çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Belediye Başkanı Recep Çatma
“Gerek camilerimizin, gerekse diğer
restorasyon projelerimizin hızla gerçekleştirilmesi için çözüm odaklı çalışan,
her zaman destek olan Vakıflar Genel
Müdür Yardımcımız Sayın Ali Hürata
ile tüm emeği geçenlere şahsım ve
İskilip halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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İMSAKİYE
5 Ramazan

İmsak (Sahur) 03:03
Güneş

05:02

Öğle

12:47

İkindi

16:44

Akşam (İftar)

20:19

Yatsı

22:07

ÇRT’ de Bugün
12:00 Mukabele (10.Cüz)
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
17:00 Mukabele (10.Cüz) –Tekrar
18:00 Haberler
18:30 İftara Doğru
20:19 İftar Vakti
20:30 Haberler
21:00 Ramazan Sokağı
23:00 Haberler
23:30 Dikkat Bulut Çıkabilir
01:00 Haberler
01:30 Sahura Doğru
03:03 Sahur Vakti
03:30 Haberler
04:00 Mukabele (7.Cüz)

Tarihte Bugün

11 Haziran MÖ 1184 Truva savaşı: Truva'nın yağmalanıp yakılması.
11 Haziran 1509 İngiltere kralı VIII. Henry ile
Aragon'lu Catherine evlendi.
11 Haziran 1868 Kızılay, Mecruhin ve Marda-yı
Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adı altında
kuruldu.
11 Haziran 1898 Çin'de liberaller imparatorun
davetiyle iş başına geldi ve 100 günlük dönemi
başlattılar.
11 Haziran 1901 Yeni Zelanda Cook Adaları'nı
topraklarına kattı.
11 Haziran 1913 31 Mart isyanını bastıran
Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen
bir suikast ile öldürüldü.
11 Haziran 1919 Mustafa Kemal, kendisini
İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış
Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e
gitti.
11 Haziran 1926 Ziya Hurşit ve arkadaşları İzmir
suikastini hazırlamak üzere İstanbul'dan İzmir'e
geldiler
11 Haziran 1929 Türkiye-Romanya Ticaret ve
Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
11 Haziran 1933 Cumhuriyetin ilanının 10'uncu
yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.
11 Haziran 1933 İller Bankası kuruldu.
11 Haziran 1937 Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada bütün çiftliklerini ve mallarını millete
bağışladığını bildirdi.
11 Haziran 1940 II. Dünya Savaşı: İngiliz kuvvetleri İtalya'daki Ceneviz ve Torino kentlerini bombaladı. İtalyan Hava Kuvvetleri Malta adasına ilk
saldırılarını gerçekleştirdi. Norveç iki ay süren
direnişin ardından Nazi ordularına teslim oldu.
11 Haziran 1954 Zonguldak'ta meydana gelen
grizu patlamasında 6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı.
11 Haziran 1960 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım
kampanyası düzenlendi.
11 Haziran 1963 Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığı Zafer gazetesini kapattı. İstanbul
Üniversitesi askeri kordon altına alındı.
11 Haziran 1967 İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle
sona erdirildi.
11 Haziran 1970 Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya
Şampiyonu oldu.
11 Haziran 1970 Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde Sendikalar Kanunu'nda değişiklik
yapılması Türkiye İşçi Partisi'nin 4 milletvekili
dışında 230 oyla kabul edildi. Yasada yapılan
değişiklikler kısa adı DİSK olan Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu'nun faaliyetlerini
kısıtlamayı amaçlıyordu. Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu 15 Haziran'da eylem
kararı aldı.
11 Haziran 1973 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşiretler arasında çatışma çıktı. Aralarında Adalet
Partisi ilçe başkanının da bulunduğu 12 kişi öldürüldü.

VEFAT EDENLER
ŞAZİYE HIZ
Taşpınar Köyü' nden gelme, Gençlik Spor İl
Müdürlüğü çalışanı Ahmet HIZ ile Hakkı, Erdal
ve Seyfettin HIZ' ın annesi; Şaziye HIZ vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Belediyespor’da transfer çalışmaları başladı

