
Çorum'da bir
bankadan 4
bin TL kredi
kullanan 41
yaþýndaki
Yücel Bolatcý,
çalýþtýðý özel
þirketteki
iþinden
atýlýnca
bankaya
borcunu
ödeyemedi.
Bankanýn þikayeti üzerine
hakkýnda Çorum Ýcra
Mahkemesi'nde dava açýldý.
Mahkeme heyeti, Bolatçý'nýn
lenfoma (bir kan kanseri türü)
hastasý ve iþsiz olmasý
gerekçesiyle beraatine karar
verdi. * HABERÝ 15’DE
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* SAYFA 10-11’DE

Gülesin Aðbal DEMÝRER

Hitit Üniversitesi, Haziran ayýndan bu yana
ekmek üretiyor. Günlük 10 bin ekmek üretme
kapasitesi olan ancak sadece üniversite için 2 bin
500 ekmek yapýlan bir merkez burasý. Tam adý,
Mühendislik Fakültesi Tahýl Ürünleri Ýþleme
Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý
Ekmek Üretim Bölümü. Bölümün Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy ile Ekmek Üretim
Merkezi’ndeki üretimin ayrýntýlarýný, geçtiðimiz
hafta yapýlan ve büyük ilgi gören Bayat Ekmek
Yarýþmasýný, Merkezin hedeflerini konuþtuk.
Daha önce de  mutlaka yazýldý, çizildi gerçi ya,
buradan bir kez daha vurgulayalým: Üniversite bu
ekmeði piyasaya satmak için üretmiyor. Ar-Ge
yapýyor, somut ürün üzerinden çalýþmalarýný
sürdürüyor ve sektördeki sanayicilerle iþbirliði
yapmak istiyor. * SAYFA 10-11’DEYrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy

Bu ekmek hem lezzetli hem bilimsel

* HABERÝ 3’DE

TÜTEV mühendisleri buluþturdu
Mesleðin duayenlerine þiltlerini Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan verdi.

‘Herkesin engelli
arkadaþý olmalý’

* HABERÝ 8’DE

Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu Matala,
Çorum'da ziyaret ettikleri firmanýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte TSO’yu

Elitpark’a yeni
cildiye uzmaný

Küçük Sanayi
Sitesi’nde üretim
yapan bir makine
firmasýnýn davetlisi
olarak Çorum’a gelen
Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nin
Baþkenti Kinþasa’nýn
Ticaret Odasý
Baþkaný Christian
Knayiki ve
Yardýmcýsý Partick
Sunzu Matala,
Çorum'da ziyaret
ettikleri firmanýn
Yönetim Kurulu
Baþkaný Þükrü
Koldaþ ile birlikte
TSO’yu ziyaret
ettiler. 
* HABERÝ 4’DE

Cildiye
Uzmaný Dr.
Vedat Ertunç,
9 Aralýk
Pazartesi
günü itibariyle
Özel Elitpark
Hastane-
si’nde göreve
baþlayacak.

* HABERÝ
4’DE

Kongo’yla iþbirliði

Dr. Vedat Ertunç

Eski Çorum Vali Yardýmcýsý Ýzmir Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Çorum standýný ziyaret etti.

Çevre ve
Þehircilik Ýl
Müdürlüðü, içinde
bulunduðumuz
kýþ mevsimi
nedeniyle ýsýnma
kaynaklý olarak
kullanýlan
kömürlerin neden
olduðu hava
kirliliðini azaltmak
ve vatandaþlarýn
bu konuda
üzerlerine düþen
sorumluluðu
hatýrlatmak
amacýyla
denetimlerini
sürdürüyor.

* HABERÝ 14’DE

Havayý
kirletene

ceza

Çorum’un turizm
cazibesi artýyor
Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile
Ýzmir’de düzenlenen 7. Turizm Fuar ve Konferansý
Travel Turkey Ýzmir Fuarý’nda, Çorum Valiliði ile
Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Çorum tanýtýmý tüm
hýzýyla devam ediyor. * HABERÝ 14’DE

4. Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu yapýldý

* HABERÝ 9’DA

Tarihi buluntular 
geçmiþi aydýnlatýyor

Çorum Müzesi Salonu’nda gerçekleþen sempozyumun açýlýþýna Vali Sabri Baþköy de

Tebrikler Hakime Haným!

Yücel Bolatcý

30 Mart yerel seçimleri için AK Parti
tarafýndan yeniden aday gösterilen
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
adaylýk açýklamasýnýn ardýndan
Çorum’a dönüþünde belediye
binasý önünde toplanan kalabalýða
hitap etti. Külcü, zaman zaman
alkýþlarla ve sloganlarla kesilen
konuþmasýnda yeni dönemde daha
baþarýlý olacaklarý mesajýný verdi. 

* HABERÝ 7’DE

Alkýþlar ve sloganlarla karþýlandý
30 Mart’ta yapýlacak yerel seçimlerde AK Parti tarafýndan tekrar aday
gösterilen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dün törenle karþýlandý. 

* HABERÝ 6’DA

Partisinden tekrar Belediye Baþkaný Adayý olarak gösterilen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çok sayýda vatandaþ tarafýndan sevgi gösterileriyle karþýlandý.

‘Yeni dönemde daha
baþarýlý olacaðýz’
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Önceki gün
yeniden adaylýðý

tescillenen Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü için ‘karþýlama
ve halka hitap’
programý yapýlacaðý
duyuruldu.  Külcü’ye
yapýlacak
karþýlamanýn
ritüellerinden  daha
çok, Taþ Bina’nýn
balkonundan yapacaðý
konuþmanýn içeriðini
merak etmiþtim.

Dün öðleden

sonra arkadaþlarýmýz
belediye binasý
önünde konuþlandý.
Onlar olup biteni
fotoðraflayýp
görüntülerken, ben de
konuþmalarý yazmak
için bilgisayarýmýn
baþýna geçip
pencereyi açtým. 

Teþkilat
yöneticilerinin
geçmiþte durduklarý
yer herkesçe
bilindiðinden o
konuda bir yorum

yapmaya gerek yok.
Yeni bir döneme
baþlangýç yapan
Külcü’nün konuþmasý
memleketin istikbali
ve selameti açýsýndan
önemliydi pek tabi.

Hitabet
yeteneðini partisinin
kurucu il
baþkanlýðýndan beri
bildiðimiz Külcü’nün
konuþmalarýný bir
yandan bilgisayarýma
geçerken, bir yandan
da dikkatle dinledim.

Yeni bir sayfa

Anlaþýlan o ki,
Sayýn Baþkan ikinci 5
yýllýk dönemi için
yeni bir bir sayfa
açmýþ.

Makam, mevki,
güç ve siyasetin fani

olduðunu hatýrlatýp,
önemli olanýn Allah
ve kulu karþýsýnda
itibar olduðunu
vurguluyor. 

Bir beþer olarak
hatalar yaptýðýný kabul
ediyor, ancak bugüne
kadar yaþananlardan
ders çýkardýðýný, yeni
dönemde daha
dikkatli davranacaðýný
ifade ediyor. 

Birlik ve
beraberlik vurgusu
yaparken, canýný
yakanlara da ince
göndermelerde
bulunuyor. 

Þehrin eksiðini,
gediðini
dillendirenlere
karþýlýk vereceðini,
iftira ve çamur

atanlarla
hesaplaþacaðýný dile
getiriyor. 

Fesat
tohumlarýna izin
verilmemesini istiyor.

Yeniden aday
gösterilmesinin
arkasýnda
Çorumlu’nun
teveccühünün
yattýðýný dile getiriyor.

Herþeye raðmen
kendinden yana
herkese hakkýný helal
ettiðini söylüyor.

***
Konuþma güzel,

eðer nasip olur da
Çorum tekrar
Külcü’de karar
kýlarsa, uygulamasý da
güzel olur inþaallah.

KUTLAMA
Deðerli arkadaþýmýz

Nurullah Müstet’in

Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna adaylýðýný kutlar, baþarýlar dileriz.

Anýzlar Ltd. Þti.
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KUTLAMA
AK Parti Çorum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü’yü

kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim.

Osman Saðlam

(Ç
.H

A
K

:3
40

0)

Bir konuþtu, pir konuþtu

Belediye Baþkaný ve Adayý Muzaffer Külcü’nün Taþ Bina’dan yaptýðý 
halka hitap konuþmasýnýn satýr aralarý dikkat çekici.

Ýkinci kattan düþtü
Osmancýk’ta iþyeri-

nin ikinci katýndan düþen
iþçi aðýr yaralandý. 

Bir tuðla fabrika-
sýnda çalýþan N.G. isimli
iþçi fabrikanýn 2. katýn-
dan düþtü. Hayati tehli-
kesi bulunan iþçi hasta-
nede tedavi altýna alýndý. 

Kocasýndan þikâyetçi oldu
Kargý’da kocasýn-

dan dayak yiyen kadýn
þikâyetçi oldu. 

Ýmambey Mahallesi
Koyak Caddesi’nde otu-
ran Z.Z.B. ile eþi R.B. ai-
levi nedenlerle kavga et-
ti. Kavga sýrasýnda dayak
yiyen kadýn þikâyetçi ol-
du. Daha önce tedbir ka-
rarýna da uymayan koca
R.B. ise þikâyetleri kabul
etmedi. 
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KUTLAMA
AK Parti Çorum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü’yü

kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz.

Anýzlar Ltd. Þti.
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Erol Taþkan

Türkiye Teknik
Elemanlar Vakfý

(TÜTEV) 5 Aralýk
Mühendisler Günü'nü
Anitta Otel'de düzenlenen
bir programla kutladý.

Kutlama
programýna Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, TÜTEV Çorum
Þubesi Baþkaný Atak
Gevher, vakýf yöneticileri
ile çok sayý da mühendis
katýldý.

Kutlama
programýnda TÜTEV
Baþkaný Atak Gevher ile
vakýf gönüllüsü Elektrik
Mühendisi Bekir
Soyocak
meslektaþlarýnýn
Mühendisler Günü'nü
kutladý.

Ýnþaat Mühendisi
Ertuðrul Soyocak ise,
"Burada en yaþlý
mühendis sanýrým benim.
Mühendis hesapla
uðraþan insandýr. Hesapla
uðraþan insan çözüm
odaklý düþünür. Ýletiþim
için diyalog önemlidir. 5
Aralýk Mühendisler
Günü'nü kutluyorum."
dedi.

Hitit Üniversitesi
Rektörü Reha Metin
Alkan da, "23 yýldýr
harita mühendisiyim
ancak ilk defa TÜTEV
sayesinde mühendisler
günü kutlandýðýný

gördüm."  Az önce
Ertuðrul abi  en yaþlý
mühendisin kendisi
olduðunu söyledi biz
buna yaþlý demeyelim en
kýdemli mühendisimiz
diyelim." diye konuþtu.

Mesleðin
duayenlerine þilt

Konuþmalarýn
ardýndan Elektrik
Mühendisi Osman
Altýkardeþ, Elektrik
Mühendisi Bekir

Soyocak, Yüksek Ýnþaat
Mühendisi Ertuðrul
Soyocak, Elektrik
Mühendisi Yusuf Bahri
Diker ve Endüstri
Mühendisi Murat Ýlhan'a
Hitit Üniversitesi Rektörü

Reha Metin Alkan
tarafýndan þilt verildi.

Program  akþam
yemeði ve Metin
Haboðlu'nun konseri ile
devam etti.

TÜTEV mühendisleri buluþturdu

Mesleðin duayenlerine þiltlerini Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan verdi.

Geceye yoðun katýlým oldu.

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) 5 Aralýk Mühendisler Günü'nü Anitta Otel'de düzenlenen bir programla kutladý.

Mühendisler Günü kutlama programý akþam yemeði ile devam etti.
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Hayrettin
Karaman

Mescidler Kadar
Farklý Mescidler

Kadar Bütün

Peygamberimiz (s.a.) Medine'ye hicret edince ilk
iþ olarak Mescid'i inþa etti. Evler de hemen Mescid'in
yanýndan baþlýyor, mümkün olduðu kadar ona yakýn
bulunuyordu. Mescid Ýslam dininin eðitim ve
öðretiminin yapýldýðý, Ýslam kültür ve medeniyetinin
de mayalandýðý mekan idi. 

Mescid tek idi, Cuma ve Bayram namazlarý için
yine uzunca bir zaman tek kaldý, vakit namazlarý için
evleri uzakta olan Müslümanlara küçük mescidler
yapma izni verildi. Ýhtiyacý bahane ederek 'Mescidlerin
bütünlüðünü bozmak isteyen' kötü niyetlilere izin ve
imkan verilmediði gibi yaptýklarý mescid de yok edildi.
Müctehidler bir yerleþim merekezinde Cuma
namazýnýn birden fazla camide kýlýnmasý halinde sahih
olup olmayacaðýný bile tartýþtýlar.

Bu uygulamadan iki sonuca ulaþmak mümkün
görünüyor:

1.Müslümanlarýn mescidleri, ihtiyaca binaen
farklý mekanlarda ve birden fazla olsa bile 'bir dine
mensup ve tamamý birbirinin kardeþi olan ümmet
fertlerinin tamamýna ait bir bütün teþkil ederler'.
Mescidler bir grubun tekelinde olamaz, bütün
müminlere açýktýr, ümmetin birlik ve bütünlüðünü
temsil eder.

2. Mescidleri ümmeti bölmeye, gruplarý dýþýnda
kalanlarý dýþlamaya, grupçuluðun aracý ve ocaðý haline
geteirmeye kalkýþanlar engellenir.

Müslümanlarýn ilk zamanlarda eðitim, öðretim,
ibadet, danýþma, zikir, fikir, itikâf… için baþka
mekanlarý yoktu; yani mescid, tekke, medrese veya
baþka isimlerle kurulmuþ/yapýlmýþ mekanlarý yoktu.
Diyelim ki, ihtiyaca binaen zaman içinde bunlar oldu;
ama meþruiyetlerinin, islâmî olmalarýnýn vazgeçilmez
þartý 'tamamýnýn, ümmetin tamamýna açýk, ortak kural
ve esaslara baðlý, ümmetin tamamýný baðlayan baðýn
önüne grup baðýný çýkarmayan, deðer ve derece
daðýtýmýný grup baðýna ve deðerine deðil, Ýslam baðýna
ve islâmî deðerlendirmeye tabi kýlan' yapýlar olmalarý
idi.

Þimdi bakalým, tarih boyunca bu tartýþmasýz
tespitlere uyuldu mu, 'islâmî' denilen kurum ve
kuruluþlar 'ümmetin tamamýný kucaklayan, ayný amaca
yönelmiþ, yine umuma ait fayda ve zarurete binaen
farklý mekanlarda ve þekillerde hizmet sunan' yapýlar
mý olmuþ, yoksa çoðu, 'ayrý bir dinin, ayrý bir ümmetin
kurum ve kuruluþlarý' haline mi gelmiþ.

Bu sorunun doðru cevabýný bulmak için sondan
bir önceki paragrafta ortaya koyduðum 'meþruiyet ve
islâmîlik' ölçütlerini kullanmak gerekiyor. Bu ölçütlere
uyanlar 'ümmetin kurum ve kuruluþlarý, ilk Mescid'in
yavrularý'dýr, uymayanlar ise Peygamberimiz'in
yýkýlmasýný emrettiði 'zýrar' mescidi örnekleridir.

Bu yazýnýn hedef kitlesi, Ýslam dünyasýndaki
bütün gruplardýr.

KUTLAMA
AK Parti Çorum Belediye Baþkan Adayý

gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü’yü

kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz.

Ýnönü Caddesi Esnafý
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Ticaret anlaþmasý yaptýlar
Kongo Cumhuriyeti

Kinshasa Ticaret
Odasý Baþkaný Christian
Knayiki Wa Kanyiki,
Yardýmcýsý Partick Sun-
zu Matala ve Kanadalý
Danýþmaný Andrew Le-
bovics, Prodi Maki-
na’nýn konuðu olarak
Çorum’a geldi.

Prodi Makine’nin
geçtiðimiz Kasým ayýn-
da Kongo'daki bir fuar
katýlýmýyla baþlayan te-
mas, ticari bir ortaklýkla
geliþme aþamasýna girdi
ve karþýlýklý ticaret ve iþ-
birliði anlaþmasý yapýl-
dý.

Anlaþmaya göre
‘Prodi Kongo’ ismi veri-
lecek yeni þirketin, ön-
celikle Kongo olmak
üzere çevre ülkeler ile
ticaret yapacaðý belirtil-
di. Konuklar, Ço-
rum’daki temaslarýnda

bu ticaret ve iþbirliðinin
detaylarýný görüþüp aktif
çalýþmanýn baþlamasýný
saðladý.

PRODÝ Makina

Yönetim Kurulu Baþka-
ný Þükrü Koldaþ, yapý-
lan protokol ile Çorum
sanayinin Kongo Cum-
huriyeti ile karþýlýklý ge-

liþen bir sürece girdiði-
ni, iþbirliði hedefinin sa-
dece Deðirmen Makina-
larý ile sýnýrlý olmayýp
geniþ bir yelpazeyi kap-

Kongo’yla iþbirliði
Küçük Sanayi Sitesi’nde üretim ya-

pan bir makine firmasýnýn davetlisi
olarak Çorum’a gelen Demokratik Kon-
go Cumhuriyeti’nin Baþkenti Kinþa-
sa’nýn Ticaret Odasý Baþkaný Christian
Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu
Matala, Çorum'da ziyaret ettikleri fir-
manýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü
Koldaþ ile birlikte TSO’yu ziyaret etti-
ler. 

Ziyarette açýklamalarda bulunan
Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christi-
an Knayiki, Kogo’da baþta iþçilik olmak
üzere enerjinin, petrolün çok ucuz oldu-
ðunu, ayrýca ülkenin çok fazla yatýrýma
ihtiyaç duyduðunu söyledi. 

Kongo'da yatýrým yapan Çorumlu
firmanýn daveti üzerine geldiklerini ifa-
de eden Knayiki, Çorum Ticaret ve Sa-
nayi Odasý ile kardeþ kurum protokolü
imzalamak istediklerini, bu protokol
kapsamýnda Kongolu iþ adamlarýndan

oluþan bir heyetle Çorum'a tekrar gel-
meyi planladýklarýný, ayrýca Çorum'dan
bir heyeti de Kongo'da aðýrlamak iste-
diklerini belirtti. 

Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, her iki
taraf için de uyumlu bir protokol hazýr-
lanarak kardeþ oda olunabileceðini söy-
ledi.

Kinþasa Ticaret Odasý'nýn daveti
üzerine Çorum TSO öncülüðünde iþ
adamý heyeti oluþturularak Kongo'ya iþ
gezisi düzenlenebileceðini dile getiren
Baþaranhýncal, bu gezide yatýrým im-
kanlarýnýn zorlanabileceði, neticede her
iki taraf için de verimli bir çalýþma per-
formansý ortaya konulabileceðini kay-
detti. 

Kinþasa Ticaret Odasý yetkilileri-
nin ziyaretinde iki kurum arasýnda pren-
sipte anlaþma saðlandý, þartlarýn uymasý
durumunda protokol de imzalanacak.

Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu Matala, Çorum'da ziyaret ettikleri
firmanýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte TSO’yu ziyaret ettiler. 

Ýþbirliðisadece Deðirmen Makinalarý ile sýnýrlý kalmadý.

Konuk heyet fabrikada üretimi inceledi.

Kongo heyeti Prodi Makina’nýn konuðu olarak Çorum’a geldi.

Elitpark’a yeni
cildiye uzmaný

Cildiye Uzmaný Dr. Vedat Er-
tunç, 9 Aralýk Pazartesi günü

itibariyle Özel Elitpark Hastane-
si’nde göreve baþlayacak.

Özel Elitpark Hastanesi Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Öp. Dr. Meh-
met Duyar ve Baþhekim Öp. Dr.
Ömer Akkaþ, Çorum halkýna kalite-
li hizmet sunmayý ilke edindiklerini
belirterek, “Güçlü kadromuzu daha
da güçlendirmek için meslektaþý-
mýz Uzm. Dr. Vedat Ertunç ile yol-
larýmýzý birleþtirdik.” dediler.

Cildiye Uzmaný Dr. Vedat Er-
tunç da, cilt hastalýklarý teþhis ve te-
davilerinde, lazer epilasyon, krio,
koîer tedavilerinde Çorum halkýna
hizmet vermekten onur duyacaðýný
ifade etti.

Kontrolünde yapýlan lazer epilasyon ile ilgili bilinme-
yenleri anlatan Ertunç, lazer epilasyonun uzman doktor eþli-
ðinde yapýlmasý gerektiðini vurgulayarak, “Lazer epilasyon
istenmeyen tüylerden kurtulmanýn en hýzlý ve en saðlýklý yo-
ludur. Epilasyonda kullanýlan lazer ýþýðýnýn dalga boyu mela-
nin pigmenti tarafýndan emilme özelliðine sahiptir. Soðutma
sistemli lazer tekniði ile lazer ýsýsý cilde zarar vermeden doð-
rudan kýl kökünü yok eden ýsýya dönüþür. Lazer epilasyon
yöntemi ile kýllarýn yok edilmesi dünyada yaklaþýk 20 yýllýk
bir geçmiþe sahiptir. Tedavinizin devamlýlýðý ve güvenliðiniz
açýsýndan cildiye uzmaný veya plastik cerrahi uzman hekimi
bulunan lazer epilasyon merkezlerini tercih ediniz. Görüþme-
niz ve muayeneniz mutlaka uzman doktor tarafýndan yapýl-
malý ve lazer tedavilerinin saðlýðýnýz açýsýndan uygun olup ol-
madýðý kontrol edilmelidir.” açýklamasýnda bulundu.

