-

SAKARYASPOR
SAKARYASPOR
Ahlakta sınıfta
sınıfta kaldı
Ahlakta
kaldı

Sayfa 8’de

Çorum’da konut satışları düştü

Çorum’da bu yılın ilk altı ayında 4 bin 458 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında geçen yıla göre azalma yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Yılın ilk altı ayı ve Temmuz ayı
konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Çorum’da geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 262’si birinci el, 309’u ikinci el olmak
üzere toplam 571 konut satışı gerçekleşti. Ocak-Temmuz ayını kapsayan yılın ilk altı aylık bölümünde ise 2 bin’i birinci el 2 bin 458’i ikinci
el olmak üzere toplam 4 bin 458 konut satışı gerçekleşti. Çorum’un
Yýl: 1 Sayý: 224 geçen yılın ilk ayındaki konut satış rakamı ise 4 bin 553 olmuştu. Buna
göre geçen yıla göre konut satış rakamlarında küçük miktarda bir azalSayfa 3’te
ma olduğu görüldü.

Tıp fakültesi evine dönüyor
25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

GünlükSiyasiBağımsızGazete

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Tıp Fakültesi’nin
bir sene içerisinde Fen Edebiyat
Fakültesi’nde geçici bir süreyle
konuşlanacağını açıkladı.
Gül, Pehlivan’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu

Ziraat Mühendisleri Odası İl
Temsil cisi Necati Gül ile yönetim
kurulu üyeleri, Çorum Pancar
Ekicileri Kooperatifi (PANKOBİRLİK) başkanlığına seçilen Ahmet
Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Sayfa 4’te

Alacahöyük kazısının

81. yılı kutlandı

D

ün gerçekleştirilen
basın toplantısında
konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Ankara
yolu üzerinde 481 dönümlük
arazinin Hitit Üniversitesi’ne
tahsis edildiğini, bu alana
Sağlık Kampusu yapmayı
planladıklarını söyledi. Güney
Kampusu’nun yapılacağı alanın kısa süre içerisinde
Çorum’un cazibe merkezi haline geleceğini belirten Alkan,
“Üniversitenin başarısı,
Çorum’un başarısıdır. Bizim
bundan sonrasında marka olabilmemiz, belli bölümlerde
seçilebilir, tercih edilebilir
olmamız gerekiyor” dedi.

Gül’e ziyaret

Kastamonu’da cenazeye
giden ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
öldü, 5 kişi yaralandı.

Kasaplara ‘kurban
kesim kursu’

Sayfa 3’te

Çorum Halk Eğitim
Merkezi yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi
kurban kesim kursu açıyor. Kurs için kayıtların
29 Ağustos’ta sona ereceği bildirildi.

Türk sinemasının iki usta
oyuncusu Çorum Belediye
Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ü
ziyaret etti.
Sayfa 4’te

Osmancık eski Kaymakamı Karataş, Koyunbaba’da

serbest bırakıldı

Fetullahçı
Terör Örgütü’nün
(FETÖ)
darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında gözaltına
alınan Osmancık eski
Kaymakamı Cemalettin
Demircioğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sayfa 5’te

Esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yapılandıracak
kanun Resmi Gazete’de yayımlanaSayfa 2’de
rak yürürlüğe girdi.

Cenazeye giderken
kaza yaptı

İlk milli kazı olan
Alacahöyük kazısının 81. yılı, kazı
ekibi tarafından Alacahöyük
Sayfa 4’te
Kazıevi'nde kutlandı.

Usta oyunculardan

Borcu olan esnaf ve
sanatkarlara müjde!

incelemelerde bulundu

Osmancık Belediye Başkanı
Hamza Karataş, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Koyunbaba
Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak,
devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Başkan Karataş'a AK Parti
Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı ve
Osmancık Belediye Meclis Üyesi Kadir
Delibaş da eşlik etti. Belediye Başkanı
Karataş, tarihi Koyunbaba
Köprüsü'nde yapılan çalışmaların belli
bir proje dahilinde yürütüldüğünü, bu
tür çalışmaların gelişi güzel değil ilgili
mercilerin tarafından sürekli denetim
altında tutularak yapıldığını belirtti.
Sayfa 5’te

Sungurlu’da sağlık
çalışanları tutuklandı
Sungurlu’da Fetulllahcı Terör
Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 sağlık
çalışanlarını tutuklandı. Sayfa 3’te

Sayfa

2

Gençlik enerjinizi
koruyun

Sağlıklı bir vücut için gerekli olan
gençlik enerjinizi belirli zamanlarda detoks
yaparak koruyabilmeniz mümkün.
Gençlik enerjisini korumak için
vücuttaki toksin birikimi dışarıya atmak
gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen
Olcay Barış, bunun yolunun bazı dönemlerde detoks uygulamaktan geçtiğini belirtiyor.

VÜCUDUNUZ DETOKS
SİNYALİ VERİYOR MU

Tıbbi tedavi çözümü tam sağlanamayan şikayetler konusunda detoks uygulaması yapılabilir. Baş ağrısı, sırt ağrıları, sık sık
soğuk algınlığına yakalanmak, kronik yorgunluk, eklem ağrıları, burun kaşıntısı,
sinirlilik, deri döküntüleri, öksürük, uyku
hali, deri kızarıklıkları, göğüs hırıltısı, gözlerde hassasiyet, uykusuzluk, bulantı, boğaz
ağrısı, savunma sisteminde yavaşlama, baş
dönmesi, hazımsızlık, boyun tutulması,
değişken ruhsal yapı, anksiyete (kaygı),
sinüslerde tıkanıklık, ağız kokusu, dolaşım
bozukluğu, ateş, depresyon, kabızlık gibi.
Ancak tıbbi açıdan hekim tarafından takip
edilen kronik hastalığı bulunan kişilerin
detoks yapması önerilmez.

DETOKS NASIL YAPILIR?

Detoks, en uzunu 15 günlük olmak
üzere haftada bir, üç ya da yedi günlük kürler halinde yapılabilmektedir. Beslenme
detoksu için mutlaka bir beslenme uzmanından destek almak gerekir. Beslenmeyle
yapılacak değişikliklerin yanında egzersiz
yaparak terlemek ve bağırsak hareketliliğinin devamını sağlamak da vücuttaki toksin
maddelerin atımını destekleyecektir.

BESLENMEYE EK ÖNERİLER

- Detoks süresince sabah uyanınca
bir bardak ılık suya bir kaşık limon suyu
veya bir kaşık elma sirkesi ekleyerek için.
- Yemeklerde tercihen çiğ sarımsak
ve maydanoz yiyin.
- Mide probleminiz yoksa zencefil ve
acı biberi çorbalarınıza katarak kullanın.
- Yemek aralarında papatya, zencefil,
ıhlamur, meyankökü gibi arındırıcı çaylar
için.
- Akşamları rahatlatıcı ve uykuya
geçişi kolaylaştıran papatya çayı için.
- Ayda bir kez vücudunuzu arındırın.
Örneğin gün boyunca sadece evde sıkılmış
doğal meyve suyu, su ile birlikte çiğ sebzemeyve yiyin.
- Kırmızı etin tüketim sıklığını azaltın ve şarküteri ürünleri, sakatat, rafine edilmiş besinler, şeker, tuz, doymuş yağlar,
kahve ve alkollü içecekleri olabildiğince
almamaya çalışın.
- Besin seçimlerinizde olabildiğince
doğal ürünler kullanın.
- İçeriğini bildiğiniz PH oranı 7 veya
üzerinde olan içme sularını ve mineralli
suları (maden suyu) tercih edin.
- Yumurta, buğday, süt ve süt ürünlerini belirli dönemlerde sıra ile yiyin.
Hepsini aynı dönemde yememeye özen gösterin.
- Mevsim meyve-sebzelerini kullanmaya özen gösterin.
- Sofranızda en çok bulunan besinler;
meyve, sebze, yeşillik, tahıllar, baklagiller,
düşük yağ oranlı süt ve süt ürünleri, beyaz
et ve balık olsun.
- Limon asidik olarak düşünülse de
vücudumuz için en ideal asit düzenleyici
besinlerdendir. Bu sebeple her gün bir miktar kullanmaya özen gösterin.
- Hem klorofil hem de diğer vitaminler açısından ideal detoks besini olan maydanozu kaynayan suya atıp, suyun altını
kapatın ve bu ılık suyu gün içerisinde için.
- Pişirme metotlarının da besin seçimi kadar önemli olduğunu unutmayın.
Kızartma, kavurma işlemi yapmamaya, yağı
aşırı ısıya maruz bırakmamaya dikkat edin.
Haşlama, buharda ya da fırında pişirme
yöntemlerini tercih edin. Ayrıca pişirme
gereçlerinizin paslanmaz çelik, cam ya da
porselen olmasına dikkat edin. (Haber
Merkezi)
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Borcu olan esnaf ve
sanatkarlara müjde!
Esnaf ve sanatkarların kamuya
olan borçlarını yapılandıracak kanun
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı
Yalçın Kılıç, 6736 Sayılı Kamuda Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Kanunu’na ilişkin yazılı bir açıklama
yaptı.
ÇESOB Başkanı Kılıç, esnafların kamuya olan borçlarının yapılandırılması için çıkan kanun için hükümet
yetkililerine teşekkür ederek, kamuya
borcu olan esnaflara çağrıda bulunarak
yeni çıkan kanunundan esnafların mutlaka faydalanmasını gerektiğini kaydetti.
Esnaf ve sanatkarlarımızın
kamuya olan borçları yeniden yapılandıran 6735 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun
19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Kılıç,
kanunun oda üyelerine birikmiş aidat
borçlarını taksitle ödeme imkanı sunduğunu dile getirerek, açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:
“Esnaf ve sanatkârlarımızın
kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran ‘6736 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Kanun’ 19 Ağustos2016 tarihli ve
29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunda, borç yapılandırılmasının yanında geçmiş dönemler
için matrah artırımı, yurt dışı ve yurt
içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve
alacaklar hesaplarının düzeltilmesi
konusundaki düzenlemeler de yer
almaktadır.
1) Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu
kurumları açısından;
- Maliye Bakanlığı,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- Belediyeler ile alacaklarını
6183 sayılı kanun kapsamında tahsil
eden diğer kamu kurumları kapsama
girmektedir.
2) Alacak türü açısından ise;
-Vergi, resim ve harçlar ile vergi
cezaları, gecikme faizleri ve gecikme
zamları,
- Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz,
gecikme faizi ve gecikme zamları,
- Sosyal güvenlik primleri ile
bunlara bağlı idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme
zamları,
- 6552 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılmış olmakla beraber, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle
yapılandırılması bozulmuş alacaklar,
- Trafik cezaları, karayolu geçiş
ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara
bağlı cezalar, gecikme faizleri ve
gecikme zamları kapsamda bulunmaktadır.
3) Süre açısından;
- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce verilmesi gereken beyannameler,
- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce tahakkuk eden vergi, resim,
harçlar, SGK primleri, genel sağlık
sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri,
- Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları,
- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih
dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile -HGS ücretleri