2016-2017 Futbol Sezonunda 3. Lig’de
şampiyonluk mücadelesi verecek olan
Çorum Belediyespor’da iç transferde
kalınması istenen isimler belli oldu. Turgut
Özal İş Merkezi’nde konuyla ilgili olarak
yapılan basın toplantısında 7 futbolcunun
takımda kalacağı açıklandı. Basın
Sözcüleri İsmail Karabay ve Mustafa
Altunkaya’nın katıldığı basın toplantısında
Mali As Başkan Nadir Solak, Tesisler ve
Güvenlik Sorumlusu Fahri Yandık ile
Genel Kaptan Yetkin Özbey de hazır
bulundu.
Toplantıda konuşan Basın Sözcüsü İsmail
Karabay, bu sezon şampiyonluk ipini
göğüslemek için çalışacaklarını dile getirdi. Futbol Şube Sorumlumuz Okan Hergün
ve Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt
ile yaptıkları istişareler sonrasında bir
takım kararlar aldıklarının altını çizen
Karabay, “Kamuoyunda futbolcularla ilgili
bir beklenti olduğunu biliyoruz. Teknik
direktörümüz, Futbol Şube Sorumlumuz,
genel kaptanımız ve gerekse transfer komitemiz kendi arasında yaptığı değerlendirme
sonrasında kalmasını düşündüğümüz futbolcuları belirledik. Kadromuzda 23-24
futbolcumuz var. Önümüzdeki sezon için
çok daha farklı bir yapılanma ve iddia
peşinde olacağız. Tabi teknik ekibinde vermiş olduğu rapor doğrultusunda şu an için
mevcut 7 futbolcumuzla devam etmek istiyoruz. Bu oyuncularımız kaleci Onur,
Yılmazcan, Çağrı, İmam, Kudret, Tahir ve
Mehmet Ege. Eşref Korkmazoğlu kiralık

olarak forma giydi. Gelecek sezon anlaşabilirsek yine kadromuza dahil etmek istiyoruz. Bu hafta içerisinde hızlı bir şekilde
iç transferi bitirerek pazartesi gününden
itibaren dış transfere odaklanmak istiyoruz.
Transferlerimizi de hızlı bir şekilde
tamamlayarak kampa erken girip sezona
daha hazır başlamak istiyoruz. Yaklaşık 15
oyuncumuzla yolları ayrıma kararı alırken
teknik nedenlerden olduğunu belirtmek
istiyorum. Gelecek sezon geçen seneden

Güzel Sanatlar Lisesi’nden Milli
Eğitim Müdürü Büyük’e ziyaret
Güzel Sanatlar Lisesi’nin
başarılı öğrencileri İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaret
etti.
İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, Güzel Sanatlar
Lisesi’nin Türkiye derecesi yapan
başarılı öğrencileri Tunahan
Demirer ve Murat Işık’ı makamında kabul ederek ödüllendirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, öğrencileri kabulünde: “Her geçen gün bir yenisini
gördüğümüz bu örnekler, bizleri
oldukça memnun ediyor. İlimizi
temsil ettikleri yarışmalarda derece
alan öğrencilerimizi tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyorum.
Bu öğrencilerimizi yönlendiren
öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra çalışmaları hak-

kında öğrencilerden bilgi alan İl
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.
Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencisi Tunahan Demirer, Ordu
Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlemiş olduğu
"Güzel Sanatlar
Liseler Arası Canlı Model Desen
Yarışması’nda Türkiye ikincisi
oldu.
Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencisi Murat Işık, Gençlik
Merkezleri arası Türk Müziği Solo
Çalgı Yarışması Çorum ve
Karadeniz Bölge Elemelerinde
birinci olarak Türkiye Finallerine
katıldı. Türkiye Finallerinde de
birinci olan Murat Işık, ödülünü
Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç’tan aldı.

PARÇALI BULUTLU
ÇOK BULUTLU

GÖK GÜRÜLTÜLÜ S.Y.

farklı bir takım kimliğine kavuşmak istiyoruz. Ortak istişareler sonucunda böyle bir
yol tercih edildi. Geçen sezon bize katkı
sağlayan futbolcu arkadaşlarımıza da
teşekkür ediyoruz. Transfer listemiz hazır.
Bununla ilgili bir alt yapı oluşturduk.
Çorum kamuoyunun mutlu olacağı oyuncuları getireceğiz. İddialı bir yönetim olarak girdik iddialı bir takım oluşturacağız”
şeklinde konuştu. Tesisler ve Güvenlik
Sorumlusu Fahri Yandık ise, kamuoyunun

12 Haziran
2016 Pazar

beklentilerini bildiklerini ve bu yönde
çalışma yaptıklarını söyledi. Yandık, başarının sadece yönetimlerin istemesiyle olabilecek bir iş olmadığını tüm şehrin de bu
yönde hareket etmesini gerektiğine işaret
ederek, şehrin tüm dinamiklerinden kendilerine yardımcı olmasını söyledi.

DIŞ TRANSFERDE İKİ İSİM
AÇIKLANDI

Bugün yapılan basın açıklamasında 2 isim
de kamuoyuna duyuruldu. Basın Sözcüsü
İsmail Karabay, dış transferde görüştükleri
isimlerden Göztepe’de forma giyen kaleci
Atacan Öztürk ile Bayrampaşa’da kiralık
olarak forma giyen golcü futbolcu Sinan
Kurumuş ile de görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi. Karabay, görüşmekte
oldukları diğer isimlerin de durumlarının
netlik kazanması halinde kamuoyuna
duyuracaklarını kaydetti.