Lazer Epilasyon seans sýklýðý hakkýnda da bilgi veren
Uzm. Dr. Vedat Ertunç, þunlarý söyledi; “Seans sýklýðý yüz

bölgesinde 1-1,5 ay, vücut bölgele-
rinde 2-2,5 aydýr. Tedavi ilerledik-
çe seans aralýklarý uzamaktadýr.
Örneðin üçüncü - dördüncü seans-
tan sonraki uygulamalara daha
seyrek aralýklarla gereksinim du-
yulmaktadýr. Vücut kýllarý anajen,
katajen ve telojen olarak adlandýrý-
lan üç geliþim evresinde bulunur.
Her kýl bu evrelerden, birbirinden
baðýmsýz farklý zamanlarda geç-
mektedir. Lazer epilasyon (lazerli
epilasyon) sadece anajen (aktif)
dönemdeki kýllarý etkiler. Bu ne-
denle tek seansta uygulanan bölge-
deki tüm kýllarý yok etmek müm-
kün olmamaktadýr. Tedavi süreci
için (1-1,5 yýla yayýlmýþ olarak)
vücut bölgelerinde ortalama 5-6

seans; yüzde 7-8 seans denenebilir.” 
Uzm. Dr. Vedat Ertunç kimdir?

1962 doðumlu evli 2 çocuk babasý olan Uzm. Dr. Vedat
Ertunç, ilköðretimi Eskiþehir’de, orta ve lise eðitimini Ýzmir
Karþýyaka’da tamamladý. 1986 yýlýnda Ege Üniversitesi Týp
Fakültesi’nden mezun olan Ertunç, 1986 yýlýnda mecburi hiz-
metini Bilecik'te yaptýktan sonra askerlik görevini tamamladý.
Uzmanlýðýný Erzurum Atatürk Týp Fakültesi Deri ve Zührevi
Hastalýklar Bölümü’nde tamamlayan Ertunç, 1995 yýlýnda ilk
görev yeri olan Yozgat Devlet Hastanesi’nde uzun yýllar gö-
rev yaptý. Kayseri ve Yozgat’ta 5 yýl özel hastanelerde görev
yapan Ertunç, son 3.5 yýlýný Yozgat Devlet Hastanesi’nde ta-
mamladýktan sonra kendi isteði ile emekli oldu. 1996-2005
yýllarý arasýnda Güzellik Salonu ve Muayenehane Ýþletmecili-
ði yaptý.

Ertunç, 9 Aralýk 2013tarihi itibari ile Özel Elitpark Has-
tanesi’nde Çorum halkýna hizmet vermeye baþlayacak.

Cildiye Uzmaný Dr. Vedat Ertunç

Rekabet Kurulu, Çorum'da faaliyet gösteren yapý dene-
tim kuruluþlarý ile bunlara hizmet veren yazýlým þirke-

tine toplam 52 bin 528 lira idari para ceza verilmesini ka-
rarlaþtýrdý.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapýlan du-
yuruya göre, Çorum'daki yapý denetim kuruluþlarý ve bu
kuruluþlara hizmet veren yazýlým þirketinin rekabeti bozu-
cu faaliyetler yoluyla Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etme-

diklerinin tespiti için yürütülen soruþturma tamamlandý.
Soruþturma, Çorum'da yapý denetim kuruluþlarýnýn

havuz sistemi kurduklarý ve iþ daðýlýmýný belli bir sisteme
göre yaptýklarý iddialarýný içeren baþvuru üzerine baþlatýl-
mýþtý.

Soruþturma sonucunda, firmalarýn  iþ alma sistemin-
deki uygulamalarýyla Rekabetin Korunmasý Hakkýnda
Kanunu ihlal ettiklerine karar verildi.(AA)

Yapý denetim firmalarýna ceza
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KUTLAMA
Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü’yü

yeniden AK Parti Belediye Baþkan Adayý olarak gösterilmesinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Çorum Yumurta A.Þ. Yönetim Kurulu
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Bilinçli Anne-Engelsiz
Çocuk Projesi tamam

Erol Taþkan

Bilinçli Anne ve Engelsiz Çocuk Paneli Turgut Özal
Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. Valilik, Belediye ve

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü tarafýndan ger-
çekleþtirilen Bilinçli Anne ve Saðlýklý Çocuk Proje-
si'nin kapanýþý panelle gerçekleþtirildi. 

Eðitim Uzmaný Ömür Dinç'in moderatörlüðünde
yapýlan programda engelli çocuk anneleri adýna Fer-
han Ýnan, engelli bayanlar adýna Seher Akman ve Yrd.
Doç. Dr. Naci Kula panelist olarak katýldý.

Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Sakat-
lar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, Kadýn
Kültür Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ve çok
sayýda davetlinin katýldýðý panel, iþitme engelliler için
de iþaret diline çevrildi. 

Ýþaret dili konusundaki eðitim çalýþmalarýyla taný-
nan Latif Arslan, salonda bulunan iþitme engelliler için
çeviri yaptý.

Panelde söz alan konuþmacýlar engelli bir evlada
sahip olmanýn, engelli bir birey olarak yaþam mücade-
lesi vermenin zorluklarýný ve toplumdan beklentilerini
ifade ettiði panelde, özellikle engelli annelerin feda-
karlýklarý gözler önüne serildi. Bilinçli Anne ve

Engelsiz Çocuk
Paneli'ne katýlan 16
yaþýndaki Down
Sendromlu Þule
Ýnan, panel
sonrasýnda sunduðu
keman dinletisi ve
güzelliði ile adeta
büyüledi.

Panelistlerden
Ferhan Ýnan'ýn kýzý
olan Þule, annesinin
tarifi ile bir melek
olarak davetlilere
takdim edilirken,
annesinin sözlerini
boþa çýkarmayan
Þule Ýnan,
kendilerine imkan
verildiðinde, ailelerin
sahiplendiðinde ne
kadar da baþarýlý

olabildiklerini gözler
önüne serdi. 

Salonda bulunan

tüm izleyicileri
duygulandýran ve
tüm takdirleri
üzerine toplayan

Þule Ýnan, baþarýlý bir
müzik dinletisi ise
panele damga vurdu.

Keman dinletisi ve 
güzelliðiyle büyüledi

16 yaþýndaki Down Sendromlu Þule Ýnan, panel sonrasýnda sunduðu keman dinletisi ve güzelliði ile adeta büyüledi.

16 yaþýndaki Down Sendromlu Þule Ýnan.

Projenin kapanýþý panelle gerçekleþtirildi. 

Ýþaret dili konusundaki eðitim çalýþmalarýyla tanýnan Latif Arslan, salonda bulunan iþitme engelliler için çeviri yaptý.

Bilinçli Anne ve Engelsiz Çocuk Paneli Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. 
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Gülesin Aðbal Demirer-Erol Taþkan

30Mart’ta yapýlacak yerel seçimlerde AK
Parti tarafýndan tekrar aday gösterilen

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dün törenle
karþýlandý. 

Þeker Fabrikasý önünde kalabalýk bir
konvoyla karþýlanan Külcü, buradan destek
sloganlarý eþliðinde Taþ Bina önüne geldi.
Karþýlama öncesi Mehteran Takýmý marþlar
seslendirdi.

Çorum Belediyesi'ne ait otobüsle þehir
merkezine giren Külcü, Taþ Bina önünde
kalabalýk bir grup tarafýndan çiçeklerle karþýlandý.
Baþkan Külcü'ye, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün,
Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile ilçe
belediye baþkanlarý eþlik etti. Partili Belediye
Meclis üyelerinin de katýldýðý törende, ilk
konuþmayý Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse
yaptý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ýn
konuþmasýnýn ardýndan duygu yüklü bir konuþma
yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tekrar
seçilmesi halinde ikinci dönemde daha iyi hizmet
yapacaðý sözünü verdi. Konuþmasý zaman zaman
‘Çorum seninle gurur duyuyor’ sloganý ve
alkýþlarla kesilen Külcü, baþta Çorum halký
olmak üzere milletvekillerine, parti teþkilatlarýna,
çalýþma arkadaþlarýna, belediye çalýþanlarýna ve
ailesine verdikleri destekten ötürü teþekkür etti. 

Partisinden tekrar Belediye Baþkaný Adayý olarak gösterilen Belediye Baþkaný 
Muzaffer Külcü, çok sayýda vatandaþ tarafýndan sevgi gösterileriyle karþýlandý.

Konvoyla karþýlandýktan sonra Belediye Binasý önüne gelen Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ve beraberindeki parti yöneticileri çiçeklerle karþýlandý. 

Muzaffer Külcü ve Ahmet Sami Ceylan, otobüsten vatandaþlarý selamladý.

Muzaffer Külcü, kendisini karþýlayan konvoyla birlikte Çorum’a girdi. 

Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü’yü karþýlama töreninde

toplanan kalabalýða ilk konuþmayý
AK Parti Merke Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse yaptý. 

Külcü’ye gösterilen sevgi ve
sahip çýkýldýðý için teþekkür eden
Köse, þöyle devam etti: "Aday
adaylýðýndan bugüne kadar bir sü-
reci birlikte yaþadýk. Birinci ayaðý
olan adayý belirleme sürecini at-
lattýk. Adayýmýz ikinci dönemde
de Belediye Baþkanýmýz Sayýn
Muzaffer Külcü olmuþtur. Tekrar
aday olduysa sevginiz ve dualarý-
nýzdan dolayý olmuþtur. Çorum
belediye baþkanýmýza sahip çýk-
mýþtýr. Bundan sonraki süreçte de
tekrar sahip çýkarak 30 Mart’ta
daha fazla oy oraný ile partimizi
birinci parti yaparak, belediye
baþkanýmýzý tekrar göreve getire-
ceðiz. Sevinmek hakkýmýzdýr.

Doðruda karar kýldýk. Bu enerji-
mizi 30 Mart’ta kadar  saklayaca-
ðýz. AK Partinin bayraðýný Çorum
semalarýndan indirmeyeceðiz.
Gün birlik, beraberlik zamanýdýr.
Geçmiþi unutacaðýz. Sadece gele-
ceðe bakacaðýz. Birlikte olacaðýz,

diri olacaðýz, iri olacaðýz. Bundan
sonraki süreçte Külcü'yle birlikte
olacaðýz. Çorum kazandý, AK Par-
ti kazandý, Çorumlu kazandý. Bu
þehirde yaþayan herkes kazançlý
çýktý." 

Partisinin adaylýk açýklama-
sýnýn ardýndan Belediye

Baþkaný Muzaffer Külcü’ye eþ-
lik eden AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, Belediye
binasýndan vatandaþlara hitap
etti. Köse ardýndan ikinci ko-
nuþma yapan Ceylan, diðer
aday adaylarýna ve parti teþki-
latlarýna teþekkür ederek,  “On-
lar bu süreçte yarýþtýlar, nasip
tekrar deðerli kardeþim Muzaf-
fer  beye oldu. Gün birlik, bera-
berlik günü. Öncelikle o kar-
deþlerimizin seviyeli yol arka-
daþlýðýndan dolayý teþekkür
ediyorum. Hepsinin dediði biz
birliðin ve beraberliðin sembo-
lü olarak Recep Tayyip Erdo-
ðan’a taçlandýrýlmýþ bir zafer
daha göndereceðiz.” dedi. 

Ceylan AK Parti’ye her
seçimde halk teveccühünün art-
týðýna dikkat çekerek “Cesaret
verdiniz bize. Biz de bu cesa-
retle aldýðýmýz yolda geceli
gündüzlü belediyemizle, il teþ-

kilatýmýzla, ilçe, kadýn ve gneç-
lik kollarýmýzla bir nebze daha
hizmet için cansiperane çalýþ-
týk. Teþkilatýma teþekkür ediyo-
rum. Biz birliðimizi, beraberli-
ðimizi, kadeþlik duygularýmýzý
güçlendirdiðimiz sürece, birbi-
rimize saygý ve sevgimizi ek-
siltmediðimiz sürece önümüz-
de hiçbir engel tanýmayýz. Ýçi-
mize atýlacak nifak tohumlarýna

kimse iltifat göstermesin. Biz-
leri ayrýþtýrmaya çalýþacaklara
itibar etmesin. Biz Recep Tay-
yip Erdroðan’ýn adamýyýz. Bu
davanýn adamýyýz. Aramýza ay-
rýlýk tohumu atanlara kimse
izin vermeyecek.” dedi.

Ceylan, konuþmasýný kala-
balýktan Baþbakan’a yüzde 65
üzeri oy oraný ile gidileceðine
dair söz alarak noktaladý. 

‘Geçmiþi unutup geleceðe bakacaðýz’

‘Nifak tohumlarýna
kimse iltifat etmesin’

Alkýþlar ve sloganlarla karþýlandý

Belediye önünde düzenlenen törende, Mehter Takýmý konser verdi.

Hatice Külcü
yalnýz býrakmadý

Belediye Baþkaný Muzaffer Kül-
cü’nün eþi Hatice Külcü eþini yal-

nýz býrakmadý.
Kalabalýk arasýnda eþinin geliþini

bekleyen Hatice Külcü, çevresindeki
bayanlarýn hayýrlý olsun dileklerine te-
þekkürle karþýlýk verirken, eþi Muzaffer
Külcü’nün fotoðrafýnýn yer aldýðý dö-
vizle ayný kareye denk düþtü. 

Heyecanlý bekleyiþin son bulduðu
konuþmada, eþini partililerle birlikte iz-
lemeyi tercih etti. 

Tebrikleri makamýnda kabul etti

Fotoðraflý destek, dua ile tamamýna erdi
Belediye Baþkaný Muzaffer Kül-

cü'nün adaylýðýný kutlamak için ge-
len kalabalýðýn arasýndaki yaþlý kadýn,
karþýlama töreni boyunca kalabalýðýn en
önünde durarak, Baþbakan Recep Tay-
yip Erdoðan ve Belediye Baþkaný Mu-
zaffer Külcü'nün fotoðraflarýný birlikte

taþýdý. 
Fotoðraflý desteðin ardýndan, tö-

renden sonra Külcü'nün makamýna çý-
karak, tebriklerini ileten yaþlý kadýn, ba-
þarý için Külcü'ye dualar ederek, Kül-
cü'ye verdiði desteði, dua ile tamamýna
erdirdi.

Þeker Fabrikasý
önünde konvoyla

karþýlanan Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, AK Parti Be-
lediye Baþkan Aday-
lýðý’na tekrar seçil-
mesi nedeniyle va-
tandaþýn yoðun ilgi-
siyle karþýlaþtý. 

Belediye önün-
de yapýlan törenin ar-
dýndan makama hü-
cum eden vatandaþ-
larýn tebriklerini tek
tek kabul eden Baþ-
kan Külcü, el birliði
ile seçimlerden AK
Parti’nin zaferiyle çý-
kacaklarýný, bunu da
Çorumlular’la birlik-
te baþaracaklarýný
söyledi.

Kendisine veri-
len destekten dolayý
memnuniyetini te-
þekkür ifadeleriyle
dile getiren Baþkan
Külcü, Çorum’un
hizmetinde olmaya
devam edeceklerini
dile getirdi. 

Meclis
ertelendi

Dün yapýlmasý
planlanan Be-

lediye Meclis Top-
lantýsý, çoðunluk
saðlamadýðý için er-
telendi.

Belediye Baþ-
kaný Muzaffer Kül-
cü için düzenlenen
karþýlama töreni ne-
deniyle Baþkan
Külcü ve AK Partili
Meclis üyeleri, top-
lantýya katýlmadý. 

To p l a n t ý n ý n
önümüzdeki hafta
pazartesi günü ya-
pýlmasý planlanýyor. 
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Gülesin Aðbal 

Demirer

30Mart yerel se-
çimleri için AK

Parti tarafýndan yeniden
aday gösterilen Beledi-
ye Baþkaný Muzaffer
Külcü, adaylýk açýkla-
masýnýn ardýndan Ço-
rum’a dönüþünde bele-
diye binasý önünde top-
lanan kalabalýða hitap
etti. Külcü’nün zaman
zaman alkýþlarla ve slo-
ganlarla kesilen konuþ-
masý satýr baþlarýyla
þöyle:

'Adam gibi beledi-
yecilik yaptýk'

“Böylesi anlamlý
bir günde yanýmýzda ol-
duðunuz, mutluluðu-
muzu paylaþtýðýnýz, hu-
zurumuzu, sevincimizi
büyüttüðünüz için hepi-
nize ayrý ayrý teþekkür
ediyorum. Allah’a
hamd ediyorum, doðup
büyüdüðümüz, ekmeði-
ni yediðimiz, suyunu iç-
tiðimiz bu þehre hizmet
etmeyi bizlere nasip et-
ti. 5 yýl belediyede, AK
Parti kurulduðu günden
bugüne 12 yýldýr farklý
kademelerde þehrimize
hizmet etmeye çalýþýyo-
ruz. 2009’dan bu güne
kadar geride býraktýðý-
mýz 5 yýllýk dönemde
belediyecilik açýsýndan
altýn bir dönem diyebi-
leceðimiz 5 yýl yaþattýk
Çorum'a. O gün yola çý-
karken hazýrlýklarýmýz,
planýmýz, projemiz var-
dý. Ama ne yapacaðýmý-
zý bilen kimse yoktu.
Bize, partimize, ekibi-
mize inandýlar, her za-
man güvendikleri Baþ-
bakanýmýzla beraber 55
bin kardeþimizin oyunu,
duasýný, desteðini aldýk.
Bugün geriye dönüp
baktýðýmýzda bize ina-
nanlarý, bize güvenenle-

ri, dua edenleri mahçup
etmedik. Bugün bir kez
daha alnýmýzýn akýyla,
gönül ferahlýðý içinde
huzurlarýnýzdayýz. Þu
an sizlerde gördüðüm
heyecan, gösterdiðiniz
teveccüh ifade ediyor
ki, 5 yýldýr duruþumuzu
doðru sergiledik. Adam
gibi bir belediyecilik
yaptýk. Yalpalamadýk,
dik durduk, bundan
sonra da istikametimiz
milletin istikameti ola-
cak. Bugün bu güzel
buluþmanýn yegane se-
bebi budur.

Ya olduðun gibi
görün ya da göründü-
ðün gibi ol

Deðiþik zamanlar-
da kamuoyu araþtýrma-
larýnda, anketlerde de
bu sonuçlarý görüyor-
duk. Zaten anket yap-
maya gerek yok. Biz bir
kardeþimizin gözüne
baktýðýmýzda gözündeki
tebessümde, çay ocaðý
önünde çay içirken ora-
daki muhabbette, esnaf
kardeþimizin sofrasýn-
daki muhabbette bu bir-
liði, kardeþliði açýk þe-
kilde görüyoruz. Baþba-
kanýmýz da bunun far-
kýnda. Bizi ikinci defa
Ak Parti'nin adayý ola-
rak görevlendirmesi bu
sevginin, ilginin mu-
habbetin sonucudur.
Her fýrsatta söylüyo-
rum; bizim inandýðýmýz,
dayandýðýmýz, güvendi-
ðimiz yegâne liman
milletimizin sinesidir.
Çünkü orada yalan yok-
tur, ikiyüzlülük yoktur,
riya yoktur. Orada ayak
oyunlarý, ayak kaydýr-
ma, çelme takma da
yoktur. O gönüller
Mevlâna gibidir. Ya ol-
duðu gibi görünür, ya
da göründüðü gibi olur.
Allah'tan dileðim bu

sevgimizi, muhabbeti-
mizi, gönül baðýmýzý hiç
bozmasýn. 2002 yýlýnda
milletvekili adayý oldu-
ðumuzda caddelerde,
sokaklarda geziyorken
dua ediyorduk. Ya Rab-
bi bir yola çýkardýn bizi,
yürüyoruz. Uzun ince
bir yol. Ama yürüdüðü-
müz yolun zor bir yol
olduðunun farkýndayýz.
Veballi bir yolculuk ol-
duðunun farkýndayýz.
Gün gelecek makamlar,
mevkiler, siyaset bite-
cek. Gazi Caddesinde
gezerken, Ýnönü, Baha-
bey Caddesi’nde gezer-
ken buradaki kardeþleri-
mizin gözüne baka baka
gezemeyeceksem bu si-
yaseti bana nasip etme.
Yüzde 72'lik o sevgiyi
azaltacak, titretecek hiç-
bir iþin içine bizi koyma
Ya Rabbi. 12 yýldýr ikti-
dardayýz, 5 yýldýr bele-
diyedeyiz. Her gün bir
öncekine göre muhab-
bet baðýmýz daha bir
güçleniyor.

Bozgunculuða fýr-
sat vermedik

Bir aydýr adaylýk
süreci yaþýyoruz. Bunu
da bitirdik. Diðer parti-
ler tek bir aday dahi bu-
lamazken, bizim parti-
mizde ilçelerde bile 5,
6, 10 aday yarýþýyor. Bu
Ak Partinin milletle
kurduðu gönül baðýnýn
ifadesidir. Bu dönemler
zor dönemlerdir, sancýlý
süreçlerdir. Nifak tohu-
mu ekmenin en kolay
olduðu dönemlerdir.
Çok þükür bu dönemi
atlattýk. Huzurlarýnýzda
merkez ilçe ve il baþka-
nýma teþekkür ediyo-
rum. Sulh içinde bu dö-
nemi götürdükleri için
teþekkür ediyorum, siz-
lerden onlara alkýþ isti-
yorum. Aday adayý kar-

deþlerimiz de düþünce-
lerini, projelerini, fikir-
lerini ifade ettiler. Onla-
rýn da her birisi Çorum
sevdalýsý, Çorum’a hiz-
met etmek istediler. Al-
lah bize nasip etti. Ýnþa-
allah yolumuza devam
edeceðiz. Bozgunculu-
ða fýrsat vermediler.
Onlara da teþekkür edi-
yorum.