ve bunlardan doğan idari para cezaları
yapılandırma kapsamına alınmıştır.
-2016 yılına ait motorlu taşıtlar
vergisinin 2. taksiti ile yine 2016 yılına
ait emlak vergisinin 2. taksiti ödeme
vadelerinin henüz geçmemiş olması
nedeniyle yapılandırma kapsamına
alınmamıştır.
4) Yapılandırma kapsamına
giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına
uygulanan gecikme cezası, gecikme
faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Bunun
yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi
hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak
üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya
varan vade ile ödenebilecektir.
5) Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.
Örneğin, 100 TL olan borç aslına 60 TL gecikme zammı tahakkuk
ettirilmiş, yapılandırma kapsamında
silinen 60 TL tutarındaki gecikme
zammı yerine 40 TL tutarında güncelleme faizi hesaplanmış olsun. 140 TL
olarak yapılandırılmış olan borç toplamının peşin ödenmesi halinde 40 TL
olan güncelleme faizinin de yarısı silinecek ve toplam borç 120 TL olarak
peşin ödenecektir.
6) Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı,
bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen
vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.
7) Dava aşamasında olan veya
dava açma süresi dolmamış olan vergiler, bunların yargıda hangi aşamada
olduğuna bağlı olarak yapılandırmadan
yararlandırılacaktır. Bunun için açılmış
olan davalarda vazgeçmek, açılmamış
davalar içinse dava açmamak şartı
aranmaktadır.
8) İnceleme aşamasında olan
dosyalar için yapılandırma kanununa
başvuru süresi dolsa dahi, inceleme
tamamlanıp ihbarname tebliğ edildikten itibaren 30 gün içinde başvuruda
bulunmak şartıyla yapılandırma kanunundan yararlanılabilecektir. İnceleme
sonrası hesaplanacak vergilerin yarısı
ile cezaların yüzde 25’inin ödenmesi
şartıyla vergi ve cezaların kalan kısmı
ile gecikme faizleri silinecek. Verginin
yarısı ve cezaların yüzde 25’i için YiÜFE oranında güncelleme faizi hesaplanacak. Bulunan tutar ikişer aylık
dönemlerde 6 taksitte ödenebilecek.
9) Basit usulde vergiye tabi
esnaf ve sanatkârların yanlarında çalışmakta olup daha önce vergi karnesi
almamış olanlar, 31.10.2016 tarihine
kadar ilgili vergi dairesine başvuruda
bulunup 2016 yılı vergisini hesaplatmaları şartıyla geçmiş dönemlerin
vergi ve cezaları aranmayacak, bu kişilerin işe başlama tarihleri bu Kanuna

göre yaptıkları müracaat tarihi olarak
kabul edilecektir.
10) Esnaf ve sanatkârlarımız
için getirilen bir başka vergi avantajı
da matrah artırımıdır.
Esnafımız, 2011 ve 2015 yılları
arasında beyan ettikleri gelir vergisi
muhtasar ve KDV matrahlarını, yıllar
itibariyle yüzde 15 – 35 oranlarında
artırmaları halinde matrah artırımı
yapılan yıllarda vergi incelemesi yapılmayacak, diğer vergiler nedeniyle inceleme yapılsa dahi matrahı artırılan vergilerle ilgili olarak sonrada vergi
ve/veya vergi cezası kesilemeyecektir.
11) Yapılandırma kanunu ile
getirilen bir başka avantaj da kamuoyunda kasa ve stok affı olarak bilinen
uygulamadır. İşletmede fiilen bulunduğu herhangi bir nedenle halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat
ve demirbaşlar ile muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde herhangi bir nedenle fiilen işletmede bulunmayan emtia,
makine, teçhizat ve demirbaşlar,
kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar muhasebe kayıtlarında düzeltilebilecek. Bu düzenlemenin uygulaması ile ilgili olarak Maliye
Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ sonrasında ayrı bir genelge ile bilgilendirme
yapılacaktır.
Diğer taraftan, yurt içi veya yurt
dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları 02.01.2017 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu
varlıklarla ilgili olarak hiçbir suretle
vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi
bir araştırma, inceleme, soruşturma ve
kovuşturma yapılmayacaktır.
12) Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti 30
Kasım 2016, SGK borçlarının ilk taksiti ise 02.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı
ile yapılabilecektir.
13) İlk iki taksitin tamamen
ödenmesi şartıyla bir takvim yılında
ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse
yapılandırma iptal edilecektir.
14) Diğer taraftan 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre;
30.06.2016 tarihine (bu tarih dâhil)
kadar; esnaf ve sanatkârların üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları ile
odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve
federasyonların Konfederasyona
olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30
Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık
dönemler halinde ve azami toplam altı
eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının
tahsilinden vazgeçilmiştir. Bu hükümden yararlanılabilmesi için; 31 Ekim
2016 tarihine kadar alacaklı meslek
kuruluşuna başvurulması zorunludur.
Ödenmesi gereken tutarların
öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat
hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Ayrıca borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
da şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen
alacaklara ilişkin yargılama giderleri
ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri
karşılıklı olarak talep edilemeyecektir.
Esnaf ve sanatkarlarımızın
Kanun hükümlerinden yararlanmaları
kendi menfaatlerine olacaktır.” (Haber
Merkezi)

Altın fırladı Cenazeye giderken kaza yaptı

Altının gram fiyatı, dün de yukarı yönlü
hareketini 3'üncü güne taşıyarak 127,63 lira ile
son bir haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Çarşamba günü güne 126,7 lira seviyelerinden başlamasının ardından yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, günü 127 liranın hemen
üzerinden kapattı. Altının gram fiyatı, dün de
yukarı yönlü hareketini 3'üncü güne taşıyarak
127,63 lira ile son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, 127,30 liradan
işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 208 LİRA

Çeyrek altın 208 lira, Cumhuriyet altını
848 liradan satılırken, altının onsu ise 1.337,0
dolar seviyelerinde yatay seyretti. (Haber
Merkezi)

Cenazeye giderken kaza yaptı
Kastamonu’da cenazeye giden
ailenin bulunduğu otomobilin takla
atması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,
İstanbul'dan Kargı ilçesine bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için
giden Dursun Kabakcı idaresindeki
34 DA 01 55 plakalı otomobil,Tosya
ilçesine bağlı Avşar köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Dursun
Kabakcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan Ahmet Ö.,
Satı Ö. (25), Koray Ö. (5),
Muhammet Kerim Ö. (2) ve Ayfer G.
(14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine
çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince
Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Cumhuriyet
Savcısının ve Olay Yerin İnceleme
ekiplerinin incelemesinin ardından
Dursun Kabakcı'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili

soruşturma başlatıldı. (Haber
Merkezi)
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Kulağımızın kirlendiğini

nasıl anlarız?
Kulak kiri diye tabir edilen buşon
aslında vücudun ürettiği salgılardır. Her
insanın kulağı az ya da çok kir üretir. Kir
kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak
zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı
daha nadiren kulak ağrısı oluşabildiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Deniz Kaya “Aslında kulağımız
kendi kendini temizler.
Bu salgıların üretimi cilt yapısına
bağlı olarak kimilerinde çok fazla kimilerinde çok az olabilir. Kulak içini kurcalamaya
çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini
temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açar”
diyor.

KULAĞIMIZIN KİRLENDİĞİNİ
NASIL ANLARIZ?

Her insanın kulağı az ya da çok kir
üretir. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman
sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu
durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme
azlığı, kaşıntı aha nadiren kulak ağrısı oluşabilir.

KULAĞIMIZI NASIL
TEMİZLEYEBİLİRİZ?

Kulağın dış kısmını havlu veya peçetelerle silerek temizlenebilir. Kulak pamuğu
gibi cisimler kullanmak çok da doğru değildir. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve kulak
tembelliğine bağlı kirin atılamaması olabilir.
Cilt yapısına bağlı olarak bu durum çok sık
da görülebilir.
Bu durumda 2-6 ay aralıklarla kulak
kirinin temizlenmesi gerekir. Bazı sakıncalarından dolayı kulak yıkama artık yapılmıyor. Sıklıkla kullanılan yöntem vakum
cihazlarıyla yapılan temizlemedir.
Mikroskop veya otoskop yardımıyla yapılır.
Ağrılı bir işlem değildir.

KULAĞIMI BİR KEZ
TEMİZLENDİĞİNDE
SÜREKLİ KİR
BİRİKİR Mİ?

Vakumla yapılan işlemlerde kullanılan yönteme bağlı kir birikmesi tekrar ortaya
çıkmaz. Ancak kulakta bir sefer kir birikimi
olduğunda temizleme yönteminden bağımsız
olarak kir birikmeleri ilerleyen dönemlerde
tekrar edebilir.

KULAK KİRİNİ ENGELLEYECEK
İLAÇ VAR MI?

Hiçbir ilaç kir üretimini engellemez.
Üretilen salgılar vücut için gerekli fizyolojik
akıntılardır. Bazı damlalar kir birikimi oluştuktan sonra kirlerin rahat çıkarılması maksatlı önerilebilir. (Haber Merkezi)

Tüketici güven
endeksi arttı

Tüketici güven endeksi %11,1 artışla
74,4 oldu. Endeks böylece Kasım 2015`ten
bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Ağustos
ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 oranında artarak 74,44 oldu. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan
tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir
önceki aya göre yüzde 11,1 oranında arttı;
Temmuz ayında 67,03 olan endeks değeri
Ağustos ayında 74,44 oldu.

HANENİN MADDİ
DURUM BEKLENTİSİ

Hanenin maddi durum beklentisi
endeksi 94,2 oldu. Hanenin maddi durum
beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde
6,6 oranında artarak Ağustos ayında 94,19
oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde
hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.
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Çorum’da konut satışları düştü
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Çorum’da bu yılın ilk altı ayında 4 bin 458
konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında
geçen yıla göre azalma yaşandı. Türkiye
İstatistik Kurumu Yılın ilk altı ayı ve Temmuz
ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre
Çorum’da geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde
262’si birinci el, 309’u ikinci el olmak üzere
toplam 571 konut satışı gerçekleşti. OcakTemmuz ayını kapsayan yılın ilk altı aylık
bölümünde ise 2 bin’i birinci el 2 bin 458’i
ikinci el olmak üzere toplam 4 bin 458 konut
satışı gerçekleşti. Çorum’un geçen yılın ilk
ayındaki konut satış rakamı ise 4 bin 553
olmuştu. Buna göre geçen yıla göre konut
satış rakamlarında küçük miktarda bir azalma
olduğu görüldü.TÜİK rakamlarına
göre ayrıca, bu yılın ilk altı ayında
satışı gerçekleşen 4 bin 458 konutun bin 402’sini ipotekli satışlar
oluşturdu. (Haber Merkezi)

Güney Kampus’un arazi
481 dönümlük arazi tahsis edildi

sorunu çözüldü
Çorum Belediyesi, Güney Kampus alanı
olarak değerlendirilmek üzere Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü'ne 62 bin 804 m2'lik alan tahsis etti.
Tahsis edilen alanın parasal karşılığı 34 milyon
520 bin lira olarak açıklandı. Hitit Üniversitesi
böylelikle Güney Kampus alanında 481 bin
m2'lik alana kavuşmuş oldu.
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan ile birlikte basın toplantısı
düzenleyerek Güney Kampus alanında yapılan
imar değişikliği hakkında bilgiler verdi.
Turgut Özal İş Merkezi Toplantı
Salonu'nda konuyla ilgili gerçekleştirilen basın
toplantısında üniversitenin büyümesinin, gelişmesinin Çorum'a olumlu katkılar sağlayacağını
vurgulandı. Ayrıca bu gelişimi Çorum'un tüm
paydaşlarının hep birlikte yapması gerektiğinin
altını çizildi.
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Kasaplara ‘kurban
kesim kursu’
Çorum Halk Eğitim Merkezi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi
kurban kesim kursu açıyor. Kurs
için kayıtların 29 Ağustos’ta sona
ereceği bildirildi. Kurban kesim
kursu Eylül ayının ilk haftası başlayacak ve toplam 40 saat sürecek.
Merkez Halk Eğitim Müdürü
Fuat Bal Kurban Bayramı’nda
ibadet maksadıyla kurban kesmek
isteyen vatandaşların kurbanlarını
dini hükümlere, sağlık şartlarına
ve çevre temizliğine uygun bir
şekilde kurban kesimi yapmalarını sağlamak için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve özellikle
Kurban Bayramı’nda nitelikli
kesim elemanı ihtiyacının hayli

fazla olacağından hareketle işin
uzmanı eğitimcilerin yürüteceği
kurs programı ile nitelikli kesim
elamanı yetiştirmek, yetişmiş elemanları ise bu alanda geliştirmek
istediklerini belirtti.
Kurs programı içersinde kursiyerlere, kurban kesmenin önemi ve
anlamı, kurban kesimindeki hijyen kuralları, insan sağlığı açısından alınması gereken önlemler, yaralanmalara karşı önlemler,
ilkyardım, kurban kesim teknikleri, kurban yüzme teknikleri, etlerin parçalanması teknikleri üzerine uygulamalı ve
teorik eğitimler
verilecek. (Haber
Merkezi)