Çorum Mantısı’nın

Türkiye başarısı

Çorum’da 1998 yılında üretime başlayan
Kemal Öz Gıda, gelinen 18 yıllık süreçte
Türkiye’nin markası haline geldi.
Türkiye genelinde 6 bin şubesiyle hizmet
veren A101 mantı tercihini Kemal Öz Gıda’dan
yana kullandı. Çorum’da 1998 yılında üretime
başlayan Kemal Öz Gıda, gelinen 18 yıllık süreçte
Türkiye’nin markası haline geldi. Çorum Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kemal Öz
Gıda, Türkiye’nin 81 ilinde ve çok sayıda ilçedeki
6 bin A101 Mağazası’nda tüketiciyle buluştu.
Günlük 6 ton mantı üretiminin yapıldığı tesiste 25
kişi de istihdam ediliyor.

AYLIK 150 TON MANTI ÜRETİYOR

Çorum mantısının Türkiye’de kalite ve lezzet olarak sıçrama yaptığını belirten Kemal Öz
Yufka Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özdoğan,
Çorum mantısı Kayseri mantısının önüne geçti.
Çorum Leblebisi, pirinci nasıl meşhur ise mantımızda o derece meşhur olmuştur dedi. A101 marketler zincirine günlük taze bir şekilde üretim yaptıklarını kaydeden Özdoğan, aylık 150 ton ürün
vermekteyiz, Türkiye geneli satışlardan gayet
memnunuz dedi. Özdoğan, Leblebi ve pirincin
ardından Türkiye de Çorum mantısının da ciddi
rağbet gördüğünü ifade etti. Tamamen katkısız,
kimyasal maddeler kullanılmadan üretim yapılan
tesiste, son sistem teknolojik makinalar kullanıldığını aktaran Özdoğan, günlük olarak 6 ton üretim
yaptıklarını ve aynı anda ürünlerin paketlemesi de
yapılarak, yine aynı gün içerisinde ürünlerinin taze
taze tüketiciyle buluştuğunu kaydetti. 1 kg ve 400
gramlık ambalajlar halinde üretilen Çorum
Mantısı, “Kemal Öz Mantı” markasıyla tüm
Türkiye’nin beğenisine sunulurken, “Çorum”
adına taşıyan ilk ürün olması sebebiyle de dikkat
çekiyor. 1998 yılında, eski Mecitözü Caddesi’nde
20 metre karelik bir dükkanda, Bülent Özdoğan ve
Suat Atalay tarafından temeli atılan Kemal Öz
Mantı, 2011 yılından itibaren de Organize Sanayi
Bölgesi’nde 2000 metre karelik bir alanda faaliyetini devam ettiriyor.

ÇORUM MANTISI 6 BİN A101
MAĞAZASINDA

Çorum Mantısı ile birlikte, yufka, erişte,
kadayıf ve böreklik yufka ürünlerini de tüketicinin
beğenisine sunan Kemal Öz Yufka Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Özdoğan, geldiklerini noktanın Çorum adına gurur verici olduğunu söyledi.
18 yıllık süreç sonunda, Çorum Mantısını tüm
Türkiye’ye duyurmak adına önemli bir adım attıklarını ifade eden Özdoğan, tüm Türkiye’de 6 bin
A101 Mağazası’nda ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını kaydetti.

ÇORUM MARKASINA SAHİP ÇIKTI

Elde ettikleri bu başarıda tüm Çorum’un

katkısı olduğunun altını çizen Özdoğan; ”Çorumlu
bize sahip çıkmasaydı belki de bu noktalara gelemeyecektik. Çorum adının Türkiye’nin her yerinde ürünlerimizle anılacak olması gurur verici. Bu
gurur tüm Çorum’undur” diye konuştu.

SEKTÖRÜN PARLAYAN YILDIZI

Kemal Öz Gıda’nın 1998 yılından günümüze lezzetli, sağlıklı ve kaliteli ürünler sunduğunu ifade eden Kemal Öz Mantı Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Özdoğan, “Ürünlerimiz hijyenik
koşullarda el değmeden üretilmektedir” dedi.
Günümüzde sektörü ilgilendiren tüm teknolojik
yenilikleri Kemal Öz ürünleri ile tüketicilere ulaş-

tırdıklarını anlatan Özdoğan, firma olarak her
zaman daha ileriyi hedeflediklerini vurguladı.

TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

Özdoğan, “Üretim tesisimiz 1800 m2
kapalı alan olmak üzere, makine parkurumuzda
Yufka makinesi, Mantı makinesi, Kadayıf makinesi, Üçgen yufka kesme makinesi, Vakum makinesi
bulunmaktadır. Tesisimiz, sizlere daha iyi hizmet
verebilmek adına tam kapasiteyle çalışmaktadır.
Kemal Öz Gıda olarak; tecrübemize, sevgimizi ve
heyecanımızı ekleyerek günden güne büyüyen bir
firma olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde
konuştu.