Yeni dönem önce-
kinden daha baþarýlý
olacak

Bugün Ak Partimiz
için de, belediyemiz
için de yeni bir dönemin
baþlangýcýdýr. Dün mer-
kez ilçe baþkanýmýz ve
il baþkanýmýzla birlikte
Ýstanbul'a gittik. Sayýn
milletvekillerimiz de
orada iþtirak ettiler.
Baþbakanýmýz yeniden
görevlendirmelerini ve
adaylýk ilanýmýzý orada
gerçekleþtirdiler. Çýktý-
ðýmýz bu yolculukta bir
dönüm noktasýndayýz.
Geride bir 5 yýl býraktýk.
Hem þahsým, hem bele-
diye ekibimiz için tec-
rübe dolu 5 yýl oldu.
Yaptýklarýmýzdan ve
yapmadýklarýmýzdan,
yapamadýklarýmýzdan
çok dersler çýkardýk. Ýn-
þaallah ikinci dönemi-
mizde daha dikkatli,
özenli olacaðýz. Daha
iyi planlama yapacaðýz.
Biz insanýz, beþeriz, þa-
þarýz, farkýna varmaya-
biliriz. Bunlarýn hepsi
bizim içindir. Önemli
olan bir parmaðý iki de-
fa ýsýrtmamaktýr. Çýkart-
týðýmýz derslerle bera-
ber ikinci dönemimiz
bugün olduðundan çok
daha baþarýlý olacaktýr.
Çorum'u kardeþliðin ad-
resi yapmaya devam
edeceðiz. Hizmet kapýsý
olarak tutmaya devam
edeceðiz. Ve deðiþik ve-
silelerle ifade ettim,
kendimizi asla yaka-
mýzdaki rozete göre ta-
nýmlamadýk. Kendimizi
üzerinde oturduðumuz
koltuða göre tanýmla-
madýk. Bu koltuklardan,
makamlardan þeref al-
maya deðil, makamlara,
koltuklara þeref verme-
ye çalýþtýk. Çok çalýþtýk,
göz boyama, makyaj
belediyeciliði yapmaya
yeltenmedik. Yerin altý-
na da üstüne de çalýþtýk.
Ýþimizi Allah için, millet
için yaptýk, halka hiz-
met, hakka hizmettir di-
ye inandýk. 14 mahalle-
mizin hiçbirini ayýrma-
dýk. Adalet içinde hiz-
met yaptýk. 231 bin kar-
deþimizin hepsini ayný
deðerde gördük, hepsini
ayný þekilde sevdik,
saydýk. Biz insaný insan
olduðu için seviyoruz.
Seçimden seçime hatýr-
layan insanlar deðiliz.

Biz insaný eþref-i mah-
lukat olarak görüyoruz.
Edebali bize insaný ya-
þat ki devlet yaþasýn di-
ye öðretti. Yavuz Sultan
Selim’den öðrendik ki,
“Maðrur olma padiþa-
hým senden büyük Allah
var.” Böyle inandýk. 13
ilçemizi de unutmadýk.
Onlara aðabeylik yap-
týk. Bir oluruz, berabe-
riz oluruz, birlikte Tür-
kiye oluruz, Çorum olu-

ruz diye inandýk. Böyle-
ce sosyal barýþýmýzý,
kardeþliðimizi daha faz-
la güçlendiririz diye
inandýk. Siyaseti de be-
lediyeciliði de gönüller
için yaptýk. 

Bu þehirde yaþa-
yan herkese hakkýmý
helal ediyorum, ancak...

Bugün yeni bir gün
olsun, farklýlýklarýmýzý,
ayrý düþüncelerimizi,
ihtilaflarýmýzý bir tarafa
býrakalým. Dün bitti
geçti gitti. Bugün yeni
bir gün, yeni þeyler söy-
lemek lazým. Bugün bir
olma, beraber olma, bu-
günümüz kucaklaþma-
nýn günüdür. Sevdalarýn
büyütüldüðü yeni bir
baþlangýç olsun. Gelin
bugünümüzde bir ola-
lým, diri olalým, iri ola-
lým. Hünkar Hacý Bek-
taþ Veli gibi kucaklaþma
günü yapalým. Kýrgýn-
lýklarýmýzý, kavgalarý-
mýzý bir tarafa býraka-
lým. Bu sözleri önce
kendi nefsime söylüyo-
rum. Þu ana kadar gerek
þahsýma, eþime dostu-
ma, birlikte çalýþtýðým
arkadaþlarýma hiç ha-
ketmedikleri halde çok
þeyler söylediler. Gör-
meden, duymadan ya-
zanlar çizenler oldu. Ne
yazdýlarsa yazdýlar, ne
söyledilerse söylediler,

biz kulaklarýmýzý týka-
dýk. Hakikati söyleyen-
ler onlarý duymadýlar,
hakikati görenler onlarý
görmedi. Biz de onun
için onlara itibar etme-
dik. 2 yýldýr çok þeyler
oldu, bugüne kadar ken-
di payýma düþen ne var-
sa bu þehirde yaþayan
herkese ben hakkýmý
helal ediyorum. Bir be-
lediye baþkaný olarak bu
þehrin þehr'ül emini ola-
rak bir kardeþlik binasý
inþa edeceksek onun
harcý olmak, çimentosu
olmak öncelikle bana
düþer. An itibariyle her-
kese hakkýmý helal edi-
yorum. Bunu söylerken
iki yýldýr aleyhimizde
kara propaganda yürü-
tenlere de þunu söylü-
yorum; artýk gazete
manþetleriyle, televiz-
yon haberleriyle siyase-
ti dizayn etme dönemi

çok gerilerde kaldý. Pi-
jamalarla baþbakan kar-
þýlanan günler çok geri-
lerde kaldý. Artýk milli
irade var, Baþbakan Re-
cep Tayyip Erdoðan var.
Bundan sonra onlarý da
takip edeceðiz. Eleþtiri
yapsýnlar. Park güzel ol-
madý, yol olmadý desin-
ler, gidelim bir daha ya-
palým. Ama iftiralarýna,
ithamlarýna devam ede-
ceklerse biz de insanýz,
sabrýmýzýn bir sýnýrý var-
sa hukuk nezdinde giri-
þimlerimizi devam etti-
receðiz.

Ýstikrara sahip çýk-
týnýz

Bugün Çorum için
önemli bir gündür, bu-
gün kazanan Çorum ol-
muþtur. Kazanan sizler
oldunuz. Bizler sizlerin
desteði, dualarýyla yeni
bir döneme baþlýyoruz.

Siz istikrara, Çorum'un
geleceðine sahip çýktý-
nýz. Ýnþaallah önümüz-
de 4 aylýk bir zaman
var. Bu zaman dilimi
içinde bir yandan seçim
çalýþmalarýmýzý sürdü-
receðiz, diðer yandan
emanetimizi hiç seçim
yokmuþ gibi seçim gü-
nüne kadar en iyi þekil-
de taþýmaya, belediye
hizmetlerimizi yürüt-
meye devam edeceðiz.
Baþbakanýmýz da böyle
yapýyor. Bu süreçte ya-
nýmýzda olan Çorum ka-
zansýn diye çaba göste-
ren milletvekillerimize
teþekkür ediyorum. Ay-
rýca izninizle kendi an-
neme, eþimin annesine
ve eþime, yavrularýma
çok teþekkür ediyorum.
Onlar yok günlerin var-
lýklarý çünkü.”

‘Önümüzdeki 5 yýl
daha baþarýlý olacaðýz’
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Hitit Üniversitesi
Engelli Öðrenci

Birim Koordinatörlü-
ðü’nce ‘Türkiye'de En-
gelliler ve Sorunlarý’
konulu  konferans dü-
zenlendi.

Hacettepe Üni-
versitesi ÝÝBF Sosyal
Hizmet Bölümü Öðre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ka-
sým Karataþ’ýn konuþ-
macý olarak katýldýðý
konferans rektörlük bi-
nasý konferans salo-
nunda gerçekleþtirildi.

Programa engelli
derneklerinin temsilci-
leri, okul müdürleri ve
öðrenciler katýldý.

Hitit Üniversitesi
IIBF Öðretim Üyesi
Engelsiz Üniversite
Koordinatörü Nur
Þat’ýn ev sahipliði yap-
týðý konferansta konu-
þan Prof. Dr. Kasým
Karataþ, toplumda nor-
mal nüfus içinde 100
kiþiden 12’sinin engel-
li olduðunu, bu birey-
lerin hayatýn her ala-
nýnda mutlaka görül-
mesi gerektiðini, ancak
kamusal alanda onlarý
fazlaca göremedikleri-
ni söyledi.

Herkesin engelli
arkadaþý olmasý gerek-
tiðini belirten Karataþ,
böylece engellerin ya-

vaþ yavaþ aþýlabilece-
ðini dile getirdi.

Avrupa ülkelerin-
de engellilerin daha
görünür olduðunu, ka-
musal alanda aktif ola-

rak yer aldýðýný belir-
ten Karataþ, Türki-
ye’de ise evlerinde
oturan engellilerin ka-
musal alana çok fazla
çýkmadýklarýný dile ge-
tirdi. Karataþ, “Yapa-

cak çok iþimiz var. Ýþin
özüyle ilgili sorumlu-
luklarý gözardý etmeye-
lim.”dedi.

Konferans su-
numla devam etti.

‘Herkesin engelli arkadaþý olmalý’

Yükseköðretim Kurulu, üniversi-
telerin uluslararasýlaþmasýna

katkýda bulunacak bir web sitesi
oluþturdu. Uluslararasý öðrencilerin
Türkiye'deki üniversitelere ulaþabile-
ceði bir platform olan ‘Study in Tur-
key’ (www.studyinturkey.gov.tr),
‘Key for Future (Geleceðin Anahta-
rý)’ sloganý ile Türkiye'ye yabancý
öðrenci çekmeyi hedefliyor. ‘Meeting Point (Buluþ-
ma Noktasý)’ markasý ile oluþturulan konsept yük-
seköðretimde uluslararasý arenada Türkiye'nin bu-
luþma noktasý olmasý amacýný taþýyor.

Sitede bulunan ‘edufinder’ ara-
ma motoruna istenilen bölümün ya-
zýlmasý ile Türkiye'deki söz konusu
bölümün bulunduðu tüm üniversiteler
sýralanacak. Ýngilizce – Türkçe eði-
tim, vakýf – devlet üniversitesi, bü-
yükþehir - küçük þehir, denize yakýn -
iç bölge olmak üzere 4 filtreleme yön-
temi ile arama motorunda tercihler
daraltýlabilecek.

Her üniversitenin bir profil sayfasýnýn olacaðý
ve bir ay içerisinde tüm üniversitelerin kendi profil
sayfalarýný oluþturacaðý site sosyal medya araçlarýy-
la da desteklenecek.

‘Uçan Elma’ Ýsimli Tiyatro
Oyunu’nun galasý yapýlacak.

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý tarafýndan ÖDES

2012 Programý kapsamýnda
desteklenen ‘Hayatý Paylaþmak
Ýçin Engel Yok’ projesinin
‘Uçan Elma’ isimli tiyatro oyu-

nunun galasý, 09 Aralýk 2013
Pazartesi günü, Saat:19.00’da
Devlet Tiyatro Salonu’nda yapý-
lacak.

Osmancýk Ömer De-
rindere Meslek

Yüksekokulu personeli
ve öðrencileri kan baðý-
þý yapmanýn önemini bir
kez daha hatýrlatmak ve
bu konudaki duyarlýlýðý
artýrmak için Kýzýlay’a
kan baðýþý yaptý.

Bu kapsamda Kýzý-
lay yetkilileri Osmancýk
Ömer Derindere Mes-
lek Yüksekokulu’nda
kýsa bir sunum yaparak
kan baðýþýnýn önemine
iliþkin açýklamalarda
bulundular.  Sunumda

kan baðýþý yapmanýn,
ihtiyaç sahibi olan in-
sanlarýn saðlýðýna ka-
vuþmalarýný saðlamakla
birlikte ayný zamanda
kan veren kiþiler için de
olumlu yanlarýnýn oldu-
ðuna dikkat çekildi.

Sosyal sorumluluk
anlamýnda Osmancýk
Ömer Derindere Mes-
lek Yüksekokulu’nda
her yýl olduðu gibi bu
yýlda kan baðýþý yapýla-
rak ihtiyaç sahiplerine
destek verildi.

Yaban öðrenciler ‘Study in Turkey’de

‘Uçan Elma’ gala yapýyor

Ömer Derindere’de kan baðýþý

Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fa-

kültesi Mekatronik ve
Alternatif Enerji Kulü-
bü öðrencileri tarafýn-
dan ortopedik engelli
vatandaþlarýn ulaþýmla-
rýnýn saðlanmasý ama-
cýyla üretilen "Civciv"
isimli engelli ulaþým
aracý, TRT Haber’de ya-
yýnlandý.

Ýzmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü Mühen-
dislik Fakültesi Kimya
Mühendisliði Bölümü
tarafýndan düzenlenen
“XI. Ne Üretelim Etkin-
likleri ve Proje Yarýþma-
sý”nda ikinci olan ve Ýs-
tanbul Fuar Merke-
zi’nde gerçekleþtirilen
“Ýnovasyon Türkiye Ye-
nilikçi Teknolojiler ve
Buluþlar Fuarý”nda da
sergilenmeye layýk gö-
rülen “Civciv”, ulasal
TV’lerde yer almaya
devam ediyor.

Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Mühen-
dislik Fakültesi Mekat-
ronik ve Alternatif
Enerji Kulübü öðrenci-
leri tarafýndan yapýlan

baþarýlý çalýþmanýn orto-
pedik engelli vatandaþ-
larýn ulaþýmlarýna büyük
bir kolaylýk saðlayaca-
ðýný söyledi. Projede yer
alan öðrencileri tebrik
eden  Rektör, “Civciv”
isimli engelli aracýn or-
topedik engelli vatan-
daþlarýn tekerlekli san-
dalye ile birlikte kimse-
ye ihtiyaç duymadan
kullanabileceklerini be-
lirterek, engelli vatan-
daþlarýn hayatlarýndaki
ulaþým engelinin Civ-
civ’le bir nebzede olsa
sonlanacaðýný ifade etti.

Hitit Üniversitesi
olarak öðrenci odaklý
bir yönetim anlayýþýyla
insanlýðýn hizmetine
faydalý çalýþmalar yap-
maya gayret ettiklerini
belirten Rektör Alkan,
bu baþarýlý projenin ulu-
sal medyada yer almasý-
ný çok önemsediklerini
kaydetti.

Hitit Üniversitesi
olarak engelli bireylerin
toplumsal hayatta varlýk
göstermelerine, mutlu
ve huzurlu bir yaþam
sürmelerine katký saðla-
yacak baþarýlý çalýþma-

dan duyduðu memnuni-
yeti dile getiren Alkan,
“Engelli vatandaþlarý-
mýzýn yaþam kalitesini
yükseltmek hepimizin
temel görevidir” dedi.

‘Civciv’in teknik
özellikleri

Civciv Engelli
Aracý, iki adet 1500
wattlýk elektrikli motor
temin edildikten sonra,
yaklaþýk üç hafta gibi
kýsa bir sürede yapýlýp
kullanýma hazýr hale ge-
tirilmiþtir. Araç elektrik-
li motorlarýn parçalanýp
özel bir þase oluþturul-

masý ile üç tekerlekli
olarak dizayn edildi.

Araç arka iki teker-
lekten itiþlidir. Fren sis-
temi ön hidrolikli disk,
arka tekerlekler ise
kampanadýr. Araçta el
freni mevcuttur. Menzili
70-80 km arasýnda de-
ðiþmektedir. Maksi-
mum hýz akünün dolu-
luk oranýna baðlý olarak
70km/sa ile sýnýrlandý-
rýlmýþtýr. Araç sinyal sis-
temi, korna sistemi, ay-
na, sepet, kilitlenebilir
kapalý sepet gibi özellik-
lere de sahiptir. Teker-

lekli sandalyenin rahat-
lýkla araca biniþ yapabil-
mesi için araçta rampa
mevcuttur. Rampanýn
açýlýr kapanýr sistemi
uzaktan kumanda ve
uyarý sistemi ile gerçek-
leþtirilir. Rampanýn kal-
dýrýlmasýnda 12 voltluk
bir motor kullanýlmýþtýr.
Tekerlekli sandalyenin
araca girdikten sonra sa-
bitlenip hareket etme-
mesi için kilitleme siste-
mi yapýlmýþtýr. Bu saye-
de tekerlekli sandalye
kullanýcýsýnýn güvenli
yolculuk yapmasý
amaçlandý.

Hitit Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Biyoloji Bölü-
mü öðrencileri Anka-
ra’ya teknik gezi dü-
zenlendi.

Fen Edebiyat Fa-
kültesi Biyoloji Bölü-
mü öðretim üyelerin-
den Yrd. Doç. Dr. Öz-
lem Özbek, Biyoloji
Bölümü 4. Sýnýf öðren-

cileri ile Ankara’ya
teknik bir gezi düzenl-
di.

Gezi kapsamýnda
Ankara ASKÝ’ye baðlý
içme ve atýk su arýtma
tesisleri ile ITC katý
atýk arýtma tesisleri ge-
zildi.  Ayrýca Ankara
Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Tarýmsal Biyo-
teknoloji biriminde

kurulan modern biyo-
teknoloji laboratuvar-
larý incelendi ve ilgili
birim öðretim üyele-
rinden Prof. Dr. Khalid
Mahmood Khawar
Batti tarafýndan labo-
ratuvarlar tanýtýldý, yü-
rütülen çalýþmalar ko-
nusunda gerekli bilgi-
lendirmeler yapýldý.

Öðrenciler  tek-

nik gezi ile derslerde
gördükleri teorik bilgi-
lerin günlük yaþamda
pratik uygulamalarýný
öðrenme, kendi alanla-
rýyla ilgili mesleki ka-
riyer planlama yapma,
seçebilecekleri farklý iþ
sahalarýnýn olduðunu
görme ve ayný zaman-
da ARGE’nin önemini
öðrenme fýrsatý buldu-
lar. 

Mustafa Demirer

Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.

Reha Metin Alkan, Tür-
kiye Sakatlar Derneði
Çorum Þubesi’ni ziya-
ret etti.

Ziyarette üniversi-
tenin engelli vatandaþ-
lara yönelik çalýþmalarý
üzerinde konuþuldu.
Rektör Alkan, engelli
öðrencilerin eðitim-öð-
retimlerini kolaylaþtýr-
mak için önemli adým-
lar attýklarýný, bu çerçe-
vede yaptýklarý çalýþma-
lara profesyonel bir yön
kazandýran Engelli Öð-
renci Birim Koordina-
törlüðünü kurduklarýný
belirterek, kampüs ça-
lýþmalarýna da herkes
için eriþilebilir bir üni-
versite olmayý dikkate
alarak yön verdiklerini
vurguladý.

Rektör Alkan,
“Üniversite olarak son
yýllarda engellilerin so-
runlarýna çözüm üret-
mek adýna büyük geliþ-

me kaydettik. Görme
engellilerin yaralanmasý
için de hizmet veren bir
kütüphanemiz var. Bu
kütüphanede sesli kitap
uygulamasýný sadece
öðrencilerimiz için de-
ðil bütün Çorum’a aç-
týk. Binalarda fiziki de-
ðiþiklikler mümkün ol-
duðunca yapýldý, Üni-
versitemizde yeni yapý-
lan binalarda ise gerekli
olan her þey yapýlacak.
Engelli kardeþlerimiz
için gücümüz yettiðince

çalýþmalar yapmaya de-
vam ediyoruz. Üniver-
sitedeki engelli öðrenci-
lerimizle bu yýl ikinci
toplantýmýzý yaptýk ve
onlarla rektörlük düze-
yinde konuþup, onlara
yardýmcý olmaya çalýþý-
yoruz. Bütün bu çalýþ-
malarý kanuni zorunlu-
luk gerektirdiði için de-
ðil, gerçekten engelli
kardeþlerimizin buna
ihtiyacý olduðuna inan-
dýðýmýz için yapýyoruz.
Bu gönülden inanma

meselesidir. Gerekli çö-
zümleri hep birlikte üre-
teceðiz” dedi.

Ziyaretten duy-
duklarý memnuniyeti
dile getiren Türkiye Sa-
katlar Derneði Çorum
Þube Baþkaný Yusuf
Hoþnut, Rektör Alkan’a
üniversite ve engelli
STK’lar arasýnda olu-
þan samimi baða vurgu
yapara,k engelleri kal-
dýrma adýna yapmýþ ol-
duklarý çalýþmalardan

dolayý teþekkür etti.
Hoþnut,“Üniversi-

temizin imkânlarýndan
biz de faydalanýyoruz.
Geçenlerde Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlý-
ðý ile yaptýðýmýz toplan-
týda Hitit Üniversitemiz
için “Üniversitemiz en-
gelsiz üniversitedir” de-
dik, Ýnternet’ten açýp
baktýklarýnda ana sayfa-
nýzda hemen engelsiz
üniversite vurgusu çýk-
týðý görüldü. Bu önemli
bir deðer, diðer illere
göre Üniversitemiz çok
iyi seviyede. Üniversi-
temiz bize ziyadesiyle
yardýmcý oluyor. Rektö-
rümüzün þahsýnda tüm
üniversite personeline
duyarlýlýklarýndan ötürü
teþekkür ederiz” diye
konuþtu.

Rektör Alkan, gö-
rüþme sonrasýnda, Tür-
kiye Sakatlar Derneði
Çorum Þube Baþkaný
Yusuf Hoþnut’a derne-
ðin iþlerinin yürütülme-
sinde kolaylýk saðlama-
sý dileði ile bir dizüstü
bilgisayar hediye etti.

Biyoloji öðrencileri teknik gezide

‘Civciv’ yine yaygýn medyada

‘Engelleri hep birlikte aþacaðýz’

Engellilerin sorunlarý ve çözüm yollarý tartýþýldý.

Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü’nce 
‘Türkiye'de Engelliler ve Sorunlarý’ konulu  konferans düzenlendi.

Konferansa konuþmacý olarak Hacettepe Üniversitesi ÝÝBF Sosyal Hizmet
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kasým Karataþ katýldý.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Engelli 
Öðrenci Birim Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Nur Þat, Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf

Hoþnut’u ziyaret etti.

Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu personeli ve öðrencileri kan baðýþý yaptý.

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öðrencileri Ankara’ya teknik gezi düzenlendi.

"Civciv" isimli engelli ulaþým aracý, TRT Haber’de yayýnlandý.

Meslek hastalýðý riski
Memur-Sen Ýl Tem-

silcisi ve Saðlýk-
Sen Çorum Þube Baþka-
ný Ahmet Saatçi, 6 Ara-
lýk Diþ Protez Teknis-
yenleri Günü nedeniyle
yaptýðý açýklamada, diþ
protez teknisyenlerinin
sorunlarýna da deðindi.

Saatçi, “Zor þartlar
altýnda yoðun tempo ile
çalýþan, iþin niteliðinin
önemsenmeyip niceliði-
nin önemsendiði bir sis-
temde saðlýk hizmetleri
sunmaya çalýþan ve bu
hizmeti sunarken çalýþtý-

ðý birkaç yýldan sonra
meslek hastalýklarýna
yakalanan 6 Aralýk Diþ
Protez Teknisyenleri
Günü’nü var olan sorun-
larý ile karþýlýyoruz.” de-
di.

Diþ Protez Teknis-
yenlerinin çalýþma þart-
larýndaki olumsuzlukla-
ra ve fiziki yetersizlikle-
re deðinen Saatçi, “Pro-
tez yapýmýnda kullanýlan
maddelerin kanserojen
olmasý nedeniyle Diþ
Protez Teknisyenleri’nin
saðlýklarý ciddi tehdit al-

týndadýr. Çalýþanlar, bir
meslek hastalýðý olan si-
likozisle karþý karþýya

kalmaktadýrlar. Var olan
ciddi sorunlarla birlikte
Saðlýk Bakanlýðý’nýn
Diþ Protez Teknisyenle-
rinin iþ yükünü arttýran
genelgesine Saðlýk-Sen
olarak dava açtýk. Dava
süreci halen devam et-
mektedir. Diþ protez tek-
nisyenleri pek çok so-
runla birlikte hizmet
üretmektedirler. Çalýþma
þartlarýndaki olumsuz-
luklar, çalýþma ortamla-
rýndaki fiziki yetersizlik-
ler, çalýþma sürelerinin
fazlalýðý ve iþ yükünün

arttýrýlmasý gibi sorunlar
çalýþanlarýn saðlýðýný
tehdit etmekle birlikte iþ
motivasyonlarýný da
olumsuz etkilemektedir.

Saðlýk-Sen olarak,
diþ protez teknisyenleri-
mizin sorunlarýnýn çözü-
me kavuþturulmasý ve
çalýþanlarýn lehine ola-
cak ilgili düzenlemelerin
ivedilikle hayata geçiril-
mesi temennisiyle çalý-
þanlarýmýzýn 6 Aralýk
Diþ Protez Teknisyenleri
Günü’nü kutluyoruz.”
dedi. 

Ahmet Saatçi
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Recep Mebet

Çorum Valiliði tarafýn-
dan düzenlenen ‘4. Ka-

zý ve Araþtýrmalar Sempoz-
yumu’ dün gerçekleþti.

Müze Salonu’nda ger-
çekleþen sempozyumun
açýlýþýna Vali Sabri Baþköy,
Kültür ve Turizm Müdür
Yardýmcýsý Mehmet Bay-
rak, Çorum Müzesi Müdü-
rü Arkeolog Dr. Önder
Ýpek, kazý baþkanlarý ve ba-
zý akademisyenler ile üni-
versite öðrencileri katýldý.

Çorum sýnýrlarý içeri-
sinde devam eden arkeolo-
jik kazýlarla ilgili bilgilerin
paylaþýldýðý bilimsel orga-
nizasyonda 15 ayrý bildiri
sunuldu.

Hatti ve Hitit medeni-
yetleri baþta olmak üzere
çeþitli tarihi dönemlere ait
sunumlarýn yapýldýðý sem-
pozyum 4 oturum halinde
gerçekleþti.

Oturum baþkanlýklarý-
ný Prof. Dr. Aygül Süel,
Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu,
Doç. Dr. Tunç Sipahi ve
Doç. Dr. Andreas Schach-
ner yaptý.

Çorum’da yapýlan ya-
pýlan arkeolojik kazýlarýn
tarih ve kültürel açýdan
Anadolu topraklarýnýn sa-
hip olduðu zenginliði orta-
ya koyduðunu vurgulayan
akademisyenler, “Ço-
rum’daki arkeolojik bulun-
tular, insanlýk tarihine ýþýk
tutuyor” deðerlendirmesin-
de bulundular.

Sempozyum açýlýþýn-
da bilim insanlarý adýna bir
konuþma yapan Resuloðlu
Kazý Baþkaný Prof. Dr.
Tayfun Yýldýrým, Ço-
rum’un tarih açýsýndan zen-
gin bir kent olduðunu vur-
guladý.

Kentte yaklaþýk 100
yýldýr devam eden kazý ça-
lýþmalarýnýn olduðunu vur-
gulayan Prof. Dr. Yýldýrým,
“Kazý baþkanlarý olarak en
kapsamlý þekilde çalýþma-
larýmýzý sürdürüyoruz. Böl-
genin tarihsel dokusu bu
çalýþmalarla gün yüzüne çý-
kýyor. 5 ayrý bölgede sürdü-
rülen arkeolojik kazýlar de-
vam etmeli” dedi.

Sempozyumun ilk
oturumunda Prof. Dr. Ay-
kut Çýnaroðlu tarafýndan
‘Alacahöyük 2013 Yýlý Ka-
zýlarý’, Prof. Dr. Tayfun
Yýldýrým tarafýndan ‘Son
Araþtýrmalar Iþýðýnda Resuloðlu Eski Tunç Çaðý Yerleþimi’ ve Dr.
Mustafa Süel tarafýndan ‘Ortaköy-Þapinuva Kazý Çalýþmalarý’ baþ-
lýklý sunumlar yapýldý.

Sempozyumun kapanýþ oturumunda kürsüye gelen Þapinuva
Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel ‘Ortaköy-Þapinuva Tabletleri
Iþýðýnda Anadolu Suriye Ýliþkileri’ konulu bir sunum yaptý. Anado-
lu ile Suriye arasýndaki ticari iliþkilerle geliþen dostluk baðlarýna
dikkat çeken Prof. Dr. Aygül Süel, o dönemde tablet þeklinde yazýl-

mýþ bazý mektup örnekle-
rini sundu. 

VALÝ’DEN AA’YA
ÖZEL AÇIKLAMA

Sempozyum hakkýn-
da Anadolu Ajansý muha-
birine deðerlendirmede
bulunan Vali Sabri Baþ-
köy, kentteki 5 ayrý böl-
gede arkeolojik kazý ya-
pýldýðýný belirterek, aka-
demisyenler yönetiminde
yapýlan kazýlarda çok sa-
yýda eserin gün ýþýðýna çý-
karýldýðýný söyledi.

Kazý çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýnýn ardýn-
dan düzenlenen sempoz-
yumun önemli olduðunu
dile getiren Baþköy, þöyle
konuþtu:

“Burada bütün hoca-
larýmýz kazý yapýlan yer-
lerde çýkan eserleri gün
boyunca istiþare ediyor
ve fikir alýþveriþinde bu-
lunuyor. Çorum ve ülke-
miz için her yýl yeni bir
perspektif oluþturuyor.
Sempozyum sonunda ki-
taplaþtýrýlan çalýþmalar da
tüm üniversitelerimize
gönderiliyor, Avrupa'da
da kaynak olarak kullaný-
lýyor. Dolayýsýyla Ço-
rum'un tarihi derinleþiyor,
envanter ortaya çýkýyor
ve kazýlar daha verimli
devam ediyor.” 

Kazýlarda ortaya çý-
kan eserlerin tarihe ýþýk
tuttuðunu anlatan Baþ-
köy, “Çorum'dan çok sa-
yýda eser çýkýyor, boþ ge-
çen kazý yerimiz yok. Ço-
rum, arkeoloji literatürü-
ne çok þey kazandýrýyor.
Tüm bu veriler, Çorum'un
arkeolojik açýdan zengin
olduðunu gösteriyor. Ka-
zýlar, çalýþtaylar, sempoz-
yumlar ve bu alandaki
tüm çalýþmalar, toprakla-
rýmýza ait zenginliði dün-
ya arkeoloji literatürüne
kazandýrýyor” diye ko-
nuþtu.

Almanya'dan Ço-
rum'a getirilen Boðazköy
Sfenksi’nin de Çorum'a
katma deðer saðladýðýna
dikkati çeken Vali Baþ-
köy, “Çorum'dan çýkan,
ülkemizde ve dünyada
sergilenen çok sayýda
eser var. Bu deðerler, ora-
larda Çorum'a katma de-
ðer saðlýyor. Sfenksin
kendi topraklarýna dön-
mesi de Çorumlu için bü-
yük bir mutluluk kayna-

ðý” dedi.
Zaman zaman kazý alanlarýný ziyaret ettiðini belirten Baþköy,

“Kazý baþkanlarýmýz, Bakanlýðýmýzýn tahsisi haricinde su, elektrik
ve yol ihtiyaçlarýný dile getiriyorlar. Bu manada da tüm eksiklikleri
gidermek için ter döküyoruz” þeklinde konuþtu.

Gün boyunca devam eden sempozyum, genel deðerlendirme-
nin ardýndan son buldu.

4. Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu yapýldý

Çorum buluntularý 
tarihe ýþýk tutuyor

Meclis’te ‘uyuz’ muhabbeti
Çorum’daki þifalý sular araþtýrýlacak

Recep Mebet

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl
Genel Meclisi ‘Aralýk

Ayý Toplantýlarý’ dün sona
erdi.

Meclis Baþkaný Mus-
tafa Eker’in yönetiminde
gerçekleþen toplantýya ka-
tip üyeler Yurdanur Özze-
hinli ve Recep Öztürk ile
Ýl Genel Meclisi Üyeleri
katýldý.

UYUZ MUHABBE-
TÝ GÜLDÜRDÜ

Ýl Genel Meclisi Sa-
lonu’nda düzenlenen top-
lantýda söz alan CHP Or-
taköy Ýl Genel Meclisi
Üyesi Mahmut Topal, Ço-
rum’daki þifalý sular, kap-
lýca ve içmeceleri içine
alan bir araþtýrma yapýl-
masý önergesinde bulun-
du.

Önerge hakkýnda gö-
rüþ belirtmek üzere söz
alan Meclis Üyeleri, ilçe-
lerinde bulunan ve Uyuz
Hastalýðý’na iyi geldiði
belirtilen þifalý sularý an-
latmaya baþladýlar. Söz
alan her üyenin uyuzla il-
gili örnekler vermesi üze-
rine konuyu deðiþtiren
Meclis Baþkaný Eker, “Ar-
kadaþlar, uyuz dýþýnda
hastalýða iyi gelen þifalý su yok mu Allah aþkýna!”
diyerek tebessümle sitem etti.

Uyuz konusunda yoðunlaþan örneklerle dinle-
yenleri gülümseten muhabbet sonucunda önerge
teklifi oy birliði ile kabul edilerek araþtýrýlmak üze-
re Çevre ve Saðlýk Komisyonu’na havale edildi.

KOCABAÞ MECÝTÖZÜ’NE HÝZMETLERÝ-
NÝ ANLATTI

AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Mecitözü
Belediye Baþkan Aday Adayý Selahattin Kocabaþ,
ilçesine kazandýrdýðý yatýrýmlar hakkýnda açýklama-
larda bulundu.

Ýl Genel Meclisi Toplantýsý’nda gündem dýþý
söz alan Selahattin Kocabaþ, Ýl Özel Ýdaresi aracýlý-
ðýyla Mecitözü’ne kazandýrýlan yatýrýmlarla ilgili
detaylý bilgiler verdi.

2013 yýlý çalýþmalarý ile ilgili istatistiki bilgiler
veren Kocabaþ, Mecitözü’ne yapýlan yatýrýmlarda
emeði geçen herkese teþekkür etti.

ÖZEL ÝDARE’YE PROJE OFÝSÝ TEKLÝFÝ

Çorum Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde proje ofisi
kurulmasý konusunda Ýl Genel Meclisi’ne yazýlý
araþtýrma önergesi teklifi sunuldu.

Önerge hakkýnda açýklama yapan AK Parti Do-
durga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal, Özel
Ýdare tarafýndan finanse edilen projelerle ilgili Mec-
lis’in bilgilendirilmesini de istedi.

Proje ofisinin Özel Ýdare’ye saðlayacaðý fayda-
lara dikkat çeken Pehrül Soysal, böyle bir yapýnýn
oluþturulmasý halinde Çorum’un kazançlý çýkacaðýný
vurguladý.

SPOR KULÜPLERÝ SPONSOR ARIYOR

Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu
tarafýndan yapýlan ‘Sponsorluk’ konulu araþtýrmanýn
sonuçlarý açýklandý.

Konuyla ilgili Meclis’e bilgi sunan Komisyon
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Erdoðan, yaptýklarý
incelemelerde elde ettikleri verileri paylaþtý.

Sponsorluk Yasasý ile birlikte yapýlan deðiþik-
liklerin kurumlara ve ticari iþletmelere önemli avan-

tajlar saðladýðýna dikkat çeken Mehmet Ali Erdo-
ðan, bu sayede spor kulüplerinin pek çok ihtiyacýnýn
karþýlanabileceðine iþaret etti.

Çorum’daki spor kulüplerinin yeterli düzeyde
sponsor desteði alamadýðýný tespit ettiklerini ifade
eden Erdoðan, “Þehrimizin spor alanýnda hak ettiði
yere ulaþmasý için sponsor desteði þart” dedi.

ÇORUM’DA SUSAM EKÝLMÝYOR

Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komis-
yonu tarafýndan yapýlan ‘Susam’ konulu araþtýrma
raporu tamamlandý.

Araþtýrma sonuçlarý hakkýnda Meclis’e bilgi
sunan Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Ço-
rum’da susam bitkisi ekiminin yapýlmadýðýný tespit
ettiklerini açýkladý.

Susam ekimi için ruhsat gerektiðini ve maliye-
tinin yüksek olduðunu belirten Yaþar Aðzýkara,
“Devlet teþviki olmadýðý için bu bitki çiftçimize ca-
zip gelmiyor” dedi.

Susamýn sýcak iklim bitkisi olduðunu da vurgu-
layan Aðzýkara, “Ýklim þartlarýmýz uygun olmadýðý
için bu bitkinin Çorum’da yetiþtirilmesi mümkün
görünmüyor” diye konuþtu.

ÝMAR KOMÝSYONU RAPORLARI GÖRÜ-
ÞÜLDÜ

Toplantýda ayrýca Sungurlu ilçesi Mehmet Ali
Çiftliði, Muratkolu, Oyaca, Sarýcalar ve Tokullu
köylerine ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespitin-
deki deðiþiklik görüþelerek incelenmek üzere Ýmar
ve Bayýndýrlýk Komisyonu’na havale edildi.

Ýl Özel Ýdaresi yol aðýnda bulunan Sungurlu il-
çesi Büyük Ýncesu ve Çorum Merkeze baðlý Karaba-
yýr Köyü yollarýnýn öncelik sýrasýnýn deðiþtirilmesi
hususunda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýn-
dan hazýrlanan rapor ile Mecitözü ilçesi Akpýnar
Köyü’ne ait  yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti
raporu göþülerek karara baðlandý.

Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 6 Ocak 2014 Pa-
zartesi günü saat 13.00’te gerçekleþecek oturumla
devam edecek.

Ýl Genel Meclisi’ndeki görüþmelerde ‘uyuz’ konusunda yoðunlaþan örnekler dinleyenleri gülümsetti.

Meclis Baþkaný Eker, araþtýrma önergeleri hakkýnda üyelerin görüþlerini dinledi.

Aralýk ayýnýn son toplantýsýnda bazý araþtýrma önergeleri ve komisyon raporlarý ele alýndý.

Çorum Müzesi Salonu’nda gerçekleþen sempozyumun açýlýþýna Vali Sabri Baþköy de katýldý.

Sempozyum Çorum Müzesi’nin evsahipliðinde düzenlendi.

‘4. Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu’ dün gerçekleþti.

Bilimsel organizasyona üniversite öðrencileri de katýldý.

Mahmut Topal Selahattin Kocabaþ Pehrül Soysal Mehmet Ali Erdoðan Yaþar Aðzýkara

Tayfun Yýldýrým Aykut Çýnaroðlu Aygül Süel Tunç Sipahi
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Üniversite ekmek üretim mer-
kezi kurmaya nasýl karar verdi?

Bu zaten rektörümüzün aklýn-
da olan bir projeydi. Benim de bu-
raya atamamýn yapýlmasýyla, bran-
þým tahýl ve tahýl ürünleri iþleme
teknolojileri olduðu için bunun
üzerinde konuþmaya baþladýk. Ama
kesinlikle bizim amacýmýz burada
ekmek yapalým satalým deðildi. Fa-
kat bir þekilde üretimin baþlamasý
gerekiyordu. Ar-Ge yapabilmemiz
için ürünü elimize almamýz þarttý.
Bu þekilde süreç baþladý. Bir far-
kýndalýk olmasý gerekiyordu üni-
versite olarak, o nedenle el deðme-
den, ambalajlý olmasýný planladýk.
Gerekli ekipmanlarý temin ettik.
Ekipmanlar çok yüksek kapasitede,
hep son teknolojinin ürünü. Günlük
10 bin ekmek üretme kapasiteli
merkezi kurduk.

Neden 10 bin ekmek?

Biz burayý bir Ar-Ge merkezi
haline getirmek istiyoruz. Dolayý-
sýyla çok yoðun çalýþtýðýný düþünür-
sek, hep yüksek tutalým ki, az kul-
lanýrsak sýkýntý olmaz, ama az kal-
dýðýnda ilave etmeyelim diye dü-
þündük. Merkezin sermaye-
sinde hiçbir þeyden kaçýnýl-
madý. 

Ar-Ge merkezi de-
diðinize göre, çevre il-
leri de mi düþündünüz?

Biz öncelikli ola-
rak Çorum’u düþün-
dük. Çorum her ne ka-
dar leblebisi ile ünlü ol-
sa da eskiden Çorum
denilince Çorum unu
akla gelirmiþ. Ço-
rum’da gerek un sana-
yii gerek deðirmen ma-
kineleri sanayi çok ge-
liþmiþ durumda. Ço-
rum’a bir katma deðer
kazandýrabilmek için
hem yerel iþletmeler
bazýnda hem yurt dýþý-
na dönük çalýþma yap-
mak isteyen sanayiciyi
desteklemek bazýnda
burasý kuruldu. 

Çorum unu mu
kullanýyorsunuz?

Tabiki Çorum unu
kullanýyoruz. Bütün
malzemelerimizi Ço-
rum’dan temin ediyo-
ruz.

Çorum ununun ka-
litesi hakkýnda ne dersi-
niz?

Özellikle bizim kul-
landýðýmýz gerçekten kali-
teli un. Konusunda uzman
bir firmayla çalýþýyoruz. Hatap
Undan alýyoruz unumuzu. Ar-Ge
çalýþmalarýnda da bize çok yardým-
cý oldular. Kendilerine çok teþekkür
ediyorum. Çorum unu gerçekten
özel, ama eskiye nazaran niyeyse
tanýnýrlýðýný kaybetmiþ. 

Bunu neye baðlýyorsunuz?

Türkiye’deki yerli buðday çe-
þitlerinin kaliteleri düþmeye baþla-
dý. Artýk kaliteli üretim yapýyorsa-
nýz yurt dýþýndan ithal etmeniz ge-
rekiyor. Bu yüksek maliyet demek.
Sattýðýnýz kesim ise  çok fazla mali-
yete gelmiyor. Onun için yerli çeþit
alýyorsunuz. Böyle bir döngü var
ama Çorumda iþini çok iyi yapan
çok fazla fabrika var. Onun için de
hâlâ Çorum unu gerçekten iyi, ma-
alesef hakettiði yerde deðil bence. 

Ülke genelinde son yýllarda
ekmek çok tartýþma konusu oluyor.
Ambalajlý olmasý, katkýsýz ekmek
vs. Ekmek Üretim Merkezi’nin
böyle bir döneme denk gelmesi te-
sadüf deðil herhalde?

Zaten bu birazcýk da planlan-
mýþ bir þey. Gündemde olan bir ko-
nuyu biz özellikle üniversite orta-

mýna taþýyarak bir farkýndalýk getir-
mek istedik. Üniversite yoluyla çö-
zümünü istedik. O günden bu güne
de kapýmýz bayaðý aþýnmadý deðil
aslýnda. Sanayiciler artýk yavaþ ya-
vaþ öðrenip gelmeye baþlýyorlar.
‘Biz yurt dýþýna üretim yapmak ve
kalite geliþtirmek istiyoruz, siz yar-
dýmcý olabilir misiniz’ veya ‘yeni
fýikirlerimiz var, bunlarý burada de-
neyebilir miyiz’ diyorlar. Zaten bi-
zim hedefimiz buydu, hedefimize
de yavaþ yavaþ ulaþýyoruz. Bunun
görsel yazýlý medyayla da açýlým
yapýlmasýyla, halka duyurulmasýyla
amacýmýza da ulaþýyoruz. Þöyle de
bir þey var ki, temmuz ayýnda yü-
rürlüðe giren, aslýnda 2 Nisan
2013’te Resmi Gazete’de yayýmla-
nan un tebliði ve ekmek tebliðinde-
ki deðiþikliklere de uygun üretim
yapýyoruz. Çünkü artýk yeni saðlýk-
lý yaþam adý altýnda insanlarýn bes-
lenmelerine dikkat etmeleri gereki-
yor. Bunun içinde de toplumumu-
zun beslenme alýþkanlýklarý göz
önüne alýndýðýnda, ekmek sofralarý-
mýzýn vazgeçilmezi. Artýk biz tüke-
ticiyi beyaz ekmek deðil, tam tahýl-
larla zenginleþtirilmiþ, tam buðday,

çavdar, yulaf ya da bunlarýn karýþý-
mý miks halinde kullanýlmasýyla el-
de edilen unlardan yapýlmýþ ürünle-
ri tüketmeye teþvik etmek istiyoruz.
Tarým Bakanlýðý’nýn da amacý bu.
Bunun için de Ar-Ge gerekiyor.
Klasik fýrýnlarda, babadan kalma
yöntemlerle deðil de bilimsel or-
tamlarda, teknolojik cihazlarla tes-
pit edilen deðerlere göre optimize
edilmiþ bir formül oluþturulmasý
gerekiyor. 