Sungurlu’da Fetulllahcı
Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu
kapsamında gözaltına alınan 10
sağlık çalışanlarını tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre,
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda başlatılan
FETÖ soruşturması kapsamında
Sungurlu Devlet Hastanesi’nde
görevli olan ve aralarında daha
önce açığa alınan 9 kişinin de
bulunduğu 20 kişi gözaltına alın-

mıştı. Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından
gözaltına alınan ve Çorum’daki
ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen A.K., S.K., B.Y.,
E.Y., T.E., Ş.A., S.A., N.K., İ.B.
ve G.I. tutuklanırken, M.P., S.K.,
G.G. ve S.A. adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. (Haber
Merkezi)

Sungurlu’da sağlık
çalışanları tutuklandı

Tıp fakültesi evine dönüyor
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Tıp Fakültesi’nin bir
sene içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi’nde
geçici bir süreyle konuşlanacağını açıkladı.
Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara yolu
üzerinde 481 dönümlük arazinin Hitit Üniversitesi’ne tahsis edildiğini, bu alana
Sağlık Kampusu yapmayı planladıklarını
söyledi. Güney Kampusu’nun yapılacağı
alanın kısa süre içerisinde Çorum’un cazibe merkezi haline geleceğini belirten
Alkan, “Üniversitenin başarısı, Çorum’un
başarısıdır. Bizim bundan sonrasında
marka olabilmemiz, belli bölümlerde seçilebilir, tercih edilebilir olmamız gerekiyor”
dedi.
Alkan, konuşmasında şu ifadelere
yer verdi:

481 DÖNÜMLÜK
ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

“2011 yılında Çorum’a ilk geldiğimde en önemli sorunlarından biri kampus eksiliğiydi. Sizlerle yaptığımız toplantılarda hemen hemen tek bir gündem maddemiz vardır ve bu gündem maddesi de

Üniversiteye tahsis ettikleri alanın karşılığında Çorum Belediyesi’ne atış alanı olarak
bilinen ve yıllardır Milli Savunma Bakanlığı'nın

kampustu. Bu çok zor bir konuydu.
Başkanımız, ‘Rektör Yardımcısı gibi çalışacağım’ ifadesi, sadece beylik içerisinde
ifade edilen bir şey değildi. Zaman içerisinde başkan beyin bu konudaki net duruşu, arzusu ve istekliliği bunu doğruladı.
Güney Kampusu’na her ne kadar 2 yıllık
bir süre olsa da, bir Harita Mühendisi olarak yorumum şudur ki, arazinin hemen her
türlüsünün içinde bulunduran, karmaşıklık
konusunda Türkiye’deki en iddialı yapılardan biriydi. 400’ün üzerinde parselden oluşan, içerisinde ormandan, haziniye, hisseli
trampalı, davalı bir araziydi. O kadar çok
işlem gerçekleşmiş ki, karmakarışık olan
bir araziden bahsediyoruz. Bu süreçte başkan bey üniversitenin lehine olacak şekilde
çalıştı. Sonuç olarak çok muazzam bir araziye, muazzam bir kampusa kavuşacağız.

BİRDEN FAZLA
KAMPUS ARTI SAĞLAR

Neden birden fazla kampus diye
sorulabilir. 200’e yakın üniversite kurulurken bu üniversitelerin kurulmasındaki
temel mantık, üniversitenin bulunduğu ilin
gelişimine katkı sağlaması amacıyla yapılmıştı. Bu anlamda da birden fazla kampus
doğru planlanırsa ve doğru şekilde canlanırsa bir kayıp değil artı olarak ortaya çıkıyor.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Neden Güney Kampus? Karşısında
1000 yataklı bir hastane var, hemen yanı
başında harika bir terminal var, hemen
yanı başında 2 yıla kadar bitecek olan spor
kompleksimiz olacak. Artık o bölge ciddi
bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı.
Böyle bir yerde 481 bin metrekare bir araziye sahip olduk. Biz bu arazide bir sağlık
kampusu yapmak istiyoruz. Eğer olabiliyorsa da buranın yeni bir üniversiteye
kavuşturulmasını istiyoruz. Yani ayrı bir
sağlık üniversitesi olmasını arzu ediyoruz.

uhdesinde olan Mimar Sinan Mahallesi'nin batı
bölgesindeki gayrimenkul edildi. (Çağrı UZUN)

Bu Türkiye’de artık bunlar konuşulan şeylerdir. Ayrı bir üniversite olmasa bile Hitit
Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi,
Sağlık Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik
Fakültesi ve inşallah YÖK’de bekleyen
dosyalarımızdan birisi de Eczacılık
Fakültesi, Diş Hekimliği olacaktır.
Bunlar çok kolay yatırımlar değil, bunların
planlanması gerekiyor. 1000 yataklı hastanenin olduğu ve karşısında da sağlık kampusunun bulunduğu bir sağlık adası, sağlık
bölgesi ortaya çıkacak. Hemen arka tarafında Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurdu,
daha da ilerisinde özel sektör olarak yaptırılan KYK tarafından işletilen bir yurt
daha bulunuyor. Buralar her anlamda birer
cazibe merkezi haline gelecektir. Her
anlamda baktığımızda şehrin girişinde de
çıkışında da birer tane kampusumuz olmuş
olacak.

ÜNİVERSİTENİN BAŞARISI,
ÇORUM’UN BAŞARISIDIR

Üniversite kurmak tamamen parayla ilgili bir şeydir ama üniversite olmak,
tamamen kültürle ilgili bir şeydir. Sizin bir
kültürünüzün oluşması, bazı reflekslere
sahip olmanız en az binalar kadar önemli.
Bize düşen bundan sonrasında oralarda
daha kaliteli, donanımlı insanlar yetiştirmektir. Dünya üniversite sıralamalarında
her geçen gün artan bir başarımız var.
Bizler bunları açıklıyoruz ama bu üniversite Çorum’undur. Üniversitenin gelişimi
Çorum halkının lehinedir. Bu üniversitelerdeki sorunlar sadece bizi değil Çorum’u da
ilgilendirir. Başarı, Çorum’un başarısıdır.
Bizim bundan sonrasında marka olabilmemiz, belli bölümlerde seçilebilir, tercih edilebilir olmamız gerekiyor.

ÖĞRENCİ ARTIK
ÇOK KIYMETLİ

Öğrenci artık çok değerli. Artık

öğrenciler sadece 1 veya 2 tercih yapıyor.
Gelirse burada okurum gelmezse gitmem
diyor. Artık öğrenci çok kıymetli, her ilde
bir üniversite var. Dolayısıyla biz üniversite olarak, elbette bir cazibemiz var ama
Çorum’un cazibesiyle de ilişkili bir şeyler
ortaya koymamız gerekiyor. Öğrenci üniversiteye gelirken, laboratuarına, hocasına
bakıyor, binasına bakıyor ancak ben akşam
nereye gideceğim? Diyor. Hafta sonu nerede vakit geçireceğim? Diyor. Öğrenci artık
gideceği üniversiteyi ve çevresini sorguluyor. Şuan itibariyle 17 binin üzerinde
öğrencimiz bulunuyor. 8 binden 17 bine 5
yılda çıkmayı başardık. Bu da gösteriyor ki
Çorum’da büyük bir potansiyel var. Eğer
binalarımızı tamamlarsak ve altyapımızı
oluşturursak daha da artacaktır.

AR-GE’YE ODAKLANMAMIZ
GEREKİYOR

Şunu da söylemeliyim ki, bütçemizde hiçbir sorun yoktur. Şuanda müteahhitlerle öngördüğümüz şekilde paramız hazır,
bütçe sorunumuz yoktur. Geçtiğimiz hafta
bütçe görüşmelerine gittik ve bir sorun
oluşmadı. Devletimiz doğru istekler sonucunda zaten sorgulamıyor. Devletimiz de

tam desteğini sunuyor. Artık bizim kampus
değil, TEKNOKENT’i geliştirip katma
değeri yüksek ürünlere geçmemiz gerekiyor. Bizim AR-GE’yi geçmemiz gerekiyor.
Çorum’un her anlamda marka değerini arttırmamız, küçük basit tartışmalara değil de
fikir verici şeylerle bizlere gelinmesi bizlere moral oluyor.

TIP FAKÜLTESİ ÇORUM’A
GELİYOR

Güney kampusunun daha master
planı yapılıyor, seneye tıp fakültesi gelecek, ne olacak? Sorusu akıllara geliyor.
Bunu da açıklığa kavuşturalım. Fen
Edebiyat Fakültemizin içerisinde Fizik,
Kimya ve Biyoloji bölümlerinde tüm
Türkiye’de sorunlar yaşanıyor. Artık o
bölümler aktif değil. Biz oradaki boşluktan
yararlanarak birkaç yıllığına da olsa oraya
taşıyacağız. İnşallah öğrencilerimiz seneye
orada eğitim görecekler. Zaten ilk 3 yıl
orada eğitim görecekler, kalanını ise hastanemizde geçirecekler. İnşallah güney kampusta en kısa sürede bitecektir.
(Çağrı UZUN)
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2 bin 847 hakim ve savcı
meslekten ihraç edildi

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK), Fetulllahçı Terör Örgütü (FETÖ)
soruşturması kapsamında 2 bin 847 hakim ve
savcıyı meslekten ihraç etti. Savcı Ferhat
Sarıkaya da açığa alındı.
HSYK Genel Kurulu, Fethullahçı Terör
Örgütü soruşturması kapsamında geçici olarak
görevden uzaklaştırılan 2 bin 847 hakim ve
savcıyı meslekten ihraç etti.
İhraç kararı, Hakimler ve Savcılar
Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrasına göre
alındı. Kanun'un 69. maddesi, "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil
etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile
mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz
ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir" hükmünü içeriyor.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLERDEN
BAZILARI

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz,
HSYK Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı
kararla, KHK'nın 3. maddesi uyarınca ihraç
edilen 2 bin 847 hakim ve savcı arasında,
Mustafa Bilgili, Burhan Yaz, İbrahim Okur,
Ahmet Kaya, Mustafa Başer, Metin Özçelik,
Teoman Gökçe ve Nesibe Özer'in de bulunduğunu bildirdi.

Hacı adayı Medine’de

hayatını kaybetti

Hac görevini yerine getirmek için 9 yıldır bekleyen Sungurlulu hacı adayı İhsan Çıplakoğlu (66), geçirdiği kalp krizi sonucu
Medine'de hayatını kaybetti.
Medine'de Cami'de ihramdayken kalp
krizi geçiren 6 çocuk babası İhsan Çıplakoğlu'nun Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı
Ayağıbüyük Köyü'nde bulunan evinde yas var.
Aile, Medine'den gelen haberle sarsılırken,
evde taziye ziyaretlerini kabul ediliyor.

"KUTSAL TOPRAKLARA
DEFNEDİLDİ"

Hac vazifesini yaptığı sırada hayatını
kaybeden İhsan Çıplakoğlu'nun cenazesi, Suudi
Arabistan yasaları gereği Sungurlu'ya getirilmeyerek Medine'de Cennetül Baki mezarlığında defnedildi.

"EŞİ HAC VAZİFESİNİ
TAMAMLAYACAK"

İhsan Çıplakoğlu'nun hayatını kaybettiği
sırada yanında bulunan Cemile Çıplakoğlu'nun
ise hac vazifesini tamamlayacağı belirtildi.
(Haber Merkezi)

Kargı’da kaza:
3 yaralı

Kargı’da sepetli motosikletin devrilmesi
sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre A.K.(41) yönetimindeki 19 HD 583 plakalı sepetli motosiklet,
Karapürçek köyü girişinde bilinmeyen bir
nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile araçta
bulunan G.K.(72) ve E.K.(8) yaralandı.
Köylülerin haber vermesi üzerine kaza
mahalline ambulans ve jandarma ekipleri sevk
edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından
ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan
G.K ve E.K. ileri tetkik ve tedavi için Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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Gül, Pehlivan’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsil
cisi Necati Gül ile yönetim kurulu üyeleri,
Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOBİRLİK) başkanlığına seçilen Ahmet
Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Pehlivan ile bir süre görüşen
Gül, yeni görevinde Pehlivan’a başarılar diledi.
PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet
Pehlivan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Alacahöyük kazısının

81. yılı kutlandı
İlk milli kazı olan Alacahöyük
kazısının 81. yılı, kazı ekibi tarafından Alacahöyük Kazıevi'nde kutlandı.
Alaca’da Alacahöyük kazısı,
Mustafa Kemal Atatürk'ün desteği ile
22 Ağustos 1935 yılında Dr. Remzi
Oğuz Arık başkanlığında başladı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr.
Duygu Çelik tarafından kazıevinde
düzenlenen bir organizasyonla
Alacahöyük kazısının 81. yılı kutlandı. Bilimsel heyet üyeleri ve öğrencilerin katıldığı organizasyonda bir
konuşma yapan Kazı Başkanı Prof.
Dr. Aykut Çınaroğlu, kazı tarihçesi
hakkında bilgiler vererek, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün, arkeolojiye ne denli önem verdiğini vurguladı.
22 Ağustos 1935 yılında Remzi Oğuz
Arık tarafından başlatılan kazıların bu
yıl 81. yıl dönümünü kutladıklarını
belirten Prof. Dr. Çınaroğlu,
"Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni
kurulan bir ülkede Mustafa Kemal
Atatürk, tarihe ve arkeolojiye o kadar
çok önem veriyordu ki bunun için
bazı öğrencileri Avrupa'ya göndererek
orada eğitim görmelerini sağladı. Bu
öğrenciler ülkemize geri döndüklerinde ilk önce Ahlatlıbel ve Etiyokuşu
kazılarını yaptırdı. Daha sonra ise
hayatında hiç görmediği ancak kitaplardan okuduğu Alacahöyük'ün kazılması için talimat verdi. Remzi Oğuz
Arık tarafından 22 Ağustos 1935
yılında başlatılan kazılar günümüze
kadar devam etti. Bu yıl kazının 81.
yıl dönümü. Benim ise Alacahöyük
Kazı Başkanı olarak 20. yılım.
Meslekteki ise 55. yılım" dedi. 22
Ağustos 1935 yılında Mustafa Kemal
Atatürk'ün desteği ile başlatılan kazıların uzun süre kesintisiz devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Çınaroğlu,
"Kazılar Eski Tunç Çağı Hatti dönemine tarihlenen kral mezarları ile
bilim dünyasında tanınmıştır" diye
konuştu. 1835 yılında W.C. Hamilton
tarafından Alacahöyük'ün bilim dünyasına tanıtıldığını belirten Prof. Dr.
Çınaroğlu, "1835 yılında,
Alacahöyük'ü, o zamanki adıyla, İmat
/ Höyüğü bilim âlemine tanıtmıştı .
1835 yılından Theodore Macridy
Bey'in 1907 yılında Alacahöyük'te ilk
bilimsel kazmayı vurmasına kadar, 72
yıl geçmiştir. 1861'de G. Perrot,
1881'de W. Ramsey, 1893'de E.
Chantre, burayı gezmişler ve özellikle
açıkta duran Sfenksli Kapı ile ilgilenerek, küçük çapta kazı çalışmalarında bulunmuşlardır. Bu gezginlerin
Alacahöyük'ü tanıtmaları, birçok
bilim insanının burayla ilgilenmesine
neden olmuştur. Macridy Bey'in 1907
deki kazısını takiben, 1910'da R. C.
Thompson, burada bulduğu taş baltayı yayınladı. Daha sonra, höyükü
ziyaret eden Chicago heyetinden H.
H. Von der Osten, 1926'da bilimsel
tanıtımı kapsamlı bir şekilde yapmıştır" dedi.

"ATATÜRK
ALACAHÖYÜK'Ü HİÇ
GÖRMEDİ"

İlk milli kazı olan Alacahöyük
kazısının Mustafa Kemal Atatürk'ün
desteği ile başladığını ancak, Mustafa
Kemal Atatürk'ün Alacahöyük'e hiç
gelmediğini aktaran Prof. Dr. Çınaroğlu, "1907 yılında Macridy Bey
özellikle, Sfenksli Kapı üzerinde ve
kapı kuleleri önünde 15 gün kadar
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Damga vergisi uygulaması
bir bir kaldırılmalı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, damga vergisi uygulamalarının bir bir kaldırılması gerektiğini belirtti.
Bütçe performansının son 6 ay itibarıyla
son derece güçlü olduğunu ifade eden Ağbal,
"Hepimiz açısından gelinen noktada ekonomi
ile ilgili ortamın belirgin hale gelmesi, öngörülebilirliğin artması son derece önemli. Son 1
yıldır ekonomide atılan adımlar sayesinde
Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden olumlu
ayrıştığını göstergeler ortaya koyuyor." diye
konuştu.

"GIDA ENFLASYONU İÇİN
ÇALIŞMA VAR"

Enflasyon gelişmelerine bakıldığında
gıda fiyatlarına bağlı olarak ivmenin yukarı
yönlü hareket ettiğini kaydeden Ağbal, bu
konuyu çok önemsediğini, enflasyon gelişmesi
içerisinde gıdanın dalga boyunu belirleyen faktör olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.
Ağbal, enflasyonun aşağı yönlü de
yukarı yönlü de gelirken en önemli faktörün
gıda olarak karşılarına çıktığına dikkati çekerek, "Burada da mutlaka yapısal tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız var.
Mutlaka gıda kaynaklı enflasyon volatilitesini
ortadan kaldırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"DAMGA VERGİSİ
UYGULAMALARI
KALDIRILMALI"

çalışmıştır. Araştırmaları sırasında,
Alacahöyük'teki poterni (Gizli yeraltı
geçidi) görmüş ve Boğazköy'dekilerle
benzerliğini vurgulamıştır . 1907
yılından 1935'e kadar Alacahöyük'te
çalışma yapılmamış ancak ünü,
arkeoloji dünyasında yer etmeye başlamıştır. 1931 yılında Türk Tarih
Kurumu'nu kuran Atatürk; hiç görmediği ancak kitaplardan tanıdığı
Alacahöyük'te kazı yapılmasını istemişti. O dönemde devletin bütçesini
de dikkate alan Atatürk, ilk kazı mevsiminde kendi cebinden 3 bin lirayı
Afet İnan'a vererek, kazı giderlerinin
karşılanmasını sağlamıştır" ifadeleri
kullandı.

"UR KRAL MEZARLARI ve
TROYA HAZİNESİ İLE
ÇAĞDAŞ"

İlk milli kazı olan Alacahöyük
Kazısı, 22 Ağustos 1935 günü başladığı zaman, Höyük Köyü Ören
Yeri'nin üzerinde olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, "Bunu
dikkate alan, Alacahöyük kazısının
ilk başkanı Remzi Oğuz Arık, araştırmalarına köy meydanında ve ören
yerinin çevresinde başlayabilmişti.
Kazının başlangıcından kısa bir süre
sonra, Eski Tunç Çağı kral mezarlarından bazıları bulundu. Atatürk'ün
emriyle, bir yandan ören yeri üzerindeki Alacahöyük Köyü ovaya taşınırken, 1936 yılından itibaren de ilk
milli kazının başkanlığı, Dr Hamit
Zübeyr Koşay'a verilmişti. Kazının
ikinci yılından itibaren
Alacahöyük'ün tabakalaşması belirlenerek yayınlar buna göre yapılmaya
başlanmıştır. 1935 yılında Eski Tunç
Çağı'na tarihlenen üç krali mezara
ilave olarak, 1936 yılında 3 krali
mezar daha bulunmuştur. Ayrıca, 2.
kültür katı diye tanımladıkları Hitit
dönemine ait bol miktarda eser ele
geçmiştir. 19371939 yılları arasında
yapılan kazılarda ise, daha önce bulunan 6 kral mezarına, 7 kral mezarı
daha eklenmiştir. Böylece bulunan
Eski Tunç Çağı kral mezarlarının
sayısı 13'e yükselmiştir. Buna paralel
olarak Alacahöyük'teki kalıcı mimari
eserlerden Sfenksli Kapı ve Sfenksli
Kapı kule kabartmalarından sonra,
mabetsaray diye anılan anıtsal bina,
gün ışığına çıkartılmıştır.
Mezopotamya'daki Ur Kral mezarlarının çağdaşı olan Alacahöyük Eski
Tunç Çağ prens ve prenses mezarlarında açığa çıkartılan standartlar,
güneş kursları, sisturumlar, altın,
gümüş ve tunç kap kacaklar, takılar
ve mobilya aksamları, bilim âlemi ve
aydın kesimce çok iyi tanınmaktadır.
Bunlar arasından özellikle standartlar/güneş kursları yanlış bir algılama
ile "Hitit güneş kursları" olarak yay-

gın bir şekilde anılmaktadır. Hâlbuki
bu eserler, Hititlerin Anadolu'ya gelişlerinden yaklaşık 300350 yıl öncesine, Eski Tunç dönemine, bir başka
deyişle Hatti Çağı'na aittir. Büyük
olasılıkla, Alacahöyük krali mezarları, Alacahöyüklü Hatti prens ve prenseslerine ait olmalıdır. Bu standartlar/güneş kursları başta Ankara Üniversitesi olmak üzere, birçok kuruluşun simgesi haline gelmiştir. Kuzey
Kıbrıs Cemaat Meclisi, bir zamanlar
Kültür Bakanlığı, Ankara şehrinin
mahkeme ile tescilli simgesi, Eti
Bisküvileri, Hitit Gıda ve Hitit
Seramik bunlardan birkaçıdır.
Bunların yanında yekpare, yirmi dört
ayar altından, dövme yoluyla yapılmış testicikler, maşrapalar ve takılar,
teknik açıdan dönemim eriştiği seviyeyi yansıtmaktadır. Altın ve gümüş
takılar, kap ve kacaklar, ayrıca, dönemin sosyo ekonomik yapısını da yansıtır. Alacahöyük Eski Tunç Çağı
Kral mezarlarının ölü hediyeleri,
Troya Hazineleri ve Orta
Anadolu'daki çağdaşı buluntular ele
geçmeseydi, biz, Hatti Döneminin,
Eski Tunç Çağında eriştiği yüksek
seviyeyi, bilemeyecektik. 19401948
yılları arasında yine Türk Tarih
Kurumu'nun desteğiyle Hamit Zübeyr
Koşay ve Mahmut Akok,
Alacahöyük'te kazılara devam ettiler.
Kazılarında, Frig ve Hitit Çağlarına
ait küçük buluntular, bol miktarda ele
geçmiştir. Mabetsaray binasını da
bütünüyle açığa çıkartan araştırıcılar,
ilk kez katmanlara göre kapsamlı bir
yayın yapmışlardır. Eski dönem kazılarının ören yerindeki en görkemli
kalıcı eserlerinden birisi, işlevi açısından henüz tam karara varılamayan ve
üzerinde tartışmalar, devam eden
"Mabetsaray" binasıdır. Mabetsaray
binası, bütünüyle, höyüğün Hitit
Çağı'ndaki topografyasına uyarak,
güneyden kuzeye doğru, kademeler
oluşturacak şekilde inşa edilmiştir.
Bu nedenle, yapının orta avlusu da
kuzeyden güneye doğru meyillidir.
Mabetsarayın orta avlu çevresinde yer
alan odalar ya da magazinler arasında
da, Hitit mimarisinin özelliği olan
asimetri vardır" dedi.
Alacahöyük kazısını bir süre
önce ziyaret eden Çorum Valisi
Necmeddin Kılıç'a teşekkür eden
Prof. Dr. Çınaroğlu, bu yıl kazıların
höyükte ve Hitit Barajı alanında
devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Vali
Necmeddin Kılıç'a kazıya verdiği
desteklerden dolayı kazı heyeti olarak
çok memnun kaldıklarını ve kendilerine bir kez daha teşekkür ettiklerini
belirten Prof. Dr. Çınaroğlu, kazı ekibine de özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. (Haber
Merkezi)