Saðlýða uygun ekmek üretimi
zor mu?

Zor bir þey mi, aslýnda deðil.
Her iþi kuralýna uygun yaparsanýz
hiçte deðil. Ama iþi baþtan saðlam
tutmanýz gerekiyor. Baþlangýç ma-
liyetiniz önemli.

Ar-Ge’nin önemi de böylece
ortaya çýkýyor.

Ar-Ge çok önemli. Þöyle bir
þey var; Bir üretim hattýnda eðer
herþeyi ustaya býrakýrsanýz, ustaya
bir þey olduðu anda, sizin de üreti-
miniz biter. Bu iþe yýllarýný vermiþ
ustalarýn bilgi ve tecrübelerine mut-

laka dayanmak lazým, ama yeni ya-
pýlan bilimsel çalýþmalarýn sonucu
veya bu alanda kullanýlan teknik ci-
hazlarýn verdiði deðerleri de yaba-
na atmamak lazým. Sadede gelir-
sek, gelenekle teknolojiyi birleþtir-
memiz lazým. Zaten üniversitenin
de rolü burada çýkýyor. Bizlerin bu-
rada varoluþ amacýný ikiye ayýrabi-
liriz; madalyonun iki yüzü var. Bir
tanesi kendi akademik çalýþmalarý-
mýzý yapýp, bilimsel alanda kendi-
mizi kanýtlamak; bir yandan da bu-
lunduðumuz ile katma deðer ka-
zandýrmak, bulunduðumuz ilin so-
runlarýna yönelmek. Çünkü üniver-
siteler yurt dýþýnda bu amaçla çalý-
þýyorlar. Bulunduklarý ülkenin, ilin,
sorunlarýna yönelik çözüm oluþtu-
ruyorlar. Son yýllarda bizde de üni-
versite-sanayi iþbirliði geliþiyor. Bu
alanda yapýlan çalýþmalara artýk
TÜBÝTAK ve Sanayi Bakanlýðý da-
ha fazla destekler vererek hem üni-
versiteyi, hem sanayiciyi teþvik
ediyor. Bizim de burada yapmak is-
tediðimiz tam olarak bu. Sanayiciyi
üniversiteye çekerek, onlarýn çalýþ-
malarýný saðlam temeller üzerine
oturtmak. Böylece daha stabil, daha

kararlý, daha saðlýklý ürünlerle ka-
zançlarýný temin etmelerini saðla-
mak.

Amacýnýz bu, peki nasýl bir
manzara ile karþýlaþtýnýz?

Baþlangýçta belki daha farklý
düþünceler olabilirdi sanayicide.
Biz öyle duyumlar aldýk. Ekmek
yapýyor olmamýzý, üniversite piya-
saya giriþ yapacak diye yorumla-
yanlar olmuþ. Oysa kesinlikle böy-
le bir hedefimiz yoktu. Öte yandan
yaptýðýmýz çalýþmalarý da test ede-
bilmemiz için bir ürüne yönelik ol-
masý lazým. Somut bir þey elde et-
memiz lazým. Biz bu elde ettiðimiz
somut ürünü, üniversitemizdeki
akademik ve idari personel ile öð-
rencilerimizin tüketimine sunarak
deðerlendiriyoruz. Küçük hacimli
ekmekler yaptýðýmýz için ekmek is-
rafýný da büyük ölçüde kendi içi-
mizde çözmüþ durumdayýz. Ekmek
hacimleri küçüldüðü için insanlar
aldýðý ekmeði tüketmek zorunda
hissediyor, tüketemediðinde paketi-
ne sarýp, yanýna alabiliyor. Önce-
den sofrada yemekhanede ekmek-

ler kapalý kaplar içinde bulunuyor-
da, yarýsýný yiyor, böldüðü yarýsýný
kabýn içine geri koyuyor, o yarým
ekmek tüketilmiyor, israf oluyordu.
Þu anda biz onu da kendi içimizde
çözdük. Üniversite önce kendi ya-
pacak, örnek olacak, ondan sonra
teþvik edecek. 

Bu projenin geleceðiyle ilgili
öngörünüz nedir?

Bir kere buradaki sanayinin
yüz yüze kaldýðý sorunlarý çözece-
ðimize inanýyoruz. Daha sonra yurt
dýþýna üretim yapmak isteyen ama
bunu nasýl yapacaðýný bilemeyen,
yabancý dil konusunda sýkýntý olabi-
lir, üretim hattýnda sorun olabilir,
burada bir ara yüz oluþturacaðýmýza
inanýyoruz. Yeni çalýþmalar çýkaca-
ðýna inanýyoruz. Ýnsanlardan çok
güzel fikirler geliyor.

Sanayicinin deneyimi de sizin
için önemli. 

Onlarýn deneyimleriyle biz
kendi teknolojimizi, bilimsel dene-
yimimizi birleþtireceðiz. Onlar ne-

yin satacaðýný iyi biliyorlar. Biz de
dünyadaki trendleri iyi biliyoruz.
Meselâ saðlýklý ekmek, fonksiyonel
ekmek üretiminde dünyada bilim-
sel çalýþmalar hangi yönde ilerliyor,
biz onun bilgisini koyacaðýz, sana-
yici tecrübesini koyacak, belki
bambaþka yeni bir ürün ortaya çý-
kacak. Veya dediðim gibi üretim
hattýnda sýkýntýlarý olabilir. Biz ken-
di Ar-Ge’mizi kullanarak onlara
danýþmanlýk hizmeti verebiliriz.
Pek çok þey var yapýlabilecek.

Dededen kalma üretim yapan
fýrýnlar var, onlardan bir tepki geldi
mi?

Henüz onlardan bir tepki gel-
medi. Onlar memnunlar herhalde
hallerinden(gülüyor). Biz zaman
zaman üniversite bünyesinde eði-
timler veriyoruz. Ama bunlarý artýk
biraz daha onlara yönelik yapmak
istiyoruz. Sadece fýrýncýlar deðil,
ben kendi branþým olduðu için, bu-
rasý da ekmek ve tahýlla ilgili oldu-
ðu için bu alanda bizim hocalarýmý-
zýn çok rahatlýkla kapýsýný çalýp so-
racaklarýný sorabilirler. Kesinlikle

Bayat ekmek yarýþmasý yapýl-
dý, bayaðý ilgi çekti. Yarýþma sizin
için de deðiþik bir tecrübe oldu mu?

Siz de tarif aldýnýz mý yarýþma-
dan?

Baþka hangi organizasyonlar-
da yer alýyorsunuz?

Piyasaya ekmek satmamakta
kararlý mýsýnýz?

Bunu merak edenler piyasaya
açýk olmanýzý isteyenler.

Bölüm olarak baþka
projeleriniz var mý?

Hani ziraat mühendisleri için
elma ile armut aðacýný ayýramýyor-
lar deniyor ya, sizin öðrencileriniz
öyle deðil yani?

Çorum unu hakettiði yerde deðil

Hitit Üniversitesi Ekmek Üre-
tim Merkezi’nde teknoloji son

sistem, kapasite yüksek.
Malzemelerin tamamý ise

Çorum’dan. Çorum ununun aslýn-
da geçmiþten bu yana ‘Çorum’ ile

özdeþleþtiðini ve çok kaliteli
olduðunu hatýrlatan Yrd. Doç. Dr.
Seçil Türksoy, ancak bulunduðu
yerin hakettiði yer olmadýðýný
söylüyor. Türksoy, Çorum’da

sektörde iþini çok iyi yapan fir-
malarýn varlýðýna da dikkat çekiy-

or ve üniversitenin ekmek üre-
timine soyunma amacýný,

“Sanayicinin deneyimiyle biz
kendi teknolojimizi, bilimsel
deneyimimizi birleþtireceðiz.

Onlar neyin satacaðýný iyi biliyor-
lar. Biz de dünyadaki trendleri iyi
biliyoruz. Sanayi-üniversite iþbir-
liðiyle ortaya belki de çok farklý

þeyler çýkacak.” sözleriyle
özetliyor. 

Gülesin Aðbal DEMÝRER
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Türkiye'de
erkeklerin

ortalama yaþam oraný
71 imiþ.

Ortalama
buymuþ….

71'de teennnn.
Gidiyormuþ…
Attah…
***
Üsük emmim 76

yaþýnda.
Yani.
Yanisi var mý?
****
5 yýldýr kaçak

yaþýyor herif.
****
Kendisini ihbar

etmeyi düþünüyorum.
Kaçakçýlýk þubesi

olaya el koymalý.
****
Kaçak yaþayanlar

var.
****
Herif havamýzý

soluyor..
Boþuna kalabalýk

yapýyor.
****
Sabunluk!
****
Çorum'da sabun

fabrikasý olsa bir
yolunu bulup kandýrýp
götürürdüm ama yok..

***
Ya hadi

kaçakçýlýk þubesi
görmüyor.

Azrail'de mi
görmüyor kardeþim.

****
Çifte standart..
Torpili mi var bu

herifin.
Ne ballý adammýþ

la…
****
Þimdi aklýma

geldi.

Babamý 69.
Annemi de 66

yaþýnda kaybettik.
Ne olacak þimdi?
Ulan sizin

istatistiðinize
tükürürüm.

Alýn
þu Üsük emmimi
baþýmdan sizden
baþka bir þey
istemiyorum…

****
Ucunda cevizli

helva var…
Onu ben

kefenleyeceðim.

Not: Bilgisayar,
telefon ne varsa yeni
versiyona
güncellemeyi
öðrendik de.. Bir
kafalarý
güncelleyemedik
kalýbýna  tüküreyim…

Duran DurmuþÖ
te

k
i

Ýþe baþlarken besmele çeker.

Delikanlýdýr tesbih çeker.
***
Kafayý çeker.
Tek eliyle kýzlara hava atacaðým

diye þýnav çeker.
***
Kendi diþini

kendi çeker.
Hakeme kýzar

yuh çeker.
***
Aðzýnda sigara

halay çeker.
Muazzam kop-

ya çeker.
***
Genelde babaya

çeker.
Kaynanadan çok

çeker..
***

Tavlayana kadar kýzýn babasýn-
dan çok çeker..

Komedi filminde ah çeker..
***
Gurbette hasret çeker…
Parayý bulunca altýna modifiyeli

Þahin çe-

ker.
***
Sevdiðini sorguya çeker.
Aldatýnca tetiði çeker.
Çorumluysa hava atmak iste-

yince Gazi caddesine arabayý çeker..
***
Balýk etli görünce iç

çeker.
Çapkýnlýkta yakala-

nýnca HÝÇ çeker..
***
Ne çekerse karýsýn-

dan çeker.
Bi de karýsý olmaz-

sa var ya dünyaya beþ
çeker..

……………….

Not: Yukarýdaki
son  cümleyi okuyan
eþim, bana 2 gün evden
uzaklaþtýrma cezasý
verdi..

Benim baþýma gelen en talih-
siz þey dünyaya gelmem.
***
En büyük takýntým koca ka-

fam.
***
Politika en büyük yalan..
Fikrim týraþlý deðildir.
Ben ay görmüþüm, yýldýza

minnetim yoktur..
O nedenle benim beþ sevil-

mezimden biridir politika.
***
Melih Gökçek'in fýþkýyasýný

kýrmayý bana teklif ettiler yap-
madým.

****
Ben Saat Kulesini kýrmakta

direttim.
Bir gün mutlaka kýracaðým.
Çorum'un ortasýnda koca bir

kazýk, o da neymiþ gýýý.
*** 

Dördüncü Boðaz köprüsünü
Çomar barajýna yapsak.

Ne dersiniz Sayýn Baþkan
Muzaffer Külcü..

Baþkasýna yar etmeyelim bi-
zim olsun dördüncü Boðaz köp-
rüsü..

***
Nasýl bir gezegene geldim

Ya Rabbi.
Hadi bana acýmadýn.
Gönderdiðin leyleðe de mi

acýmadýn..
***
Bir de bu parayý hangi gebe-

resice icat etti.
Para olmasaydý hepimiz

zengin olurduk..
Not: Türlü türlü bahaneler

bulup kadýnlar öldürülüyor er-
kekler tarafýndan ülkemde… Er-
kekseniz kadýnlarý öldürmeyin
lan manyaklar…

Daral geldi lan bana…

Tipik tip Türk herifi!..

lgili

sizin

apan
geldi

bilgi paylaþýmý olmalý zaten. Bugü-
ne kadar bize geleni çevirmedik,
çevirmeyiz de. Üniversiteye bakýþ
açýsýný biraz daha deðiþtiriyoruz.
Yapýlan çalýþmalarýn basýnda yer
bulmasýnýn meyvelerini de alýyo-
ruz. 

Bayat ekmek yarýþmasý yapýl-
dý, bayaðý ilgi çekti. Yarýþma sizin
için de deðiþik bir tecrübe oldu mu?

Hem de çok deðiþik bir tecrü-
be oldu bizim için. Ben gitmeden
önce düþündüm ne çeþit yemekler
olabilir diye. Ýki elin parmaðýný ge-
çiremediðim sayýda, en fazla 10 ör-
nek geldi aklýma. Ama yarýþmaya
gittiðimde 30 çeþit yemek ve tatlý
vardý. Hanýmlar çok deðiþik þeyler
yapmýþlardý. Yaþ grubu çok gençti.
Ýlginin genç kesimden baþlayarak
gelmesi çok güzeldi. Yarýþmacýlar
çok heyecanlýlardý. Jüri çok güzel
oluþturulmuþtu. Bu iþin eðitimini
veren hocalarýmýzýn yanýnda baþ
aþçýlar, farklý sektörlerden üyeler
vardý. Bu kadar da yemek çeþidi
olunca doðru bir deðerlendirme ol-

du. Verdiðimiz puanlarý karþýlaþtýr-
dýðýmýzda puanlar birbiriyle örtüþ-
müþtü. Çok beðenilen yemeðe her-
kes yüksek not vermiþ. 

Siz de tarif aldýnýz mý yarýþma-
dan?

Yemekten önce yemeklerin ta-
nýtým kartý gelmiþti bize. Yarýþma-
dan hemen sonra bir tanesini dene-
dim. Gayet güzel oldu. Yarýþmayla
hayal gücümüzü geniþlettik, böyle
katýlým olmasý da güzeldi. Þöyle bir
düþündüðümüz zaman, aslýnda hep
kendi evimizde de yaptýðýmýz þey-
ler bunlar. Hayatýmýzýn içinde olan
þeyler. Bunu böyle bir platforma ta-
þýmak  farkýndalýðý artýrýcýydý. Ge-
lecek yýl daha fazla katýlým olacaðý-
ný düþünüyorum. 

Baþka hangi organizasyonlar-
da yer alýyorsunuz?

Aslýnda çok þey var. Geçen yýl
da Boðazkale’de böyle bir yemek
yarýþmasý vardý. Bayanlarýn yöreye
has yemekleriyle ilgili. Oraya katýl-
mýþtýk. Bunlar bizim için deðiþik
tecrübeler oluyor. Ayný zamanda
üniversitenin halka tanýtýlmasý açý-

sýndan da olumlu. Halkla bu tarz
organizasyonlar içinde yer almasý
üniversitenin reklamý açýsýndan gü-
zel. Yeni insanlarla tanýþýyorsunuz,
arkadaþlýklar kuruyorsunuz. Böyle-
ce akýllara bir þey geldiðinde, üni-
versitede biri vardý, gidip ona sora-
bilir miyiz diye akýllarda kalýcý olu-
yor. Biz bunu arzu ediyoruz zaten.
Hem akademik çalýþmalara devam
edip, hem de halktan gelen taleple-
re cevap veriyoruz.

Piyasaya ekmek satmamakta
kararlý mýsýnýz?

Kesinlikle satmayacaðýz.

Bunu merak edenler piyasaya
açýk olmanýzý isteyenler.

Þöyle bir þey var; bizim burada
öðlen yemek yiyen hocalarýmýz,
‘biz bu ekmekten evimize de almak
istiyoruz’ diyorlar. Gerçekten çok
baþarýlý ama bizim kesinlikle böyle
bir hedefimiz yok. Bizim çok farklý
amacýmýz var, biz o amaca hizmet
etmek istiyoruz. Bu ekmeði çok be-
ðenen biri nasýl yapýyorsunuz bana
da gösterin desin, gelsin, Ar-Ge’si-
ni birlikte yapalým, kendisi üretsin

satsýn. Ama belki çok ileride dö-
ner sermayeye çevrilir. 

Bölüm olarak baþka
projeleriniz var mý?

Aslýnda zaten bölüm
olarak çok faaliz. Hocalarý-
mýzýn hepsi kendi alanlarýn-
da çok baþarýlý. Öðrencileri-
mizin kulüplerinin devam
ettiði çalýþmalarý var. Mese-
la, Çorum ili Damýzlýk Sýðý-
rý Yetiþtiricileri Birliði ile
bir sözleþme imzalandý.
Öðrenciler mesleki dene-
yimlerini artýrmak için 4 ki-
þilik ekipler halinde Çorum
köylerinden süt örnekleri
alýyorlar. Bunlarý analiz et-
me aþamalarýna aktif olarak
katýlýyorlar. Bu da onlar için
çok güzel bir tecrübe. Ek-
mek Üretim Bölümümüzde
iki tane burslu çalýþan öð-
rencimiz var. Bunlar hergün
ekmek üretimine dahil olu-
yorlar. Ayrýca 4. sýnýftaki
öðrencilerimiz görecekleri
hububat iþleme teknolojisi
dersini pratik yapýyorlar.
Mezun olmadan önce hep-
sinin eli hamura deðiyor.
Hepsini görüyorlar. Öðren-
cilerimize elimizden geldiði
kadar civardaki sanayileri,
fabrikalarý gezdiriyoruz.
Burada da uygulamalý gör-
dükleri dersleri pratiðe dö-
küyorlar. Öðrenciler mem-

nunlar ama iþ hayatýna atýl-
dýklarýnda bunlarýn farkýný da-

ha iyi görecekler. 

Hani ziraat mühendisleri için
elma ile armut aðacýný ayýramýyor-
lar deniyor ya, sizin öðrencileriniz
öyle deðil yani?

Ben ziraat kökenliyim, daha
fazlasýný yaþadým. Kýrýkkale’de el-
ma bahçeleri, þarap fabrikalarý var-
dý. Bizi her dönem, her hafta götü-
rürlerdi. Asma da baðladýk, elmayý
dalýndan da topladýk. Bizim döne-
mimizde kesinlikle öyle deðildi.
Mühendisliðe geçtikten sonra bö-
lümler, þimdiki öðrenciler onu bil-
miyorlar. Bizimki çok ziraat köken-
liydi. Mühendislik eðitimi ile ikisi-
ni ortada buluþturmak lazým. Bu
nedenle elimizden geldiðince öð-
rencilerimizi kendi alanýmýzla ilgili
fabrikalarý gezdirmeye çalýþýyoruz.
Burada sanayinin laboratuar Ar-Ge
imkânlarý gerçekten çok iyi. Sana-
yici bu anlamda bize çok destek.
Elimizden ne geliyorsa öðrencilerin
ufkunu açmak için burada yapýyo-
ruz. Vicdanýmýz çok rahat. Bundan
sonrasýnýn kýymetini öðrenciler iþ
hayatýna katýldýklarýnda anlayacak-
lar.

yerde deðil

Yrd. Doç. Dr. 

Seçil Türksoy
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Çorum, Avea’nýn bölge
daðýtým merkezi oldu

Recep Mebet

Türkiye’nin önde
gelen GSM

operatörlerinden
Avea, bölge daðýtým
merkezi olarak
Çorum’u tercih etti.

Çorum merkezli
faaliyet gösteren
Teknolojik Center,
Çankýrý, Amasya ve
Tokat illerini içine
alan bölgede
Avea’nýn ana daðýtým
üssü oldu.

Konuyla ilgili

bilgi veren Avea Ana
Bayii Teknolojik
Center Maðaza
Müdürü A. Özer
Kabakulak, bölge
illerine hizmet
amacýyla araç
filolarýna 4 adet
otomobil daha
eklediklerini
açýkladý.

Avea Bölge
Filosu’ndaki araç
sayýsýnýn toplamda
9’a ulaþtýðýný belirten
Özer Kabakulak,
sorumluluklarý
altýndaki tüm il ve
ilçelerdeki alt
bayilerin hizmetinde
olduklarýný söyledi.

Altyapý
yatýrýmlarý ve hizmet
paketleri ile
dikkatleri çeken
Avea’nýn Çorum’u
daðýtým üssü olarak
tercih etmesinin
gurur verici
olduðunu vurgulayan
Kabakulak, “Avea’yý
bölgemizde baþarýyla
temsil etmeye devam
edeceðiz” diye
konuþtu.