Ağbal, damga vergisi ve harçlar açısından önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Damga vergisinde yapacaklarımız bitmedi. Hayatın içinde karşılaştığımız, kayıt dışılığa iten, girişimcilik üzerinde maliyet oluşturan, adeta işi yapılamaz hale getiren damga
vergisi uygulamalarını bir bir kaldırmamız
lazım. Burada çok seçici olarak selektif bir
yaklaşım ile birçok damga vergisi düzenlemesini faaliyete geçirdik ama buna devam etmeye
ihtiyacımız var." (Haber Merkezi)

Usta oyunculardan

Gül’e ziyaret

Türk sinemasının iki usta oyuncusu
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ü
ziyaret etti.
Yeşilçam’ın önemli oyuncuları arasında
yer alan İhsan Gedik ve ‘Şişko Nuri’ lakaplı
sanatçı Sıtkı Sezgin, ziyarette yaptıkları konuşmada sinemayı bıraktıktan sonra birlikte tiyatro
yaptıkların söylediler. Çorum Belediyesi’nin
kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür
eden İhsan Gedik, yazdığı “Dünden Bugüne
İhsan Gedik Hatıraları ve Sinema da 48 yıl"
adlı kitabı imzaladıktan sonra Belediye Başkanı
Muzaffer Külcü'ye ve Zeki Gül'e hediye etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sizler gibi değerli sinema oyuncularımızı
Çorum'da görmek bizleri mutlu etti. Bizleri
geçmişe yolculuk ettirdiniz.” dedi. (Haber
Merkezi)

5

Osmancık eski Kaymakamı
Sayfa

serbest bırakıldı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Osmancık eski Kaymakamı Cemalettin
Demircioğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Çorum
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma
kapsamında gözaltına alınan Demircioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk
edilen Demircioğlu, adli kontrol kararıyla salıverildi. Yaklaşık 1 yıldır Osmancık Kaymakamı olarak görev yapan ve FETÖ’nün darbe girişiminin
ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 18
Temmuz’da görevden uzaklaştırılan
Demircioğlu, hakkında verilen gözaltı kararıyla, Osmancık ilçesinde
yapılan yol kontrolleri sırasında
yakalanmıştı.

Şoför ve nakliyeci
esnafı kan bağışladı
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası, kan
bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanya kapsamında Kızılay Kan Alma
Aracı, Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler
Sitesi bahçesinde konuşlandırıldı. "Kan acil
ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla
başlatılan kampanyaya şoför ve nakliyeci
esnafının ilgisi yoğun oldu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Sosyal sorumluluk projelerinde gösterdiği
büyük duyarlılıkla dikkat çeken Şoförler ve
Nakliyeciler Odası, örnek bir çalışmaya daha
imza attı. ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’
sloganıyla hareket eden Türk Kızılay’ına
şoför ve nakliyeci esnafından büyük destek
geldi.

BU VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin

Şahin, sağlığı kan vermeye müsait olan her
insanın kan bağışı kampanyalarına destek vermesi gerektiğini ve bunun da önemli bir
vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Şahin;
“Kan hayattır, kaynağı yalnızca insandır ve
bağış dışında başka hiçbir temin yöntemi de
bulunmamaktadır. Bu bilinçle Çorum’un en
büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak
bizler de hayati önem taşıyan bu denli önemli
bir kampanyaya asla kayıtsız kalamazdık.
Türk Kızılayı’nın, her geçen gün artan kan
ihtiyacını karşılamak için verdiği çalışmalara
katkı sunmanın yanı sıra, toplumda kanın acil
değil sürekli bir ihtiyaç olduğu konusunda
farkındalık oluşturmak ve kan ihtiyacı olanlarla bağışçılar arasında bir gönül köprüsü
kurmak amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya inşallah sürekli ve bilinçli bağışçı sayısının
artmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)

Pehlivan’dan Aksu’ya ziyaret

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan,
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TürkŞeker
Genel Müdürü hemşerimiz Ahmet Aksu'yu
ziyaret etti.
S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi
(PANKOBİRLİK) yeni Yönetim Kurulu üyeleri
Türk Şeker Kurumunu ziyaret etti. Ziyarete
PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Pehlivan, Başkan Vekili Oğuz Arpaz, ile
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İşler, Şükrü
Melendiz ve Bülent Özdemir katıldı.
Türk Şeker Genel Müdürü Ahmet Aksu
ve Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel ile
yapılan görüşmelerde Çorum Şeker Fabrikası
ile ilişkiler, şeker tarımı ve karşılıklı yapılması
gereken konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)
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Bilgi işlem gelişiyor
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını
ziyaret etti.
Ziyarette üniversitesinin sağladığı hizmetler, yapılan ve yapılması
planlanan projeler ve çalışmalar değerlendirildi. Rektör Alkan ve Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık’ın
katımıyla gerçekleşen görüşmede, Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı personeli hazır
bulundu. Rektör Alkan, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı ile ilgili değerlendirmede bulunarak kurulduğu günden
bugüne kadar gelinen noktada, gelişimini çok hızlı tamamladığını, birçok
üniversitede olmayan birçok program
ve işletim sistemine sahip olmamızın
bir rastlantı/tesadüf olmadığına, çalışmalarımızın ve emeklerimizin önemli
çıktıları ve gelişmeleri beraberinde
getirdiğine vurgu yaptı. Bilgi İşlem
Daire Başkanlığının zor ve güç bir görevi olduğunu ifade eden Alkan, Bilgi
İşlem Daire Başkanlığının Üniversitenin gelişiminde entelektüel sermayenin
önemli bir kısmını oluşturduklarının
altını çizdi. Günümüzde internet ve
teknolojinin önemi üzerinde duran
Rektör Alkan, 15 Temmuz Darbesi’nin
arka planına değinerek darbenin internet dolayımıyla yürütüldüğünü savaşlar/çatışma/darbe/iç savaşların organize
edilmesinde büyük bir güç olduğuna
işaret etti. Alkan“15 Temmuz da anladık ki milli yazılımların önemi bir kez
daha ortaya çıktı Bildiğiniz üzere
WhatsApp gibi birçok yazılımın kullanıldığı bu şirketlerde, çalışan sayısının
en fazla 60100 kişi olduğunu biliyoruz.
Eğer WhatsApp biz de olsaydı, biz o
gün o darbeyi çözerdik. Bilişim ve teknoloji işte bu kadar önemli bir güç.
Buradan sonuç olarak çıkan şu ki milli
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yazılım ve milli teknolojiye sahip
olmak gerçekten çok önemli “ dedi.
Alkan, “Üniversitemiz adına
doğru yolda, doğru işler yapıyoruz.
Üniversitemizin altyapısı sağlam
olmakla birlikte ciddi hiçbir sıkıntıyla
da karşılaşmadık” ifadelerinde bulundu. Hitit Üniversitesinin akademik ve
idari personeli, öğrencisi ile misafirlerine sundukları imkânlara da değinen
Rektör Alkan, “Üniversitemiz ‘eduoram’ üyeliğiyle (Education RoamingEğitim Gezintisi) eduroam üyesi olan
diğer kurumlara (yurt içi, yurt dışı)
giden personelimiz ve öğrencilerimiz,
herhangi bir kayıt işlemine gerek duymadan dünyanın her yerinden üniversitemizde kullandığı kullanıcı adı ve
parolayı kullanarak karşı kurumdaki
internet hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu sayede hazırladığımız öğrenci
eposta sistemine, tüm yerleşkelerimizde iç ve dış ortam olmak üzere kablosuz internet sistemine (Hitit WiFi) ve
Hitit Bulut sistemine bağlanabilme
imkânına sahip oluyorlar” açıklamasında bulundu. Bu imkânlara ek olarak,
Hitit Üniversitesinin her zaman yeniliğe, dönüşüme ve ilerlemeye açık
olduklarını ifade eden Alkan, bilişim
altyapı çalışmalarına gereken önemi
verdiklerini, daha ileri gidebilmek ve
gelişim sağlamak adına her tür yatırımın yapıldığını, ileri dönük yapılması
planlanan birçok projeye de sahip
olduklarını dile getirerek çalışan personelimizin alanında uzmanlaşmaları için
gerekli sertifikaları almasına ve ilgili
kurslara katılımın sağlanmasına da
büyük önem verdiklerini kaydetti.
Rektör Alkan, “Üniversite olarak
sürekli yükselen bir çıtaya sahip olunmasının bilişim altyapısının sağlamlığının da göstergesi olduğunu ifade ede-

rek Bilgi İşlem Daire Başkanlığını
“geri plandaki çok güçlü bir güç” diye
konuştu. Diğer taraftan Ağustos
2015’ten bu zamana kadar üniversite
web sayfasının ziyaret edilme sayısının
1.700.000 civarında olduğu bilgisini de
paylaşan Alkan, bu muazzam rakamın
Hitit Üniversitemizin başarısıyla paralel ilerlediğini ve çok önemli göstergelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Karataş, Koyunbaba’da incelemelerde bulundu

Osmancık Belediye Başkanı
Hamza Karataş, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Koyunbaba
Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak,
devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Başkan Karataş'a AK Parti
Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı ve
Osmancık Belediye Meclis Üyesi
Kadir Delibaş da eşlik etti. Belediye
Başkanı Karataş, tarihi Koyunbaba
Köprüsü'nde yapılan çalışmaların belli
bir proje dahilinde yürütüldüğünü, bu
tür çalışmaların gelişi güzel değil ilgili
mercilerin tarafından sürekli denetim
altında tutularak yapıldığını belirtti.
Köprünün restorasyonundan
sorumlu yüklenici firma yetkilisi
Mimar Kalbiye Noyan, restorasyon
çalışmaları çerçevesinde köprüden
sökülen tüm taşların numaralandırıldığını, yerine yerleştirilecek olan taşların
da aynı ebatlarda ve orijinaline uygun
olarak titizlikle yerine konulduğunu
ifade etti. Yapıldığı dönemde taşların
birbirine tutturulmasında kullanılan
malzemelerin yerine yine orijinaline
uygun paslanmaz çelik saplamalar kullanıldığını ve aralarına kurşun döküldüğünü ifade eden Noyan, "Tahmini
olarak 1980’li yıllarda köprünün kaldırım kısımlarından Gemici Mahallesi'ne
su ve enerji hatları geçirilmiş ve su
borularının zamanla çürümüş olması
köprünün taşlarına da büyük zarar vermiş. Geçmiş dönemlerde köprüde restorasyon çalışmaları adı altında yapılan bir takım çalışmaların da köprüye
büyük oranda zarar vermiş olduğunu
gördük. Doğal tahribatların dışında
insan eliyle yapılan tahribatlar köprünün yıpranmasını hızlandırmış.
Geçmişte çeşitli dönemlerde köprünün
zeminine yaklaşık 35 santimetre yüksekliğinde beton ve asfalt döşenmiş,
dışına sıvama yapılmış, araları boşalan
taşların boşluğu çimento şerbeti ile
doldurulmuş ve bunlar da zamanla
köprünün taşlarını büyük oranda tahribata uğratmış. Köprünün özgün kaplaması olan taş üzerine kum serilerek
onun üzerine de 2 kat beton ve asfalt
atılmış. Bu çalışmalar sırasında bunlar
tamamen kazınarak köprünün özgün
döşemesi ortaya çıkarılacak.
Yaptığımız çalışmalarda tarihi köprü
aslına uygun olarak restore edilmektedir. Vatandaşlar bu konuda sabırlı
olsunlar. Çalışmalarımız bittiğinde
köprünün ilk yapıldığı an ki görüntüsü
ile şimdiki arasında hiçbir fark göremeyecekler. Çalışmalarımız ilgili
kurumlar tarafından sürekli olarak
denetlenmektedir. Vatandaşların bu
konu ile ilgili endişelenmesinler.

Planladığımız çalışma bitim süresi
2017 yılının Ağustos ayıdır. Bu tarihe
kadar vatandaşlarımızdan sabır ve
özveri bekliyoruz. Ayrıca tarihi değer-

lerimize bu kadar sahip çıktıları için
de kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
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ŞAHSİYETİMİZLE
YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

NİTELİKLER
NİCELİKLERE
AKSEDER.

İnsanlar devirleri açarken, katıksız olarak tabii
hayatlarını izlerken bu müspetler oluyor ki, hayvan ve
bitkiler üzerinde mevsimler
olduğu gibi, insanlar üzerinde de daha geniş mevsimler
vardır. Bu da "Medeniyet
devirleri" olarak görünüyor.
Manevi halata önem verme
devri başlıyor, ilkbahar gibi.
Din
yeniden
kuruluyor.
Bundan sonra medeniyet
gelişiyor. Her şey rayına girdikten sonra din zayıflıyor,
maddeleşmeler
başlıyor,
ahlâk bozuluyor. Din zayıfladıkça, ahlâklar bozuluyor ve
nihayet bunalım son haddini
buluyor. Bunalım yüzünden
kafalar duruyor. Teknik,
sanat, iş, bozuluyor. Şahsiyet
duygularının çekimleri, ters
çalışmaya, ya da hiç çalışmamaya giriyor.
Nihayet hayat yaşanmaz
hale gelince, o devir kapanıyor, sefalet son haddine düşüyor. Şu zamanımız da kapanan devirler yoluna girmiştir.
Kötüler devri, son bahar mevsimi gibidir. Ahlâk ve faziletin
kış mevsimine gidiliyor.
Bu temel açıdan bir
daha Âdem (A.S.) devrine
gidelim. Âdem (A.S.) a on
sahife kitap gelmiştir. Her
varlığı yaratan, sevk ve idare
eden Allah, yeryüzündeki ilk
âdemi peygamber olarak
meydana koymuştur. 10 sahife kitaba da sahip kılmıştır.
Kitabını okuyan ilk peygamberdin sahibi oldu. Dil
konuştu. Kültür yaptı, ekti,
biçti, nelerle besleneceğini,
nelerden korunacağını, nasıl
savunacağını, velhasıl hayatını nasıl tanzim edeceğini,
kendi şahsiyetinin duygusu
ile okudu ve tatbik etti.
Havva (Hz.) ile evlendi.
Çocuklarının babası olduğu
kadar yöneticisi ve peygamberi de oldu.
İlk ağacı birbirine süre
süre ateş yaktı. Taştan kazma
yaptı, buğday ve diğer bitkileri yetiştirdi. Hangi hayvanların etlerini yiyeceğini, nasıl
boğazlanacağını, nasıl pişirip
yiyeceğini okudu ve tatbik
etti.
Sonra saban yaptı, sığır
cinsini sabana al ıştırdı.
Sonra iki sığıra çektirdi.
Taştan bıçak yaptı.
Onun on sahifesini okuması, insanın hiç bir hayvana
benzemediğini ortaya koyar.
Hangi balık, hangi maymun
kendine alet yapmış, hayatına
başka emekleri yardımcı
almıştır? Bu kadar kâfi.

AİLEVESAĞLIK

ÖZ YAPISINA UYGUN OLAN İNSAN,
KENDİSİNİ UNUTMAK İSTEMEZ!..
25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

İnsanın öz yapı güdümleri, değişmezliği ile kendisini kabul
ettirmek ereğine göre yaratılmıştır. İsteğini sürdürür.

İçimiz güzel olursa, kendimizden
ayrılmayız. Çünkü o güzelliklerimizden
ayrılmak istemeyiz de ondan ayrılamayız.
Kendini anıyla yaşamak, kendinden hiç
ayrılmamaya denir.
Neden kendisini unutmak isteyenler
vardır? Onların kendilerini unutmak isteyişleri, içlerinin çirkin olaylarını duymamak içindir. Kendisini unutmak için çaba
bile harcarlar. Kendilerini unutmak için
uğraş bile sürdürürler.

durabilsin.
Kendi eder, kendi çeker hesabı.
Kendisi, kendi güzelim ağzını yalana
bulaştırır. Kendisini kabul ettirecekken,
kendisini tersine; kabul edilmeyip, itilmeye terk ederse ne olur? Elbette özyapı
güdümleri isyana kalkar.
O güdümlerin isyanıyla, içi harabeye
döner. O yıkıkları, o viraneleri görmemek,
duymamak için, elbette kendinde duramaz. Duramaz, durmak da istemez.

İşte aradaki fark budur. Bunu anlamak, insanca yaşamanın gereğidir. Bir
insan kendini neden unutmak istiyor?
Öteki neden kendinde durmak istemiyor?
Daha öbürü neden kendine gelmek istiyor? Bunların hiç biri merak edildi mi?
Diyelim ki yalancı biri; yalancılığının
mahcubiyetine düşmüş, ya da düşmek
istemiyor. Yalanın, içine düşürdüğü o telaş
nedir? İyi bakmak lâzım.
Evet, yalanından dolayı
GERÇEKÇİ güdümü;
Doğruluk,
Adalet,
İnanmak,
Güvenmek,
Yücelik,
Üstlük güdümleriyle birlikte isyana
kalktı.
Bu isyan, insanın öz yapısının isyanıdır. İnsan, kendi öz yapısının kumandan
güdümlerini isyan ettirirse, daha kendisinde durabilir mi? Duramaz. Dayanamaz ki,

İnsanın içi, insanın kendisini kabul
ettirmesi içindir. Bütün her isteğinin tabanında, kendisini kabul ettirmek yatar, insanın, öz yapı güdümleri değişmezliği ile,
kendisini kabul ettirmek ereğine göre
yaratılmıştır. Onun için, gerçekçi yücelim
güdümleri, hiç değişmeden isteğini sürdürür.
Adalet güdümü de, inanmak, güvenmek güdümü de hiç değişmez. Bu gibi öz
yapı güdümleri, yine aralıksız güdümleriyle isteklerini sürdürürken, tersine kullanan
ne olur?

İNSAN KENDİNİ NEDEN
UNUTMAK İSTİYOR?

İNSANIN İÇİ, KENDİSİNİ
KABUL ETTİRMESİ İÇİNDİR.

ÖZ YAPISINA UYGUN
OLAN, İNSANDIR.

İnsan yapısı budur. Öz yapısına
uygun olursa, insandır. İnsanoğlu insandır. Onun içi güzeldir. Kendini unutmak
istemez. Kendinden de kaçmaz. Kendini
unutmadan, kendisini anıyla yaşar.
Kendini anıyla yaşadığının sayılamayacak
kadar faydalarını görür.

Biz, yıllardır kendini anınla yaşa diye
bağırıyor, bayram havasına getirmek istiyoruz. Bunun nedeni şudur: Kendini anıyla yaşayan insan, yaşamak isteyen insan;
şu haber verdiğimiz konuyu kendiliğinden
anlar.
Onun için kendimde yaşamak istiyorum da, buna muvaffak olamıyorum diyen
saygıdeğer yurttaşlarımıza, kendisinde
yaşamak isteğinden dolayı saygı duyarız.
Demek ki, kendinde yaşamak istiyor.
Bu istekte olanlara, kendinde yaşamak
için çaba harcayanlara, her zaman saygı
duyulur. Çünkü yaşamlarını bir düzene
koymak, insanca yaşamak istedikleri anlaşılıyor.

KENDİNİ UNUTMAK
İSTEYENLERE,
SAYGI DUYULMAZ!..

Kendisini unutmak çabasındakilere
saygı duyacak değiliz ya!.. Kendisini
günde bir saniye bile hatırlamayan ciddiyetsizlere, muhatap olmak bile huzur kaçırır.
Huzursuzlar ve ortamının huzurunu
kaçıranlara iyi bakılırsa, günde bir kere
dahi, kendilerini hatırlamadıkları apaçık
görülür.
Bu meselemiz, şöylece açık, seçik
ortaya çıktı. Kendisini unutmak isteyenler,
neden unutmak ister? Kendine gelmek
isteyenlerin, içi temiz. Kendini anıyla
yaşayanlar, en ufak bir insanlık dışı davranış edebilirler mi? Kendini anınla yaşa ki,
yaşamın tadını alasın.
Kendini Anınla Yaşa!..

“Prensipsiz başarı olmaz.”
Abdulkadir DURU

Faydalı Bilgiler: Kafur

Kafur, kışın yaprak dökmeyen, 50 metreye kadar
boylanabilen, Uzak doğu ülkelerinde yetişen bir
bitkidir. Kafur ağacının odunu su buharında
damıtılarak saf kafur yağı elde edilir.

Kafur Bitkisinin Faydaları
o
Bronşit ve akciğer hastalıklarına karşı iyi
gelir.
o
Uyarıcı etkisi vardır.
o
Kalbi, sinirleri, beyni ve solunum yolu sistemini uyarır.
o
Romatizmaya karşı iyi gelir.

o
Durmayan kanı keser.
o
Göz iltihabına ve kanlanmasına karşı iyi
gelir.
o
Ağrı kesicidir.
o
Ateş düşürür.
Özellikle ishale karşı kaynatılıp bal ile tatlandırılarak içilirse ishali geçirir. Diş ağrısı, uyku sorunu
gibi bir çok derde deva olur. Akciğer ve solunum
yollarına iyi gelir. Antiseptik özelliği vardır.
İspirto ile karıştırılıp saçtaki kepeklenmeye karşı
kullanılabilir. Kafur yağı zeytin yağı ile karıştırılıp
burna çekilirse burun kanmasını giderir. Su ile
karıştırılıp içilirse de harareti alır.
1 veya 2 gram’dan fazla kullanılması; baş dönmesi, bulantı, kusma, yüksek tansiyon ve böbrek taşı
oluşumuna sebep olur. Böbrek taşlarının oluşmaması için bal ile tatlandırılıp içilmesinde hiç bir
yan etkisi görülmez.