Hilal Blok Tuðla’nýn 
emektarlarýna plaket

Recep Mebet

Hilal Blok Tuðla
Fabrikasý Sanayi

ve Ticaret Limited Þir-
keti, hizmette 15 ve 25
yýlýný dolduran emektar
çalýþanlarýný ödüllen-
dirdi.

Dün akþam fabri-
ka binasýnda düzenle-
nen ödül törenine Hilal
Blok Tuðla Fabrikasý
Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Mahmut Öztemiz,
Yönetim Kurulu Üye-
leri Nurettin, Mustafa,
Fahrettin, Ahmet, Meh-
met ve Yusuf Öztemiz
ile fabrika çalýþanlarý
katýldý.

Törende 25 yýlý ta-
mamlayarak emekliye

ayrýlan Nuri Alagöz,
Mehmet Gücün ve Ni-
hat Yýlmaz’a plaket ve-

rildi. Emektar çalýþan-
larýn plaketlerini Yöne-
tim Kurulu Baþkaný

Mahmut Öztemiz ver-
di. 

Fabrikada 15 yýl-

dýr görev yapan Osman
Kula, Hüseyin Mansur
ve Sami Demirtaþ isim-
li çalýþanlara ise yöne-
tim kurulu üyeleri tara-
fýndan çeþitli hediyeler
verildi.

Hilal Blok Tuð-
la’nýn idareci ve çalý-
þanlarý ile büyük bir ai-
le olduðunu vurgula-
yan fabrika yöneticile-
ri,  üstün hizmetlerin-
den dolayý emektar ça-
lýþanlarýný tebrik ede-
rek saðlýk ve mutluluk-
lar dilediler.

Ödül töreni, yapý-
lan konuþmalar ve hatý-
ra fotoðrafý çektirilme-
sinin ardýndan ikram-
larla sona erdi.

Emektar çalýþanlar plaketlerini þirket yöneticilerinin elinden aldý.

Teknolojik Center, 4 ili içine alan bölgede Avea’nýn ana daðýtým üssü oldu.

Hilal Blok Tuðla Fabrikasý Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, hizmette 15 ve 25 yýlýný dolduran emektar çalýþanlarýný ödüllendirdi.

Çorum merkezli firma, bölge illerine hizmet amacýyla araç filosuna 4 adet otomobil daha ekledi

Emek Lokantasý’nda 
leziz kahvaltý keyfi
Recep Mebet

Abdullah ve Rýza
Ateþ’in sahibi ol-

duðu Emek Lokantasý,
zengin kahvaltý mönü-
süyle iddialý.

Emek Lokantasý
Ýþletme Müdürü Ýsmail
Ateþ, “Eþsiz lezzetler-
den oluþan kahvaltý
mönümüzle damak
zevkine önem verenle-
rin hizmetindeyiz” de-
di.

Kahvaltý mönüle-
ri hakkýnda bilgiler ve-
ren Ýsmail Ateþ, meþ-
hur Çakallý menemeni
baþta olmak üzere su-
cuklu ve kýymalý yu-
murta ile bol çeþitli
kahvaltý tabaðýný müþ-
terilerinin beðenisine
sunduklarýný söyledi.

‘Emek Special’
adýný verdikleri kah-
valtý tabaðýndan da
bahseden Ateþ, “Su-
cuklu yumurta, kaþarlý
menemen, serpme
kahvaltý ve kýzarmýþ
ekmekten oluþan bu
özel tabaðýmýzý herke-
se tavsiye ediyoruz”
diye konuþtu.

Bal-kaymak, te-
reyað, zeytin, peynir,
domates, biber ve sa-
latalýktan oluþan kla-
sik kahvaltý tabaðýnýn
da yer aldýðý mönüleri-
nin büyük ilgi gördü-
ðünü dile getiren Ateþ,
açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:

“Sektörde 40 yýlý
aþan tecrübe ile Üçtut-
lar Mahallesi Fatih
Caddesi Yazýçarþý
Meydaný numara 6’da
hizmet vermeye de-
vam ediyoruz. Dene-
yimli personelimizle
düðün ve mevlit ye-
mekleri de veriyoruz. 

Kellepaça, dilpa-
ça, mercimek, iþkem-
be, ezogelin, tavuksu-
yu ve yayladan oluþan
geleneksel çorba çeþit-
lerimizin yaný sýra kýy-

masýz et döner, isken-
der ve sulu yemek çe-
þitleri ile ýzgara çeþit-
leri, kýzarmýþ piliç ve
tatlý çeþitlerinde de id-

dialýyýz.
Eþsiz lezzetleri-

mizin tadýna varmak
isteyen herkesi Yazý-
çarþý’nýn en köklü res-

toraný olan Emek Lo-
kantasý’na bekliyo-
ruz.”

Çakallý menemeninin Çorum’daki adresi

Emek Lokantasý yetkilileri, zengin kahvaltý mönüsü hakkýnda bilgi verdiler.

Emek Lokantasý, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi Yazýçarþý Meydaný numara 6’da hizmet veriyor.

Emek Lokantasý, deneyimli personeli ile düðün ve mevlit yemekleri de veriyor.

Damak zevkine önem verenler, sabah saatlerinde Emek Lokantasý’na akýn ediyor.

Yazýçarþý’da faaliyet gösteren Emek Lokantasý, kahvaltý mönüsüyle iddialý.
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Ýlimizde 
namaz 
vakitleri

ÝMSAK

GÜNEÞ

ÖÐLE

ÝKÝNDÝ

AKÞAM

YATSI

05.10
06.43
11.39
13.59
16.22
17.47

Takvim Yapraðý

Hicri Kamerî:4  Safer: 1435

Hicri Þemsi:1392  Rûmi:24  Teþrin-i Sâni 1429  Kasým:30

7 KASIM

2 0 1 3

Allahü teâlâ dünya malýný dostlarýna da
düþmanlarýna da vermiþtir. Güzel ahlâký
ise, sevdiklerine vermiþtir. Hadîs-i þerîf
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ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)   
Yön. Kur. Bþk. 
Kemal MESCÝ

Tüzel Kiþi Temsilcisi, 
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.

Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER

Gülesin DEMÝRER

Halil ÖZTÜRK

Spor Yönetmeni

Barýþ SOL

Sayfa Editörü

Ali PAKKAN

Sayfa Editörü
Muhabirler

Haber Yönetmeni

Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT /  Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü

Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan  Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :

Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b.  mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :

Satýlýk,  Kayýp,  Eleman,  vb.  Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . .  :

Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

1, 50  ¨

50, 00  ¨

15 , 00  ¨

50, 00  ¨

250, 00  ¨

125, 00  ¨

Ücretsiz

ABONE ÞARTLARI

Kentiçi : 100  ¨

Yurtiçi : 300  ¨

Yurt Dýþý : 200 Euro

ABONE (6 AYLIK)

Kentiçi : 55 ¨

Yurtiçi : 160 ¨

Yurtdýþý : 100 Euro 

::.  T E L E F O N L A R I M I Z . ::::.  T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx)

225 16 00 (pbx)

225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi

Gazi Cad.  Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109 

(Posta Kodu.  19030)

email: info@corumhakimiyet.net

iletisim@corumhakimiyet.net

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Baský Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM

e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

Erol TAÞKAN

Recep MEBET

Emre KUT

Düzeltmen 

Enise AÐBAL

2 . 7 6 9 6

2 . 0 2 4 0

8 0 , 4 6

2 . 0 3 4 0

2 . 7 8 3 3

8 1 , 2 2
A L I Þ S A T I Þ

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki 
mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
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ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta 153
Acil Yardým (Ambulans) 112
Yangýn         110
Polis Ýmdat  155
Alo Trafik    154
Jandarma Ýmdat  156
Elektrik Arýza 186
Su Arýza 185
Telefon Arýza 121
ÇorumGaz Arýza 187
Tüketici Hattý 175
Bilinmeyen Numaralar 11811
Alo Orman 177
Alo Çevre 181
Cenaze Ýþlemleri 213 83 51
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri    224 24 44
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim 
ve Araþtýrma Hastanesi 223 03 00
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim 
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk. 224 44 94
Göðüs Hastanesi 225 58 68
Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18
Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 

226 06 82
Özel Elitpark Hastanesi 444 35 07

221 66 66
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
Buhara ASM 226-9350
Gazi ASM 227-4488
Ulukavak ASM 226-3939
Kunduzhan ASM 225-0871
Þenyurt ASM 221-7455
HÝTÝTEVLER ASM 226-3434
AKKENT (TOKÝ) ASM 214-5494
CEZAEVÝ ASM 254-9780
Hacýbey ASM 243-2002
Hamamlýçay ASM 251-2092
Seydim ASM 298-8002
Hamdiköy 278 57 57
Gülabibey ASM 213-6060
Kale ASM 225-0014
Mimarsinan ASM 234-7979
Yavruturna ASM 212-3232
Bahar ASM 221-2008
Bahabey ASM 221-0171
Hayat ASM 221-6047
Ata ASM 213-0550
Konaklý ASM 237-8767
B.Düvenci ASM 248-6213
Abdalata ASM 268-9389
Ýkbal ASM 278-5757
Güneþ ASM 777-0222
Baðcýlar ASM 234-9063
RESMÝ DAÝRELER
Valilik 225 46 60
Belediye 225 08 10
Jandarma 223 11 11
Emniyet Müdürlüðü 224 10 09
Adliye 227 78 80
Müftülük 223 07 20
Cezaevi 254 97 80

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Bir gün babam rüyasýnda üstadýmýzý gör-
dü.Bana sarýlmýþ,büyük bir kalabalýk. Be dedim:

Bu zat kimdir?
Dediler:
"Bu zat Bediüzzamandýr"
Dersaneyi su basmýþ,üstad

bez iler suyu sýkýp  sýkýp temiz-
liyor.

O yýllarda elektirik yoktu
.Haným gaz lambasýný tutuyor,ri-
sale okuyordum.

Çantamýzda devamlý risale
bulunuyordu. Tabi o yýllarda ri-
saleleri gizli bulunduruyorduk.
1956 yýlýnda Diyarbakýr da  Sü-
merbank ta memur idim. 1957
yýlýnda üstadý ziyarete gittim. O
yýllarda çok sýký takip vardý. Sakallý bir abi yar-
dýmcý oldu fakat görüþmek mümkün olmadý.
Sonra Barla ya gittim, orada hastalandým. Sonra
Çam daðýna beþ saatte gittim. Çok duygulandým,
bir müddet kaldým. O yýllarda Çam daðýna yol
falan yoktu.

Yýllar böylece akýp gitti.
Sonra yeni Asya Gazetemiz günlük olarak

çýkmaða baþladý.
Ýstikametimiz için büyük bir katký saðladý.
Sonra yeni tanýyan gençler ve ehli hamiyet

insanlar  risaleleri tanýdý .Mülk dersane yaptýk.
Daha  sonralarý Sözler yayýnevi adý altýnda

risaleler basýlmaða baþladý.
(Sürecek)

Raþit Yücel

Tefekkür 

Dünyamýz

rasityücel@
corumhakimiyet. net

yuktasirw@hotmail. com

Kadir Yüktaþýr

V E F A T  E D E N L E R
1- Eskikaradona Köyü' nden, Ýsmail, Hüseyin ve Osman

DAÞKIN' ýn babasý; Mustafa DAÞKIN.

2- Alaca Ýlçesi Kapaklý Köyü' nden gelme, Hayrullah DE-
MÝR ' in annesi; Bahriye DEMÝR.

3- Osmancýk Ýlçesi Kargý Köyü' nden gelme, Marangoz Es-
nafýndan Hakan KAPLAN' ýn dedesi; Mehmet KURU.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet  aile  ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Ýnsanlar ve toplum için yapýlmasý faydalý görülen
her þey vakfa konu olarak seçilmiþ ve gerçekleþtirmesi
için çeþitli vakýflar kurulmuþtur.

Türk tarihi, bugün için modern adýyla "sosyal hiz-
metler ve sosyal güvenlik" dediðimiz bu faaliyetlerle
inanç, kültür ve hayýrseverlik müesseseleri için örnek ola-
rak kendini göstermiþtir.

Bugün biz, sorunlarý yerinde tespit ederek çözüme
kavuþturmak için, merkezi idareden, mahalli idarelere
geçmeye çalýþýrken; atalarýmýz bin yýl önce bu sistemi
kullanýyorlardý. 

Vakýflar, sosyal devlet kavramýnýn doðmasýndan
sonra devletin vatandaþlara sunmakla yükümlü olduðu
sosyal nitelikli kamu hizmetlerini, tarih boyunca kendine
görev bilmiþtir. Vakýflar, 21. yüzyýla girerken dünya eko-
nomisinde 3. sektör olarak anýlmaktadýr. Gelecek yüzyýlda da gö-
nüllü kuruluþlar toplumda daha etkili ve öncelikli sektör haline ge-
lecektir.

Bugünkü Vakýflar Genel Müdürlüðüne temel teþkil eden teþki-
lat çalýþmalarý Sultan Abdülhamit Han döneminde baþlamýþtýr.
1774 tarihinde Hamidiye Vakýflar adý ile kurulan vakýflarýn idaresi
üç sorumlu memuriyetten müteþekkil bir yönetim haline getirilme-
siyle, Evkaf-ý Hümayun Nezareti'nin temeli atýlmýþtýr.

Süreç içerisinde Vakýflar Ýdaresi ile ilgili pek çok deðiþiklik
yapýlmýþtýr. Ancak, Vakýflar Ýdaresinde asýl deðiþiklikler; 5 Haziran
1935 tarihinde yürürlüðe giren "2762 sayýlý Vakýflar Kanunu" ile
yapýlmýþtýr. Bu kanunun 1. Maddesine göre vakýflar; yönetim biçi-
mine göre, Mazbut, Mülhak, Azýnlýk ve Esnafa Mahsus Vakýflar ol-
mak üzere üç sýnýfta toplanmýþtýr.

Günümüzde; 17.02.1926 tarihinden önce kurulmuþ, 41.550
adet mazbut vakýf ve 300 adet mülhak vakýf vardýr. Ayrýca, Padiþah
fermanlarýyla kurulan 13.03.1926 tarihinden önce verilen beyanna-
me ile vakýf olarak tanýnan 161 adet azýnlýk vakfý vardýr. 17.02.1926
tarihinden sonra Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan
4.499 adet yeni vakýf vardýr.

Türk Medeni Kanununa Tabi Yeni Vakýflar, Cumhuriyetin ku-
rulmasýndan sonra, þahýslarýn isteði üzerine, baðýmsýz mahkemeler
tarafýndan kurulup, Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan kuruluþ
senedine uygunluk yönünden denetlenen vakýflardýr.

Vakýflar Kanunu tasarýsýnýn temel aldýðý yeni yöne-
tim anlayýþý ve uygulamasý;

Hukukun güvencesi altýnda sivil toplum kuruluþlarý-
na geniþ bir alan tanýr,

Stratejik yönetim anlayýþý içinde öncelikli alanlara
yoðunlaþýr, verime ve kaliteye dayanýr,

Bilgi teknolojilerini yönetimin bütün süreçlerine ya-
yar ve kullanýr.

Mevzuatta kýsalýktan ve sadelikten yanadýr,
Katýlýmýn geliþmesi için gerekli güvenli ortamý ve

yapýlan oluþturur,
- Hesap verebilirliði arttýrýr,
- Her þeyin baþý olan insan kaynaklarýný geliþtirme-

ye ve güçlendirmeye çalýþýr.
Sosyal dengelerin kýsmen de olsa vakýflar yoluyla saðlanmasý

; vakýflarýn çaðdaþ, ölçülebilir, denetlenebilir, bürokrasiden uzak bir
yapý ve bütçeye sahip olmasýyla mümkündür.

21. yüzyýlýn baþlarýnda yeniden þekillenmek te olan bir dünya-
da, saygýn bir yer edinmemiz ve halkýmýzýn refahýný en üst noktaya
taþýmamýz, vakýflarda yeniden yapýlanma sürecinin baþarýsý ile ya-
kýndan ilgilidir. 

Ýdeal ve evrensel devlet, bünyesinde barýndýrdýðý, dini, dili, ýr-
ký, ayrý topluluklarý bir arada tutmayý baþaran ve onlarý mutluluða
eriþtirmek amacýyla aralarýnda herhangi bir ayrým yapmaksýzýn, ül-
ke zenginliklerini birbiriyle paylaþmaya hazýr fertleri yetiþtiren ve
bu ilkeye hayata geçiren devlettir.

Bu itibarla, hangi dine mensup olursa olsun, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaþý olan herkesin eþit muamele görmesi taraftarýyýz.

Sevdiklerimizden nasýl infak edeceðiz.
Kuþkusuz herkes dünya malýný sever. Ancak Müminin farký,

her þeye deðeri nispetinde kýymet vermesi ve baþkasýný da düþünü-
yor olmasýdýr. Baþkasýný düþünen mümin zekat ve sadakalarýyla
kendisine verilen nimetlerde baþkasýnýn da istifadesini temin eden-
dir. Mümin, kendisine bir kötülük dokunduðu zaman baðýrýp çaðý-
ran, bir iyilik gelince de o iyiliðin sadece kendisine kalmasýný iste-
yen þýmarýk insan deðildir.

(Sürecek)

Ali Yüksel
Kavuþtu

Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý (AKEV) 5

CUMARTESÝ

PAZAR

NÖBETÇÝ ECZANELER

UÐUR 
BAHABEY CAD.17/A ESKÝ
GÖÐÜS HASTALIKLARI

HAST.KAR. 221 76 09

ERMAN 
U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI

YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI 227 11 20

DERMAN 
FATÝH CAD. NO: 32/C (

ADLÝYE SARAYI
KARÞISI ) 227 11 31

SÖNMEZ 
ÇORUM DEVLET HAST.

YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 95 92

SEVÝNÇ 
M.AKÝF ERSOY CAD.

NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK
OCAÐI YANI 221 20 00

KARAKAÞLI 
GAZÝ CAD. 81/C ( PÝRÝ

BABA ÇAMLIÐI KARÞISI)
224 76 91

Ebû Dücade (r.a) Ensar' ýn bahadýrlarýndan fazilet
sahibi yiðit bir zat. Sevgili Peygamberimizin hicretin-
den önce iman etmiþtir. Ýsmi  Simak Ýbn-i Hareþetül-
Hazreci. Ebû Dücane' de onun künyesi.

O bütün gazalarda bulunmuþ. Canýný Rasullah' a
feda eylemiþ bir kahramandýr. Baþýna kýrmýzý sarýk sa-
rar bütün harblere bu sarýðý ile iþtirak edermiþ. Onun
bu hareketi Allah ve Rasûlullah' a canýný vermeye ha-
zýr bir fedai manasý taþýrmýþ. Bir bahadýrlýk niþaný olan
bu sarýk dolayýsýyla ona "Zül - Meþhere" ünvaný veril-
miþ.

Sevgili Peygamberimiz onun hakkýndaki "Ebû
Dücane' nin seri bir bölük askerdir"  sitayiþinde bulun-
muþtur. Onun kahramanlýðýnýn en güzel örnekleri
Uhud' da görülür.

Uhud günü Rasûlullah (s.a) Efendimiz, üzerinde: "Korkak-
lýkta ar, ilerlemekte þeref ve itibar var. Ýnsan korkmakla kader-
den kurtulmaz."  yazýlý kýlýcýný ashabýna göstererek: "Bu kýlýcý
benden kim alýr?" buyurdular. Ashab- ý Kiram ; "Ben… Ben …"
diye ellerini uzattýlar ise de; Rasûl- i Ekrem (s.a) Efendimiz :
"Bunun hakkýný vermek üzere kim alýr?" diye sözlerini tekrar et-
ti. Yine "Ben... Ben..." diye eller uzandý.

Bu arada Ebû Dücade (r.a): "Ya Rasûlullah! Bu kýlýcýn hak-
ký nedir?"  diye sordu. Efendimiz (s.a): "Eðilip bükülünceye ka-
dar düþmana vurmaktýr." buyurdu.

Ebû Dücade (r.a): "Ya Rasûlullah! O þartta ben alýrým." Ve
kýlýç ona teslim edildi. Baþýnda sarýðý, elinde kýlýcýyla kahra-
manlýk þiirleri söyleyerek meydana atýlan Ebû Dücane (r.a)
müþriklere karþý çalýmlý çalýmlý yürümeye baþladý. Bu yürüyüþ
ashabýn pek hoþuna gitmedi. Bunun üzerine Fahri Kâinat (s.a)
Efendimiz: "Bu öyle bir yürüyüþtür ki Hak Teâlâ hazretleri bu
makamlarýn dýþýnda sevmez." Buyurdu. Böylece düþmana karþý
bu þekilde yürünebileceðini ifade ettiler. Onun Uhud günü gös-
terdiði cesaret, þecaat ve kahramanlýðý Zübeyr Ýbn- i Avvam (r.a)
þöyle anlatýr: 

"Rasûlullah (s.a)'den kýlýcý ben istedim. Fakat onu bana
vermeyip Ebû Dücane (r.a)' ye verdi. Bende merakla onu takibe
baþladým. O çalýmlý çalýmlý yürüyor, önüne gelen müþriki, vu-
rup öldürüyordu. En azýlý müþriklerden, iri cüsseli Ebû Zül-
Kerþ' e rastladý. Her tarafý zýrhla kaplý olup sadece gözleri görü-
nüyordu. Ebû Dücane (r.a) yi görünce hücum etti. Sert bir dar-
be ile kýlýcýný Dücade' nin kalkanýna gömdü. Kýlýcý oraya sapla-
nýp kaldý. Çekti fakat çýkaramadý. Ebû Dücane (r.a) seri bir þe-
kilde süratle doðruldu ve Ebû Zül- Kerþ' e bir kýlýç darbesi indir-
di. Onu omzundan tor uyluðuna kadar ikiye biçti. Sonra müþrik
saflarýný yara yara daðýn eteðinde def çalan kadýnlarýn yanýna
vardý. Kýlýcýný çekti… Gördü ki Hind… Vurmadan geri döndü."