Kırkambar

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

K.K. 73

Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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65 avcıya 46
bin para cezası
Sayfa

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü
Mehmet Sıddık Kılınçer, Samsun, Ordu, Tokat,
Çorum ve Amasya’da 65 avcıya toplam 45 bin
580 TL idari para cezası kestiklerini söyledi.
Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer,
Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürüğü’nün
2016 yılında yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Avcılar, cezalar ve av alanları hakkında bilgiler veren Kılınçer, avcıları
bilinçlendirmek için ise 41 avcılık kursu açtıklarının altını çizdi.

“65 AVCIYA 45 BİN LİRA İDARİ
PARA CEZASI KESİLDİ”

5 ilde gerçekleşen denetlemeler sonucu
birçok cezai işlem uyguladıklarını vurgulayan
Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer,
“Samsun’da 14 devlet avlağı ve 7 genel avlak
olmak üzere toplam 21 avlak bulunmaktadır.
Bölgemiz içerisinde yer alan Amasya’da 11,
Çorum’da 37, Ordu’da 14 ve Tokat’ta 16
olmak üzere bölgemizde toplam 99 tane avlak
bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle Samsun’da
596 avcı kontrol edilmiş olup, 65 tanesine
yasal işlem uygulanmış, 40 hayvana el koyulurken, 22 tüfeğe de el koyulmuştur. Yasal
işlem yapılan 65 kişiye toplam 45 bin 580 TL
idari para cezası kesilmiştir” dedi.

“BÖLGEDE 10 BİN 331 AVCI VAR”

Bölgede en fazla avcının Samsun’da
olduğunun altını çizen Mehmet Sıddık Kılınçer,
“Bölgemizdeki avcı sayılarına bakıldığında en
çok avcı bulunan ve aktif olarak avcılık yapılan
şehir Samsun’dur. Samsun’da 4 bin 695 kayıtlı
avcı bulunurken bunlardan 4 bin 233’ü aktif
avcıdır. Diğer illerde ise Amasya’da bin 21,
Çorum’da bin 716, Ordu’da bin 825 ve
Tokat’ta bin 74 kayıtlı avcı bulunmaktadır.
Bölgede toplam 10 bin 331 kayıtlı avcı bulunurken, bunlardan 8 bin 971’i aktif avcı statüsündedir” diye konuştu.

“FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİ VE AV
KILAVUZLARI BÖLGELERDE
ÇALIŞIYOR”

Fahri av müfettişleri ve av kılavuzlarının bölgelerde faaliyet yürüterek çalışmalara
destek verdiğini ifade eden Müdür Kılınçer,
“Avcılardan oluşan fahri av müfettişi sayılarında ise Samsun, Amasya ve Çorum’da müfettiş
kontenjan sayısı 15 olurken, Ordu ve Tokat’ta
ise 10 olmak üzere 65 müfettiştir. Bu illerden
Samsun’da 15, Amasya’da 1, Çorum’da 15,
Ordu’da 10 olmak üzere toplam 41 fahri av
müfettişi bulunmaktadır. Ayrıca av turizmi açısından önemli olan Av Kılavuzu sayılarında ise
Amasya’da 4, Çorum’da 12 ve Tokat’ta 4
olmak üzere toplam 20 av kılavuzu bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“41 KURSTA 757 KİŞİ BELGE
ALDI”

5 ilde açılan 41 avcılık kursundan 757
avcının belge aldığını açıklayan Kılınçer,
“2016 yılında Samsun’da 12 adet avcılık kursu
açılmıştır. Bu kurslara 186 kişi katılmış, 182’si
belge almıştır. Diğer iller de göz önüne alındığında Amasya’da 4, Çorum’da 9, Ordu’da 8 ve
Tokat’ta 8 olmak üzere toplam 41 avcılık kursu
açılmıştır. Bu kurslara toplam 808 kişi katılmış
olup, 757’si belgelerini almaya hak kazanmıştır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
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NAMAZ SAATLERİ

Özkara ve Celep
ailelerinin mutlu günü

Gazeteci Özkan Özkara,
hayatını Ayşegül Celep ile birleştirdi. Neslihan, Mustafa
Özkara çiftinin oğlu, Dost
Haber
İnternet
Gazetesi
Muhabiri Özkan Özkara ile
Semra ve Organize Sanayi
Cami’nde imam olarak görev
yapan, aynı zamanda Din-Bir
Sen Çorum Şube Başkan
Yardımcısı Aslan Celep’in kızı
Bahçelievler Kadın Kültür
Merkezi’nde Anasınıfı Öğretmeni olarak görev yapan
Ayşegül Celep, geçtiğimiz Pazar
günü düzenlenen törenle dünya
evine girdi. Geçtiğimiz hafta
sonu Büyük Vadi Restoran’da
düzenlenen düğün ve nikah
törenine çiftlerin yakınları katıldı. Genç çiftin nikahını ise
Nikah
memuru
Erdem
Sakınmaz kıydı. Nikah töreni
sonrasında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından düğün törenine
gelenler gönüllerince eğlendiler.

NASA’nın 1 milyon dolar
ödüllü yarışması başladı

NASA’nın 1 milyon
dolar ödüllü yarışması başladı
NASA, geçtiğimiz
hafta içinde 1 milyon dolar
ödüllü Uzay Robot
Teknolojileri yarışmasının
başladığını açıkladı.
NASA, geçtiğimiz
hafta başlattığı yarışma ile
katılımcılardan, insansı bir
robot olan Robonaut 5’in
Mars’taki habitata zarar
veren bir fırtına sonrası
hasar tespiti yapacak şekilde programlanmasını istiyor. Takımlar, robottan üç
farklı görevi tamamlayacak
faydalanmak zorundalar.

Bu görevler bir iletişim
uydusunu ayarlamak,
güneş enerjisi panelini
tamir etmek ve habitattaki
sızıntıyı onarmak.
Kayıtların hala devam ettiği yarışmanın finali ise
Haziran 2017’de olacak.
Robonaut, aynı
zamanda Valkyrie ismiyle

de biliniyor. Bu ismi de ilk
olarak 2013 yılında düzenlenen DARPA yarışmasında duymuştuk. Tamamen
elektrikle çalışan ve
200’den fazla alıcı, dönme
kuvveti ile çalışan 28
eklem ve dört kameraya
sahip olan bu robotun ilerleyen zamanlarda altyapı
kurması amacıyla insanlardan önce Mars’a gönderilebileceği belirtiliyor.
Yalnızca Mars için düşünülmeyen Robonaut’un
afet yardımları ve endüstriyel bakım için Dünya’da
da kullanılabileceği söyleniyor. (Haber Merkezi)

Yaz Futbol Okulu’nda

formalar dağıtıldı
Alaca Belediyesi’nin organize
ettiği ve Belediyespor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Yaz Futbol
Okulu’nda formalar dağıtıldı.
Yaz futbol okulunda yer alan
genç sporculara Alaca Belediyesi tarafından yaptırılan spor malzemelerini
Alaca Belediye Başkan Yardımcısı
Yusuf Büküş ve Belediyespor Kulübü
Başkanı Yaşar Demiröz tarafından

hediye edildi.
Hediyelerin dağıtımının ardından genç sporcularla sohbet eden
Başkan Yardımcısı Büküş, Yaz Futbol
Okulu’na gösterilen ilgiden dolayı
memnun olduğunu ifade etti. Belediye
olarak sportif faaliyetlere de büyük
önem verdiklerini kaydeden Büküş, bu
kapsamda yeni sporcular yetiştirmek
adına bu tür organizasyonları yaparak

ülke sporuna da katkıda bulunduklarını
söyledi.
Yaz futbol okuluna bu yıl da
önceki yıllarda olduğu gibi yoğun bir
katılım olduğunu belirten Belediyespor
Kulüp Başkanı Yaşar Demiröz ise,
geleceğin futbolcularını en iyi ve en
düzgün bir şekilde yetiştirmek amacıyla futbol okulu açtıklarını belirtti.
(Haber Merkezi)
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Tarihte Bugün

25 Ağustos 1758 Yedi Yıl Savaşları: Prusya
Kralı II. Frederick, Rus ordusunu yendi.
25 Ağustos 1768 James Cook ilk yolculuğuna
başladı.
25 Ağustos 1825 Uruguay, Brezilya'dan bağımsızlığını ilan etti.
25 Ağustos 1830 Belçika Devrimi başladı.
25 Ağustos 1928 Arnavutluk'ta Başkan Ahmet
Zogo kendini kral ilan etti.
25 Ağustos 1933 İtalya ile Sovyetler Birliği saldırmazlık antlaşması imzaladı.
25 Ağustos 1933 Sichuan-Çin'de deprem: 9000
kişi öldü.
25 Ağustos 1936 Aralarında Stalin'in eski arkadaşları Grigori Zinovyev ve Leon Kamanev'in
de bulunduğu Sovyetler Birliği'nin önde gelen
yöneticilerinden 16 kişi kurşuna dizildi.
25 Ağustos 1940 Alman savaş uçakları
Londra'yı bombalamaya başladı.
25 Ağustos 1941 Guderian'ın 2. Panzer Grubu,
Desna Nehri'ni geçerek Kiev yönünde taarruzu
başlatı. Kiev Muharebesi başlamış oldu.
25 Ağustos 1944 Paris, Alman işgalinden kurtuldu.
25 Ağustos 1954 Bir askeri uçak Eskişehir üzerinde düştü; pilotla birlikte 10 kişi öldü.
25 Ağustos 1954 Volkan dergisi yazarı Nihat
Yazar Atatürk'e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
25 Ağustos 1965 Türk Sinematek derneği
kuruldu.
25 Ağustos 1967 3 gün süren 1. Olağanüstü
Kongrede, Türkiye Öğretmenler Sendikası
(TÖS), Fakir Baykurt'u genel başkan seçti.
25 Ağustos 1968 Koç Grubu 'Diners Club' kredi
kartı ile alışverişi Türkiye'ye getirdi.
25 Ağustos 1970 18 şeker fabrikasında 21 bin
işçi grevde.
25 Ağustos 1971 İstanbul'da yayımlanan
Fransızca Journal d'Orient gazetesi kapandı.
Gazete 54 yıldan beri yayımlanıyordu.
25 Ağustos 1971 Özel yüksekokulların devletleştirilmesini öngören tasarı yasalaştı.
25 Ağustos 1981 Voyager 2, Satürn'ün yakınından geçti.
25 Ağustos 1991 Belarus, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

VEFAT EDENLER
MEHMET ALİ ERDEMİR
Ortaköy Fındıklı köyünden gelme, Arap ve Murat
ERDEMİR"in babası, Mehmet Ali ERDEMİR vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

SATILMIŞ KARTAL
Haydar, Ali ve Nurten KARTAL"ın babası, eski
Belediye meclis üyesi Satılmış KARTAL vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
EROL TAŞTAN
Ahmediye köyünden gelme, Elvan ve Mevlüde
TAŞTAN"ın oğlu, Milli Eğitimde çalışan Erol
TAŞTAN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

AYŞE ELSÜER
Kuyumcu köyünden gelme, Sosyal yardımlaşma
vakfı çalışanı Neşet Baki ELSÜER"in annesi,
Durmuş ELSÜER"in eşi, Ayşe ELSÜER vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
ALİ ŞAHİN
Nejdet ve Nergiz ŞAHİN"in oğlu, Kemal, Medet,
Satılmış, Çelebi ve Deniz AKKUŞ"un yeğeni, Burcu
ve Umut ŞAHİN"in kardeşi, Ali ŞAHİN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HACI SADIK GÜNDOĞAN
Elicek köyünden Satılmış GÜNDOĞAN"ın oğlu,
Bayram, Dursun, Selfet ve Selamet GÜNDOĞAN"ın
babası, Hacı Sadık GÜNDOĞAN vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
ŞERİFE SAMUR
Apdalata köyünden gelme, merhum İsmail
KOÇAK"ın eşi, Hüseyin, Mustafa, Hayrettin ve
Mehmet KOÇAK"ın annesi, Şerife SAMUR vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Pahalı transfer değil,
ahlaklı transfer lazım
SAĞANAK YAĞIŞ