Zübeyr Ýbn-i Avvam (r.a) bu kahramanlýk karþýsýnda; "Ký-

lýcýn kime verileceðini Allah ve Rasûl' ü daha iyi bilir.
Ebû Dücade (r.a) kýlýcýn hakkýný daha iyi verdi." diye
kendi kendine söylenerek onun yanýna vardý ve ona:
"Yaptýðýn her þeyi gördüm. Kadýna kýlýcýný kaldýrýp
vurmaktan vazgeçtiðini de" dedi. O da: "Rasûlullah' ýn
kýlýcýný kadýn kanýna bulaþtýrmak istemedim." diye ce-
vap verdi. O saadet simalarý böyle hassas düþünüyor-
du. Rasûlullah (s.a)' e hatta onun eþyasýna karþý böyle-
sine derin bir sevgi, saygý ve hürmetle dopdolu idiler. 

Uhud günü Sevgili Peygamberimizin yanýndan
hiç ayrýlmayanlardan biri de Ebû Dücane (r.a)'dýr. O
kendini Peygamberimize siper etmiþ, atýlan oklarý vü-
cuduyla karþýlamýþtý. Müþriklerden Abdullah Ýbn- i
Hüneyd her tarafý zýrhlý olarak onun yanýna gelir: "Ben
Züheyr' in oðluyum. Bana Muhammed' i gösterin. Ya
ben onu öldürürüm, yahud onun yanýnda ölürüm." di-

yordu. Ebû Dücane (r.a) dayanamadý ve: "Gel buraya!  Ben vü-
cudumla onu korumaya çalýþan bir kiþiyim. Gel!" dedi.

Yaklaþýnca Huneyd'in atýnýn bacaklarýna bir kýlýç çaldý.
Atýyla birlikte çöktürüverdi. Bir kýlýçta Hüneyd' e Al! Bu da He-
reþe' nin oðlundan deyip bir vuruþta onu yere serdi.

Rasûl- i Ekrem (s.a) Efendimiz bütün bu olup bitenleri gö-
rüyor ve Ebû Dücane (r.a) için: "Allah'ým!… Hareþe' nin oðlun-
dan ben razýyým, sende ondan  razý ol! …" diye dua ediyordu. 

O cesaret, þecaat ve kahramanlýðýn zirvesinde olduðu kadar
en güzel ahlak' ýn da zirvesinde idi. Hiç kimseye kötülük düþün-
mez, boþ, faydasýz þeylerle meþgul olmazdý.

Zeyd Ýbn- i Eslem' i onun ahlak'ý güzelliðini þöyle nakleder.
Ebû Dücane (r.a) hasta idi. Yüzünde nur gibi parlýyordu.. Ziya-
rete gelenlerden biri ona: "Bu nur' a nasýl sahip oldun?" diye sor-
du. O da: "Güvenebileceðim iki amalim var. Birisi; beni ilgilen-
dirmeyen hiçbir þeyle meþgul olmam. Ýkincisi; hiçbir müslüma-
na karþý kalbimde en küçük bir kötülük bulundurmam. Hiçbir
kimseye kötülük düþünmem." diye cevap verdi. Ne güzel ah-
lak!..   Ne güzel örnek!...

Ebû Dücade (r.a) Yemame vakasýnda þehit olmuþtur. Onun
þahadeti de hayatý gibiydi.. O Müseylemetül Kezzab ve avene-
sinin son müdafaa olarak toplandýðý bahçenin kapýsýný açmak
için kendisini içeriye attýrmýþtý. Duvardan içeriye atlarken ayaðý
kýrýldýðý halde harb edip kapýyý Müslümanlara açmýþ ve orada
þahadet þerbetini içmiþtir.

Cenab- ý Hak'tan þefaatine ermeyi ve onun bu ruh halleriy-
le bizlere de canlýlýk vermesini niyaz ederiz..

ÂMÝN…

Tek baþýna bir ordu
Ebu Dücane (r.a)

Dilaver ÇEVÝK

Saadet Asrýndan
Simalar
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Belediye Baþkaný
Numan Sezer’in iþ-

yerinde mutlu çalýþma
ortamý saðlamak ama-
cýyla talep ettiði ve yak-
laþýk 45 gün önce baþla-
týlan Mobbing araþtýr-
masý geçtiðimiz Per-
þembe günü tamamlan-
dý.

Araþtýrma süreci
çerçevesinde öncelikle
tüm personelle görüþü-
lerek anket çalýþmasý
yapýldý. Anket çalýþma-
larýndan sonra süreç bi-
rebir ve telefonla görüþ-
meler ile devam etti. 

Mobbing araþtýr-
masý son aþamasýnda Ýs-
kilip Öðretmenevinde
seminer ve bilgilendirici
tiyatro oyunu ile devam
etti. Mobbing ile Müca-
dele Derneði Genel
Baþkaný Hüseyin Gün
Belediye personeline
verdiði seminerde özet-
le, Türkiye'de sýkça rast-
lanan ve insanlarda psi-
kolojik sorunlara neden
olan iþyerlerinde amirin
çalýþanlarýna, çalýþanla-
rýn amirlerine karþý uy-
guladýklarý psikolojik
taciz, dýþlama, yalnýz bý-
rakma, pasifize etmek
gibi birçok nedenden
dolayý iþyerinde verim-

liliðin düþtüðünü ve in-
san saðlýðýnýn bozuldu-
ðunu ifade etti. Mob-
bingle Mücadele Derne-
ði Genel Baþkaný Hüse-
yin Gün Ýskilip Beledi-
ye Baþkaný Numan Se-
zer'in bu giriþiminin di-
ðer kurumlara da örnek
olmasý bakýmýndan
önemli ve anlamlý oldu-
ðuna iþaret etti. 

Mobbingle Müca-
dele Derneði Çorum
Þube Temsilcisi eðitim-
ci yazar Mahmut Özko-
ca ise yaptýðý konuþma-
da; Ýskilip Belediye
Baþkaný Numan Se-
zer'in talebi üzerine 45
gün süren titiz çalýþma-
lar ve anket  sonucunda
Ýskilip Belediyesinde
Mobbing uygulamasýna
maruz kalan personelin
bulunmadýðýnýn anlaþýl-
dýðýný, bu vesile ile ça-
lýþma esnasýnda beledi-
ye görevlilerinin mob-
bing hakkýnda ayrýntýlý
bilgi sahibi olduklarýný,
çýkan sonucun hem Be-
lediye hem de Mob-
bingle Mücadele Derne-
ði açýsýndan memnuni-
yet verici olduðunu ifa-
de ederek, Türkiye'de
ilk ve örnek bir çalýþma
olduðunu sözlerine ek-

ledi. Özkoca; “2 Ay ön-
ce Belediye Baþkaný
Numan Sezer derneði-
mizden böyle bir araþ-
týrma isteyerek bir ilki
gerçekleþtirmiþ, öz eleþ-
tiri yapmak ve sorun
varsa çözmek istediði
anlaþýlmýþtýr. Gösterdiði
özgüven nedeniyle Be-
lediye Baþkaný Numan
Sezer'i kutluyor ve te-
þekkür ediyorum. Ýski-
lip Belediyesinin öncü-
lük etmesinden hemen
sonra yine Türkiye'de
ilk kez bir idare amiri
kendisine baðlý kurum-
larýn mobbing analizini
istemiþtir. Önümüzdeki
günlerde Ýskilip Kay-

makamlýðýna baðlý bi-
rimlerde de anket ve
breysel görüþmelerimiz
baþlayacaktýr. Ýskilip
Kaymakamý sayýn Þua-
yib Gürsoy'a da huzur-
larýnýzda teþekkür edi-
yorum” dedi. 

Özkoca'nýn konuþ-
masýndan sonra Hitit
Üniversitesi öðrencileri
tarafýndan sahnelenen
ve mobbingin anlatýldý-
ðý 30 dakikalýk bir tiyat-
ro oyunu sahnelendi. 

Hitit Üniversitesi
Öðretim Görevlisi Vey-
sel Dinler' de mobbinge
maruz kalan bireylerin
mutsuz olmalarýndan
dolayý iþ verimlilikleri-

nin ve aile hayatlarýnýn
olumsuz etkilendiklerini
dile getirdi. 

Program sonrasý
Belediye Baþkanýmýz
Numan Sezer'e Dernek
Baþkaný Hüseyin Gün
tarafýndan sertifika,
Mobbing Çorum Tem-
silcisi Özkoca tarafýn-
dan da plaket takdim
edildi. Belediye Baþka-
nýmýz Numan Sezer bu
faydalý çalýþmayý ger-
çekleþtiren ekibe teþek-
kür ederek Mobbingle
Mücadele Derneði Baþ-
kaný Hüseyin Gün'e
minyatür Ýskilip evi ka-
pýsý hediye etti.

Hava kirliliðine
para cezasý

Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, içinde bulunduðumuz kýþ mevsi-
mi nedeniyle ýsýnma kaynaklý olarak kullanýlan kömürlerin neden

olduðu hava kirliliðini azaltmak ve vatandaþlarýn bu konuda üzerleri-
ne düþen sorumluluðu hatýrlatmak amacýyla denetimlerini sürdürüyor.

Hava kirliliði 1. derecede kirli iller arasýnda bulunan Çorum’da
Ekim 2013’den itibaren hava kirliliðinin azaltýlmasý ve bu kirlilikten
kaynaklý solunum yolu hastalýklarýnýn önlenmesine yönelik olarak Va-
lilik ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü bünyesinde çalýþmalar ve de-
netimlerin 07.00 - 22.00 saatleri arasýnda yapýldýðýný kaydeden Çevre
ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, ýsýnma kaynaklý hava kir-
liliðine neden olanlara 2872 sayýlý Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin
(c) bendi gereði her baðýmsýz bölüm için 504,00 TL (apartmanlarda
daire sayýsý * 504,00 TL) idari para cezasý uygulanacaðýný söyledi. 

Ýl Müdürü Sancak, “Vatandaþlarýmýzýn  maðdur olmamalarý için,
doðalgaza geçme ihtimali olan apartman ve iþyerlerinin doðalgaza
geçmelerini, diðer vatandaþlarýmýzýn da ev ve iþyerlerinde mutlaka ka-
liteli yakýt kullanmalarý, baca ve yakma sistemlerinin bakýmýný her yýl
yaptýrmalarý, yakma sisteminin bulunduðu yerde havalandýrma ve ok-
sijen kanallarýnýn açýk bulundurulmasý, yakma iþleminin mutlaka ateþ-
çi belgesine sahip kiþilerce yapýlmasý gerekmektedir. Çevre ve þehir-
cilikle ilgili her türlü þikayetlerinizi günün her saatinde ALO 181 no-
lu telefona iletebilirsiniz.” dedi.

Ayrýca Sancak, Çorum’da Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü’ne
ait hava kalitesi ölçüm cihazýnýn Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde
bulunduðunu belirterek, ilgilenenlerin www.havaizleme.gov.tr adre-
sinden ‘Dinamik Tablo Karadeniz Bölgesi Çorum’u takip edebilecek-
lerini söyledi.  

TGC Türkiye Gazetecilik Baþarý Ödülleri’ne baþvurular baþladý

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen
‘Türkiye Gazetecilik Baþarý Ödülleri’ne baþvurular

baþladý. 1959 yýlýndan bu yana düzenlenen baþarý ödülle-
ri, bu yýl 15 Aralýk 2012 ve 15 Aralýk 2013 (dahil)  gün-
leri arasýnda gazete, dergi, ajans bülteni, televizyon, rad-
yo ve internet haber sitelerinde yer alan yapýtlara verile-
cek. Dizi eserlerde ise yazýnýn baþlangýç günü dikkate alý-
nacak.

TGC Yönetim Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya gö-
re, Türkiye Gazetecilik Baþarý Ödülleri ‘Basýn’ kategori-
sinde ‘Haber (Siyasal, ekonomi, çevre, eðitim, saðlýk, kültür-sanat,
magazin, spor)’, ‘Köþe yazýsý’, ‘Araþtýrma (Tek ya da seri)’, ‘Röpor-
taj-söyleþi’, ‘Spor (köþe yazýsý)’, ‘Sayfa düzeni (Birinci sayfa, iç say-
fa, spor sayfasý)’, ‘Karikatür (Seri-Bant dahil)’ ve ‘Fotoðraf’ dallarýn-
da verilecek.

‘Televizyon’ kategorisinde ‘Televizyon Haber’, ‘Haber Progra-
mý’, ‘Belgesel’, ‘Kültür-Sanat Magazin Programý’, ‘Spor Programý’
ve ‘Kamera Çalýþmasý’ dallarýnda, ‘Radyo’ kategorisinde ise ‘Radyo
Haber Programý’ dallarýndaki baþvurular ödüllendirilecek.

Ýnternet Gazeteciliði kategorisinde verilecek ödüller ise haber si-
tesinin düzenlenmesi, kullaným kolaylýðý, görselliði ve içerik zengin-
liði gibi özelliklere göre belirlenecek.

Kimler baþvurabilir?

Ödüller, TGC üyelerine, Sarý Basýn Kartý taþýyan gazetecilere ve
bir yayýn organýnda ilgili yasaya göre düzenlenmiþ sözleþme hüküm-
leriyle çalýþtýklarýný, sözleþmelerinin sürdüðünü yayýn organý yetkilisi-
nin onayý ile belgeleyen Sarý Basýn Kartý taþýmayan gazetecilere açýk.

Adaylar, bir baþka basýn kuruluþu tarafýndan ödüllendirilmiþ
eserleri ile yarýþmaya katýlamýyorlar. Her aday, Türkiye Gazetecilik

Baþarý Ödüllerine bir dalda ve bir eserle katýlabiliyor ya da
önerebiliyor. Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve So-
rumluluk Bildirgesi’ne uygun olmasý gerekiyor.

Kendi eserini öneren aday, bir ekip içinde de görev
yapmýþsa ekip dýþý tutuluyor. Ekip çalýþmalarý için baþvuru-
larda ekibin tüm elemanlarýnýn baþvuruyu imzalamalarý zo-
runlu tutuluyor.

Ödüllere adaylýk kiþisel baþvuruyla, çalýþtýðý kuruluþ
ve kurumun yayýn sorumlularýn önerisiyle, Ön Seçici Ku-
rul’un belirlemesiyle gerçekleþiyor. Yönetmeliðe uygun ol-

mayan baþvurular ise deðerlendirmeye alýnmýyor.
Nasýl baþvuruluyor? 

Baþvurunun; tüm dallarda;  adaylarýn özgeçmiþlerini ve çalýþma-
larýný belirten 8 adet bilgi yazýsý, 2 adet fotoðraf ve baþvurduklarý ya-
pýma esas yazýlý metin özetleriyle yapýlmasý zorunlu.

Gazetecilik için 8 adet (Bir asýl, 7 fotokopi ), Radyo için  8 adet
USB Flash Bellek, televizyon için 8 adet USB Flash Bellek’e (video
dosyalarý MP 4 uzantýlý, (h264 codec), video bitrate deðeri en az 5000
olmalý) kaydedilmiþ görüntü ulaþtýrýlmasý isteniyor.

Ýnternet Haber Sitesinin ödüle aday gösterilen bir önceki yýlýn 15
Aralýk tarihi ile ödülün tarihini taþýyan yýlýn 15 Aralýk günleri arasýn-
daki bir günlük yayýnýnýn 8 adet USB Flash bellek olarak ulaþtýrýlma-
sý gerekiyor.

Ödüle aday eserlerin en geç 10 Ocak 2014 Cuma günü saat
17.00’ye kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliði’ne
iletilmesi isteniyor. 

Ayrýntýlý bilgi TGC merkezinden 0 212-513 83 00 numaralý tele-
fondan ve www.tgc.org.tr internet adresinden alýnabilir.

Son baþvuru tarihi 10 Ocak 

Mobbing araþtýrmasý geçtiðimiz Perþembe günü tamamlandý.

Mobbing araþtýrmasý tamam

Mesleki Açýk Öðretim Lisesi kayýtlarý uzatýldý
2013-2014 eðitim ve öðretim yýlý Mesleki

Açýk Öðretim Lisesi kayýtlarý 13 Aralýk
Cuma gününe kadar uzatýldý.

Kayýt Kýlavuzu, Milli Eðitim Bakanlýðý
Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü

Mesleki Açýk Öðretim Lisesi web sayfasýnda
yayýnlandý.

Mesleki Açýk Öðretim Lisesi’ne ‘Gönül
Elçileri ve Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Pro-
jesi’ kapsamýnda kayýt yaptýracak kiþilerin

kýlavuzda yer alan Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü’ne yazýlacak olan matbu dilek-
çeyi doldurup Ýl Müdürlüðü’ne onaylattýktan
sonra kayýt yapan okul müdürlüðüne baþvu-
ru yapmalarý gerekecek. 

Ýzmir’de Çorum
tanýtýmýna devam
Turizm sektörünün

önemli temsilci-
lerinin katýlýmý ile Ýz-
mir’de düzenlenen 7.
Turizm Fuar ve Kon-
feransý Travel Turkey
Ýzmir Fuarý’nda, Ço-
rum Valiliði ile Bele-
diye Baþkanlýðý tara-
fýndan Çorum tanýtý-
mý tüm hýzýyla de-
vam ediyor.

Fuarýn 2. günün-
de de Çorum standý
ziyaretçi akýnýna uð-
radý. Yerli ve yabancý
katýlýmcý turizm fir-
malarýnýn temsilcileri
Çorum standýný ziya-
ret ederek Anadolu
Kültür Turlarý kapsa-
mýna Çorum’u da da-
hil ettiklerini ve her
geçen gün gezilere
talep artýþý olduðunu
kaydettiler.

Çorum’un tu-
rizmden almýþ oldu-
ðu payý artýrmak
amacýyla Çorum
standýnda yerli ve ya-
bancý turizm firmala-
rýnýn temsilcileri, Ýl
Kültür ve Turizm
Müdürleri ve sektör
çalýþanlarýndan olu-
þan davetlilere kok-
teyl verildi. Kokteyl-
de turizm sektöründe
faaliyet gösteren yet-
kililere bire bir olarak
Çorum ve Çorum ta-
rihi turistik deðerleri
anlatýldý.

Fuarýn 2. günün-
de de çok sayýda
önemli konuk Çorum
standýný ziyaret etti.
Ýzmir Rehberler Der-
neði’nden Sevengül
Güneþ ve Ayfer Va-
lentin Okyay, Ço-
rum’a sürekli olarak
tur düzenlediklerini
ve bu turlarda bizzat
kendileri rehberlik
yaptýklarýný ve Ço-
rum’a hayran kaldýk-
larýný ifade ettiler.

Zeki Gül’e sür-
priz

Çorum Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül’ün 28 yýl
önceki öðrencisi ve
þimdi Yaþar Üniver-
sitesi’nde Öðretim
Görevlisi olarak gö-
rev yapan Hanife
Kocakaya da, eski
öðretmeni Gül’e sür-
priz yaparak Çorum
standýný ve 28 yýl
sonra ilk kez öðret-
menini ziyaret etmiþ
oldu. Bu buluþma her
iki taraf için de duy-
gusal dakikalar ya-
þanmasýna neden ol-
du.

Yunanistan' ýn
önemli iþ adamlarýn-
dan ve turizm sektö-
ründe 7 adet oteli bu-
lunan Mr. Alexopo-
ulos, Yunanlý turizm-
ci Stefanos Hajima-

nolis, Çorum eski
Vali Yardýmcýsý ve
þimdi Ýzmir Vali Yar-
dýmcýlýðý görevinde
bulunan Hüseyin Ýç-
ten ve eþi Aysun Ýçten
de Çorum standýný zi-
yaret edenler arasýn-
daydý.

Yol TV, Çorum
standýnda Çorum Be-
lediye Baþkan Yar-
dýmcýsý Zeki Gül ile
fuar ve Çorum konu-
larý üzerine röportaj
yaptý.

Çorum heyeti
önceki gün saat
15.10’da eski Çorum
Valisi   Ýzmir Valisi
Mustafa Toprak'ý ma-
kamýnda ziyaret etti.
Sýcak ortamda geçen
ziyarette Vali Top-
rak'ýn Çorum’da gö-
rev yaptýðý sýradaki
anýlarý ve Çorum ko-
nuþuldu.

Eski Çorum Vali Yardýmcýsý Ýzmir vali Yardýmcýsý
Hüseyin Ýçten, Çorum standýný ziyaret etti.

Fuarýn 2. gününde de Çorum standý ziyaretçi akýnýna uðradý. 

Çorum Valiliði ile Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Çorum tanýtýmý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yol TV, Çorum standýnda Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül ile fuar ve Çorum konularý üzerine röportaj yaptý.

Çorum heyeti önceki gün saat 15.10’da eski Çorum Valisi   Ýzmir Valisi
Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret etti. 
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Türkiye'de Mesleki
ve Teknik Eðiti-

min Kalitesinin Geliþ-
tirilmesi Projesi (ME-
TEK) kapsamýnda
Çorum'da 2 - 6 Aralýk
tarihleri arasýnda
Mesleki Rehberlik ve
Kariyer Danýþmanlýðý
Eðiticilerin Eðitimi
Çalýþtayý düzenlendi.

2 Aralýk Pazarte-
si günü Anitta Otel'de
baþlayan programda
kýsa bir konuþma ya-
pan Milli Eðitim Þube
Müdürü Hüseyin Ün-
lü, tüm katýlýmcýlara
teþekkür etti. Ankara
Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Öð-
retim Üyesi ve KAR-
DER Baþkaný Prof.
Recep Varçýn, Ankara
Üniversitesi Eðitim
Bilimleri Fakültesi
Öðretim Üyesi Doç.
Dr. Metin Piþkin ve
Ýstanbul Bahçeþehir
Üniversitesinden Fa-
toþ Somsa'nýn konuþ-
macý olarak katýldýðý
çalýþtayda Mesleki ve

Teknik Eðitim Genel
Müdürlüðünden En-
gin Coþkunca ile Özel
Eðitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Mü-
dürlüðünden Eðitim
Uzmaný Ümran De-
miröz de hazýr bulun-
du.