E

ALBAYRAK
227 77 62
Tarakçý 8.Sk.32/A

Çorum Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Altunkaya, Sakaryaspor maçında
yaşananların spor ahlakıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

Her iki takımın da lig başlamadan önce son
durumlarını görmek için çıktıkları bir hazırlık
maçında bu tür hadiselerin yaşanmasına hiçbir
anlam veremediğinin altını çizen Altunkaya,
Sakaryaspor cephesi tarafından başlatılan olayların
kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sakaryaspor
teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarlarının yaptığı
bu çirkin davranışın futbol dünyasında büyük bir
camia olarak bilinen bir kulübe zarar verdiğini
ifade eden Altunkaya, “ Futbol dünyasında büyük
bir camia olarak bilinen Sakaryaspor’a bu tavırlar
hiç yakışmadı. Neticede bu bir hazırlık ve her iki
takım da sahaya son eksiklerini görmek için çıkıyor. Bir hazırlık maçını bu noktaya getirmelerini
kabul etmemiz mümkün değil. Saha kenarında teknik heyetleri, saha içerisinde futbolcuları ve maçı
izlemeye gelen taraftarı anlamsız davranışlarının
sporun genel ahlak kuralları içerisinde hiçbir
geçerli mazereti olamaz. Bunları söylerken elbette
bütün bir camiayı göz önünde bulundurmuyoruz.
Tepkimiz sadece olayların içerisinde olanlaradır.
Çorum ve Sakarya gibi Anadolu’nun iki güzide
şehrinin böyle çirkin bir olayla yan yana gelmesini
bizler de hiç istemezdik. Lakin gelinen noktada bu
olumsuzlukların tamamen karşı tarafın tutumları

neticesinde gelişmiş olması sonucu kimse de bizden tepkisiz kalmasını beklemesin. Bizler bu kulübün yöneticileri olarak dün olduğu gibi bundan
sonra her türlü hakkımızı savunmaya ve gerektiği
anlarda da serzenişlerde bulunmaya devam edeceğiz. Maçın 26. dakikasında rakip takımdan Talha
isimli bir futbolcu tarafından 2. kaptanımız
Ferhat’a çok sert bir faul yapılmıştır. Bununla da
yetinmeyen aynı rakip futbolcu bir de tekme atmak
için hamlede bulunmuştur. Bu gelişme sonrasında
ise alevlenen olaylara bir de teknik heyetten bir
kişinin ‘Çabuk havlu attınız’ gibi ucuz bir kelimenin söylenmesi olayların büyümesine neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise teknik
heyetimiz olayların daha da büyümemesi adına
doğal olarak takımı sahadan çekmiştir. Şunu herkes çok iyi bilsin ki, Çorum Belediyespor hiçbir
saha ve maçta havlu atmamıştır. Bundan sonra da
kimsenin bu kulübe havlu attırmaya gücü yetmeyecektir. İşin en vahim tarafı ise maçı izlemeye gelen
taraftarların sahaya girmesidir. Olayların saha içerisindeki bölümünde yer alan taraftarlar bununla da
yetinmeyip kamp yaptığı otele doğru seyahat halinde olan takımımızı taşıyan otobüsüne de fiili saldırıda bulunarak beysbol sopası ve taşlarla saldırıda

bulunarak aracımızın hasar almasına neden olmuşlardır. Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki, bizim
taraftarımız hiçbir zaman böyle utanç verici bir
olayın içerisinde almadı. Bundan sonra da almayacaktır. Sakarya bir futbol şehri olabilir ama önemli
olan bunu ahlak kuralları içerisinde başarabilmesidir. Sakaryaspor yönetimi en pahalı transferleri
yapmış olabilir. Lakin transferlerde futbolcuların
ahlak yapıları da gözden geçirilmelidir. Şükürler
olsun ki, bizim futbolcularımız tüm ahlaki değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Teknik heyetimiz
için de bu geçerlidir. Futbol takımımıza ‘Erken
havlu attınız’ diye söz eden bir teknik heyetin ne
derece provokatör bir tutum içerisinde olduğunu da
artık Sakaryaspor yönetimi düşünmek zorundadır.
Yine söylüyorum önemli olan futbol şehri olmak
değildir. Bu vesileyle teknik heyet, futbolcularımız
ve personelimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor ve bundan sonra bu tür olayların bir daha
hiçbir müsabakada yaşanmamasını diliyorum” diye
konuştu. Altunkaya, yaşanan olaylar sonrasında
Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Mahmut
Mert’in tüm Çorum halkından özür dilemesinin de
olması gereken bir davranış olarak gördüklerini
dile getirdi. (Haber Merkezi)

SAKARYASPOR
Ahlakta sınıfta kaldı

Sakaryaspor ile hazırlık maçı oynayan
Çorum Belediyespor’a rakip takımın kenar
yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarının sergilediği “Spor ahlakından uzak” tavırlar nedeniyle
yarıda kaldı.

HAZIRLIK MAÇI DEĞİL, KAVGA
İÇİN ÇIKMIŞLAR

Bir futbol takımı düşünün kenar yönetiminden, futbolcu ve taraftarına kadar futbolun
dışarısında kalan ne kadar çirkinlik varsa hepsini 26 dakikaya sığdırsın. Yeni sezona yeni
umutlarla giren Çorum Belediyespor, tam da
böyle bir ekiple hazırlık maçı yapmaya niyetiyle
Sakaryaspor ile hazırlık maçına çıktı. Bu maç
için Topuk Yaylası’na giden Çorum
Belediyespor, tüm hazırlıklarını yaptı ve sahaya
çıktı. Şuan 3. Lig’in en fazla para harcayan
konumunda olan Sakaryaspor’un teknik heyeti,
futbolcuları ve taraftarları hiç kimsenin anlam

veremeyeceği bir şekilde bir hazırlık maçına
hiçte uygun olmayan bir gerginlik sergiledi.
“Pahalı bir takımız ve önümüze geleni
yeneriz” mantığıyla hareket eden Sakaryasporlu
futbolcular, önlerinde sağlam bir ekip bulunca
işi sertliğe dökmeye başladı. Neredeyse maçın
başlama düdüğüyle birlikte sert tavırlar sergileyen rakip takım futbolcuları 25. dakikada temsilcimizin kalesine şut bile çekemeyince işi resmen savaşa döktü. 26. dakikada ise 2. Kaptan
Ferhat’a, Talha’nın yaptığı faul ve sonrasında
tekme atma girişimiyle olayların başlamasına
neden oldu.
Ortamın bir anda gerildiği maçın devam
etmesi daha vahim sonuçlar doğurabileceği ihtimalini göz önüne alan Çorum Belediyespor
Genel Kaptanı Yetkin Özbey, takımı sahadan
çekti.

YARDIMCI ANTRENÖR KIŞKIRTTI

Yaşanan arbede sonrası her iki takım da
yoluna devam ederken, bu sefer de sahneye,
geçtiğimiz sezon U19 takımını çalıştıran ve
şimdilerde ise yardımcı antrenörlük yapan
İsmail Öz çıktı. Olayları yatıştıracağı halde
takım otobüsüne doğru ilerleyerek Çorum
Belediyespor teknik heyetiyle tartışmaya giren
Öz, “Havlu atmanıza gerek yoktu” ifadelerini
kullandı. Çorum Belediyespor teknik heyetinin
bu söze tepki göstermesinin ardından ise olaylar
iyice büyüdü.

Topuk Yaylası’nda buluştular

Eski Çorumsporlular Topuk
Yaylası’nda farklı isimlerdeki
takımlarda buluştular.
Bir dönem Çorumspor forması altında mücadele eden kaleci
Ozan Öztürk ile orta saha oyuncusu Ceyhun Yelkenci, yeni sezonda
Sakaryaspor forması altında mücadele edecekler. Çorum

Belediyespor’un Sakaryaspor ile
oynamak istediği ancak 26. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Çorum
Belediyespor Genel Kaptanı Yetkin
Özbey, kaleci antrenörü Salih
Aydın ve malzemeci Cafer Uçar ile
bir süre sohbet ederek, hasret
giderdiler. (Haber Merkezi)

TARAFTARLARI DA
SAHAYA GİRDİ

Sakarya’dan gelen ve takımlarını takip
etmek isteyen yaklaşık 15 kadar taraftar da
yaşanan gergin anlarda sahnedeki yerlerini aldı.
Temsilcimizin takım otobüsüne tekrar yönlendiğinde ağza alınmayacak sözlerle teknik heyet ve
futbolculara küfür eden Sakaryalı taraftarların
gerçek yüzleri ise bundan sonra görüldü.

TESİS ÇIKIŞINDA
TAŞLAMAYA BAŞLADILAR

Olaylar yatışıp Çorum Belediyespor’un
takım otobüsü kamp yaptığı otele doğru yola
koyulmaya başladığında 4 Sakaryalı taraftar
takım otobüsünün önüne geçerek tahrik kar
çıkışlarını sürdürdüler. Bıçaklı seyircilerin
bulunduğu bir grup Topuk Yaylası Tesisleri’nde
takım otobüsüne taş attı.
Daha sonra bir araçla temsilcimizin
takım otobüsünü takip eden bu grup 8-10 kilometre yol aldıkları esnada aracımıza bir taş daha
attı. Hızla uzaklaşan bu grup tesis yolu üzerinde
bulunan ve Kaynaşlı’ya bağlı olduğunu öğrenilen Çaykara Mahallesi girişine pusu kurarak bu
sefer de beyzbol sopası ve taşlarla takım otobüsüne saldırıda bulundu. Aynı grup başka bir istikametten kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan tüm bu olaylar sonrasında
Jandarma’dan yardım istenildi. Jandarma yetkilileri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
MAHMUT MERT ÖZÜR DİLEDİ

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu
Mahmut Mert, yaşanan olaylardan ötürü tüm
Çorum halkından özür diledi. Olayların sona
ermesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra Çorum
Belediyespor Genel Kaptanı Yetkin Özbey’in
yanına gelerek geçmiş olsun dileğinde bulunan
Mert, olaylar sonrası takım olarak toplantı yaptıklarını söyledi. Bu nedenle kafilenin yanına
gelmesinin geciktiğine işaret eden Mert,
Sakaryaspor camiasına yakışmayacak tavırlar
sergilendiğini ve bu nedenle de tüm Çorum halkında özür dilediklerini söyledi. (Haber
Merkezi)

Salim sakatlandı

Sezon başında
Kastamonuspor’dan Çorum
Belediyespor’a transfer olan sol
kanat oyuncusu Salim Uzun,
Sakaryaspor maçının ilk 11’inde
yer almasına rağmen sahaya çıkamadı.
Takımın maç için ısındığı
esnada sol üst adalesinde çekme
olan tecrübeli futbolcu yerini
Erkut’a bırakmak zorunda kaldı.
Salim’in son durumuyla ilgili olarak bilgiler veren Kulüp Masörü

Ali Köseer, futbolcunun sağlık
durumunun iyi olduğunu ve bugün
yapılacak olan kampın son antrenmanına tedbir amaçlı çıkamayacağını söyledi. Bu süre zarfında
Kulüp Masörü Ali Köseer’in kontrolünde tedavisi devam edecek
olan deneyimli futbolcu, Çorum’da
2 gün aradan sonra yapılacak olan
Beylerbeyi maçının hazırlıklarında
sahadaki yerini alacak. (Haber
Merkezi)