5 gün süren ça-
lýþtaya Çorum Kasta-
monu ve Yozgat'tan
meslek dersleri öðret-
menleri ve rehber öð-
retmenleri ile orta-

okullarýn Türkçe ve
rehber öðretmenleri,
yüksek okullarýn öð-
retim görevlileri katýl-
dý. Çalýþtayda, ‘Çalýþ-
ma Hayatýnda Dönü-
þüm ve Yeni Eðilim-
ler’, ‘Kariyer Planla-
ma Süreci’, ‘Kariyer
Geliþim Sürecini Etki-
leyen Faktörler’, ‘Ýþ
Gücü Piyasalarý’,
‘Mesleki Rehberlik’,
‘Kariyer Danýþmanlý-
ðýnda Ýç ve Dýþ Pay-
daþlarýn Analizi’, ‘Rol

ve Sorumluluklarý’,
‘Kariyer Kuramlarý’,
‘Eylem Planý Yapma’,
‘Portfolyo Hazýrla-
ma’, ‘Ýþ Arama Tek-
nikleri’ ve ‘Kariyer
Yönetim Becerileri’
konularý yer aldý.

Mesleki rehber-
lik ve kariyer danýþ-
manlýðý noktasýnda
beklentilerin de din-
lendiði program, ça-
lýþtay çýktýlarýnýn de-
ðerlendirilmesi ile so-

Atatürkçü
Düþünce

Derneði (ADD)’nin
her hafta Pazar
günleri
gerçekleþtirdiði
Söyleþi Günleri
devam ediyor.

ADD’nin bu
haftaki konuðu
geçtiðimiz haftalarda
‘Dünyanýn En
Büyük Yalaný
Soykýrým’ adlý
kitabýný yayýnlayan

Selahattin Aydemir
olacak. Aydemir,
yarýn saat 12.00’de
dernek salonunda
okurlarla buluþacak.

Atatürkçü
Düþünce Derneði
Þube Baþkaný Uður
Demirer, tüm
Çorumlularý,
kitapseverleri ve
konuya ilgi duyan
herkesi Söyleþi
Günleri’ne davet etti.

Ýnönü Anadolu Lisesi
12. sýnýf öðrencileri-

ne yönelik ‘Hayalleri
Hayata Geçirmenin
Yolu: Motivasyon’ adlý
konferans düzenlendi.
Konferansa konuþmacý
olarak Yeni Boyut Eði-
tim ve Danýþmanlýk
Merkezi Yöneticisi
Þakir  Erkan katýldý. 

Akademik çalýþ-
malarýna insanlarý taný-
makla baþladýðýný ve
bu araþtýrmalarda ken-
disini þaþýrtan bazý du-
rumlarla karþýlaþtýðýný
belirterek konuþmasýna
baþlayan Erkan, “Ça-
lýþmalarým sýrasýnda
insanlarýn her zaman
daha iyi ve en iyi olma
ihtiyaçlarýný fark ettim
fakat bu sadece insan-
larýn istemesiyle ya da
çalýþmasýyla olmaz.
Baþarýda  içsel, zihin-
sel, duygusal dünyamý-
zýn yaklaþýmlarý önem-
lidir. Bir iþe baþlarken
iç dünyanýzý koordine

etmediyseniz baþarýlý
olamazsýnýz.” dedi.

“Ben süper bir sý-
nav yapmak istiyorum
diyorsunuz ama zihin-
sel yapýnýz bunu istiyor
mu? Duygusal ve iç
dünyanýz buna hazýr
mý?” diye soran Erkan,
bu sorularýn cevaplarý-
ný öðrencilere yaptýðý
ufak uygulamalar ve
sonuçlarýyla daha iyi
bir þekilde fark etmele-
rini saðladý. Erkan,
‘Baþarýmýz doðamýzý
anlamaktan  geçer’ sö-
züyle öðrencilerin ya
da bireylerin önce ken-
dilerini tanýmalarý ge-
rektiðini vurguladý.

Ayrýca Erkan,
Ýnönü Anadolu Lisesi
son sýnýf öðrencilerine
‘Ben Sýnava Hazýrým’,
‘Ýþte Böyle Olmak Ýsti-
yorum’, ‘Böyleyim ve

Çok Mutluyum’, ‘Sý-
navda Olduðumu Ha-
yal Ediyorum, Harika-
yým, Süperim, Çok Ýyi
Gidiyor’adý altýnda ba-
zý denemeler yaptýra-
rak öðrencilerin sýnava
hazýr olup olmadýklarý-
ný, hazýr deðillerse na-
sýl motive olacaklarýna
dair ipuçlarý verdi ve
21 sayýsýnýn bellek için
neden önemli olduðu-
nu örneklerle açýkladý.

‘Sýnav öðrenme
yeri deðil hatýrlama ye-
ridir’

Erkan, “Bir iþte
ya da sýnavda baþarýlý
olmak istiyorsan mutlu
olacaksýn” diyerek
mutlu olmak için ya-
pýlmasý gerekenleri sý-
raladý. Meditasyonun
da önemli bir etken ol-
duðunu belirten Erkan,
sýnav esnasýnda yapýl-

masý ve yapýlmamasý
gereken hususlar üze-
rinde durdu. Sorularýn
sýnýflandýrýlmasý ge-
rektiðini özellikle be-
lirtti. Erkan, “Sorulara
sýnav esnasýnda hýzlý
bir þekilde bakýlmalý ki
beyin bellekten istediði
cevaplarý zamanýnda
alabilsin, hatýrlayabil-
sin; çünkü sýnav öðren-
me yeri deðil hatýrlama
yeridir.”dedi. Öðrenci-
lere, daima harika ol-
mayý baþarýyorum sö-
zünü de kullanmalarý
gerektiðini belirten Er-
kan, öðrenciler üzerin-
de olumlu etki býraktý.

Okul Müdürü Ah-
met Güngör, öðrencile-
re aktardýklarý bilgiler-
den dolayý memnuni-
yetlerini dile getirdik-
ten sonra Erkan’a te-
þekkür etti.

Gazze insanlýk felaketine sürükleniyor
ÝHH Ýl Temsilcisi Se-

lim Özkabakçý, Ýsra-
il’in 7 yýldýr sürdürdüðü
kuþatma ve ambargonun
Gazze’de hayatý felce
uðrattýðýný bildirdi.

Mýsýr’da darbenin
ardýndan Refah Sýnýf
Kapýsý'nýn kapatýlmasý
ve tünellerin yýkýlmasýna
yaklaþan kýþýn da eklen-
mesiyle Gazze'nin, ya-
vaþ yavaþ bir insanlýk fe-
laketine sürüklendiðini
belirten Özkabakçý; 

“Zaten zor þartlar
altýnda yaþam mücade-
lesi veren Gazze halký-
nýn Refah Sýnýr Kapýsý-
nýn kapatýlmasý ve Mý-
sýr-Gazze arasýndaki tü-
nellerin yýkýlmasýnýn ar-
dýndan kentte olumsuz-
luklar daha da büyüdü.
Gazze'de elektrik, su,
saðlýk ve iþsizlik sorunu
had safhaya ulaþmýþ du-

rumda. Yýkýlan tüneller
sayesinde iþ sahibi olan
yüzbinlerce kiþi þimdi
iþsiz kaldý. Gazze'nin
akaryakýt ihtiyacý Mý-
sýr'dan saðlanýrken þimdi
Ýsrail'den az miktarda
yüksek fiyatlara mazot
alýnýyor. Bu yüzden
elektrik santrali çalýþa-
mýyor. Gazze'ye 24 saat-
te sadece 6 saat elektrik
verilebiliyor. Su kuyula-
rý istenilen düzeyde ça-
lýþmýyor. Kanalizasyon
motorlarý belirli saatler-
de çalýþýyor. Ayný þekil-
de gýda ihtiyacý da Mý-
sýr'da saðlanýrken þimdi
mecburen Ýsrail'den
yüksek fiyatlara alýnýyor.
Bu da halkýn zaten ol-
mayan alým gücünü da-
ha da zorlaþtýrýyor.

Hastaneler jenera-
törle elektrik saðlamaya
çalýþýlýyor ama yeterli

yakýt bulmakta zorlanýlý-
yor. Hastanelerde nere-
deyse ameliyatlarýn bü-
yük kýsmý yapýlamýyor.
Önemli olan ilaçlar bu-
lunamýyor.

Bu durum halkýn
psikolojisini de kötü et-
kiliyor. Yaþanan prob-

lemler halk arasýnda hu-
zursuzluklara sebep olu-
yor. Kavgalar, geçimsiz-
likler ve en önemlisi yö-
netime karþý kinleþmele-
re yol açýyor. Hatta ba-
zen geçim sýkýntýsýndan
dolayý intihar vakalarý
baþ göstermiþ durumda.

Sýnýr kapýlarýnýn
kapalý olmasýndan dola-
yý giriþ çýkýþlar iyice zor-
laþmýþ durumda. Yurt dý-
þýna çýkmak isteyenlere
bir iki ay beklettikten
sonra ancak sýra geli-
yor.” dedi.

Açlýktan ölüyorlar
ÝHH Çorum Temsilcisi

Selim Özkabakçý, Su-
riye'de her geçen gün ar-
tan sivillere yönelik ya-
pýlan saldýrýlarýn ülkede
kitlesel hareketliliðe se-
bep olduðunu, ülkede
ölümlerin devam ettiði-
ni bildirdi.

Özkabakçý, açýkla-
masýnda þöyle dedi;
"Yaþadýðý yerleri býrakýp
can güvenliðinin biraz
daha fazla olduðu çevre
þehirle sýðýnan Suriye
halký, göç ettikleri böl-
gelerde türlü sýkýntýlarla
yaþam mücadelesi veri-
yor.

Sefiyra þehri de
bunlardan biri. Yaklaþýk
bir buçuk ay önce rejim
güçleri tarafýndan ele
geçirilen Sefiyra þehrin-
den çevre ilçelere büyük
bir göç yaþanýyor.

Daha da kötüsü
Halep'e açýlan kapý ola-
rak bilinen Sefira'nýn re-
jim güçlerinin eline geç-
mesi ile birlikte, çevre
illere ve ilçelere giden

insani yardým kanallarý-
ný da kapadý. Uzun za-
mandan beri yardýmla-
rýn gitmediði bölgelerde
yaþanan açlýk dolayýsýy-
la ölümler gerçekleþi-
yor.

SEFÝYRA'DAN
140 BÝN ÝNSAN GÖÇ-
TÜ

ÝHH Ýnsani Yardým
Vakfýnýn edindiði bilgi-
ye göre; Sefiyra'dan göç
eden yaklaþýk 140 bin
insan çevre bölgelere sý-

ðýndý. En çok göç alan
bölgelerden olan Minbiç
ve Al-Bab'a giden halk
buralarda çok zor þartlar
altýnda yaþýyor.

Evlerini terk eden
Suriyeliler, bu bölgeler-
de boþ bulduklarý arazi-
lere çadýr kurarak ve ya
kumaþlarla yaptýklarý
derme çatma yerler ile
inþaat halindeki pence-
resi ve kapýsý olmayan
evlerde kalýyor.

Çadýrlar bu bölge-

de parça parça ve dü-
zensiz bir biçimde ku-
rulduðundan bazý bölge-
lerde çadýr kentler oluþ-
maya baþlamýþ. Elektrik
ve sudan yoksun savaþ
maðduru halk, kuyu ka-
zarak veya kilometreler-
ce uzaklýktan su temin
etmeye çalýþýyor.

Esed rejiminin sa-
vaþ uçaklarýnýn Sefiy-
ra'daki çadýr kentleri
bombalamasý nedeniyle
Minbiç ve Al-bab bölge-

sine sýðýnan insanlar ça-
dýrlarýný savaþ uçakla-
rýndan korunabilmek
için aðaçlýklarýn altýnda
uçaklarýn göremeyeceði
yerlere kuruyor.

ÝHH'DAN GIDA
VE KIYAFET YARDI-
MI

ÝHH ekipleri ise
Minbiç'e sýðýnan halka
acil olarak 7 ton un, gýda
kolisi, 10 bin adet ek-
mek ve kýþlýk kýyafet
ulaþtýrdý.

ÝHH ekiplerinin
verdiði bilgiye göre kýþ-
lýk giysi, çadýr, battani-
ye, un ve su gibi ihtiyaç-
larý olan maðdur halka
acil olarak yardýmlarýn
ulaþtýrýlmasý gerekiyor.

Öte yandan kýþ
mevsiminde yaþandýðý
þu günlerde halký en çok
etkilen de soðuk hava
oluyor. Týbbi yardýmla-
rýn ulaþmadýðý çadýr
kentlerde salgýn hasta-
lýklar ortaya çýkmaya
baþladý.”

Çorum'da bir bankadan 4 bin TL kredi kullanan 41 ya-
þýndaki Yücel Bolatcý, çalýþtýðý özel þirketteki iþin-

den atýlýnca bankaya borcunu ödeyemedi. Bankanýn þi-
kayeti üzerine hakkýnda Çorum Ýcra Mahkemesi'nde da-
va açýldý. Mahkeme heyeti, Bolatçý'nýn lenfoma (bir kan
kanseri türü) hastasý ve iþsiz olmasý  gerekçesiyle bera-
atine karar verdi.

Çorum'da bir tavukçuluk firmasýnda çalýþan Yücel
Bolatçý, bir bankadan 4 bin TL kredi kullandý. Ancak ge-
çen yýl iþten çýkarýlýnca kredi taksitlerini ödeyemedi. Fa-
izlerle birlikte 6 bin TL olan borç üzerine, banka ile Bo-
latçý yeniden yapýlandýrma konusunda anlaþtý. Ancak iþ-
siz olduðu için kredi taksitlerini yine ödeyemedi. Bunun
üzerine de banka avukatlarý, Yücel Bolatçý hakkýnda Ço-
rum Ýcra Mahkemesi'ne 'Borçlunun ödeme þartýný ihlal' su-
çundan dava açtý.

Mahkeme heyeti, borçlunun taahhüt tarihinden sonra iþsiz kaldý-
ðý ve makul sebeple taahhüdü yerine getiremediði gerekçesiyle bera-
atine karar verdi. Ancak banka avukatlarýnýn Çorum Asliye Ceza
Mahkemesi'ne yaptýðý itiraz üzerine beraat kararý kaldýrýlarak dosya
Çorum Ýcra Mahkemesi'ne gönderildi.

Borcu ödemesi imkansýz

Yeniden hakim karþýsýna çýkan Yücel Bolatçý'nýn lenfoma hasta-
sý olduðuna iliþkin raporlar mahkeme heyetine sunuldu. Dosyayý ye-
niden inceleyen mahkeme heyeti, Bolatçý'nýn hasta ve çalýþamayacak
durumda olmasý nedeniyle 'cezalandýrýlmasýna yer olmadýðýna' karar

verdi. Kararda þöyle denildi:
"...borçlu vekilince borçlunun lenfoma hastasý ol-

duðuna iliþkin týbbi rapor ve belgeler ibraz edilmiþtir.
Borçlunun mahkememizce gözlemi sonucunda içinde
bulunduðu durumun çalýþarak borcu ödemesini imkansýz
kýlacak aðýrlýkta olduðuna dair vicdani kanaat oluþmuþ,
her ne kadar beraat kararýmýzýn kaldýrýlmasýna iliþkin As-
liye Ceza Mahkemesi kararý kesin karar ise de; mahke-
memizce yeniden borçlunun saðlýk durumunun aðýrlýðý
gerekçesi ile beraat vermek gerekmiþ, aþaðýdaki þekilde
hüküm kurulmuþtur. Her ne kadar borçlunun hakkýnda
borç ödeme þartýný ihlal suçundan dava açýlmýþ ise de
yargýlama dobyasýndaki bilgi ve belgelerin incelenme-
sinde, suçun oluþmadýðý anlaþýlmakla borçlunun ceza-

landýrýlmasýna yer olmadýðýna karar verdi."

‘Cezaevine göndermek cinayet’

Mahkeme Hakimi Arzu Canikoðlu, kararý açýklamasýnýn ardýn-
dan þu deðerlendirmeyi yaptý:

"Benim vicdaným kanser hastasý bir insana ceza verip cezaevine
göndermeyi kaldýrmaz. Þuan bu insan lenfoma hastasý yani kan kan-
seri. Bütün saçlarý dökülmüþ, normal vücut aðýrlýðýnýn çok altýna düþ-
müþ, iþten de çýkarýlmýþ, saðlýk durumuna bakarsanýz yeniden bir iþe
girmesi ve çalýþmasý mümkün deðil, mal varlýðý da araþtýrýldý ve hiç-
bir þeyi yok. Bu insaný cezaevine göndermek cinayet iþlemek gibi bir
þey olur."(DHA)

Tebrikler Hakime Haným!

MHP’nin engelli
projeleri yolda

MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan
Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Ýl Ka-

dýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, 3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derne-
ði Çorum Þubesi’ni ziyaret ederek tüm engellilerin

gününü kutladý.
Engellilerin sýkýntýlarýný ve isteklerini dinle-

yen Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, “En ký-
sa zamanda engelli vatandaþlarýmýzla ilgili proje ve
çözümlerimizi sizlere sunacaðýz.” dedi.

Ýsrail’in 7 yýldýr sürdürdüðü kuþatma ve ambargo Gazze’de hayatý felç etti.

ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye’de ölümlerin devam ettiðini bildirdi.

MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Ayla Köksal, Ercan Daþdan’ý ziyaret etti.

Yücel Bolatcý

‘Hayalleri Hayata Geçirmenin Yolu: Motivasyon’semineri düzenlendi.

‘Baþarýnýn ilk adýmý
kendine inanmak’

Þakir Erkan

Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD)’nin her hafta 
Pazar günleri gerçekleþtirdiði Söyleþi Günleri devam ediyor. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi sürüyor.

Mesleki Rehberlik ve Kariyer
Danýþmanlýðý Çalýþtayý

Aydemir ADD’nin konuðu olacak
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Ulaþtýrma, Denizci-
lik ve Haberleþme

Bakaný Binali Yýldýrým,
Uþak’ta yapýlacak olan
çevre yolunun temel at-
ma açýlýþ töreninde
açýklamalarda bulundu. 

Sabah Uþak'a özel
uçakla gelen Bakan Yýl-
dýrým, valilik ziyaretin-
den sonra, Uþak þehir
içi trafiðini büyük ölçü-
de rahatlatacak olan
çevre yolu projesinin
temel atma töreni için
düzenlenen programa
katýldý. Coþkulu bir ka-
labalýk tarafýndan karþý-
lanan Bakan Yýldýrým,
geçirdiði enfeksiyon-
dan dolayý ses tellerinde
sorun olmasýna raðmen
kürsüye çýkýp törene
katýlan misafirlere ses-
lenerek açýklamalarda
bulundu. Kürsüye ko-
nuþma için çaðrýlan Ba-
kan Yýldýrým'a ilk ola-
rak program sunucusu
tarafýndan Uþak Sportif

kaþkolu takýldý.
"UÞAK’IN ALTI

HAZÝNE, ÜSTÜ HA-
ZÝNE"

"Bugün Uþak’ta
güzel bir hizmetin baþ-
langýcý için bulunuyo-
ruz. Uþak birçok özel-
likleriyle ön plana çýkan
bir þehrimiz. Altý hazine

üstü hazine. Tarihi, kül-
türü, sosyal alanlarýyla
adeta cennetin bir köþe-
si Uþak" diyen Bakan
Yýldýrým, þöyle devam
etti: 

"Son güncel bir
geliþmeyi sizlerle bura-
da paylaþmak istiyo-
rum. Türkiye’de yapý-

lan son ölçümlerde yüz-
de 4,2’lik rakamla Uþak
iþsizlik oranýnýn en dü-
þük olduðu iller arasýn-
da birinci sýrada. Ayrýca
Uþak elinde bir rekoru
bulunduruyor. Son 10
yýlda Uþak’a 24 bin
hektar alan yeþillendi-
rilme yapýldý ve aðaç

dikildi. Bu bir Türkiye
rekoru. Uþak’a 80 yýlda
yapýlan aðaçlandýrma-
nýn daha fazlasýný son
10 yýlda gerçekleþtir-
dik. Uþak ürettiði tekstil
ürünü battaniye ile Tür-
kiye’yi ve dünyayý ýsýtý-
yor. Uþak ürettiði saðlýk
tekstil ürünleri ile Tür-
kiye ve dünyaya saðlýk
daðýtýyor. Sözü toparla-
mak gerekirse, bunca
güzel geliþmenin oldu-
ðu Uþak’ta, yapýlacak
olan çevre yolunun pro-
jesini getirdiler önüme.
Baktým yola 2 gidiþ 2
geliþ. Dedim ki, karde-
þim Uþak’ýn bu kadar
artýlarý var, milyon do-
larlýk ihracat yapýyorlar,
birçok sektörde birinci,
Çorum leblebi bizim di-
ye satýyor nohut
Uþak’tan gidiyor. Bu
Uþak’a yakýþmaz 3 ge-
liþ 3 de gidiþ olacak de-
dim. Hayýrlý ve uðurlu
olsun."(ÝHA) - 

Kütahyalý çiftçi, Tür-
kiye’yi gezerek

mangal kömürü üretimi
yapýyor. 

Ailesi Kütahya’da
olan ancak mangal kö-
mürü üretmek için Tür-
kiye’nin farklý coðraf-
yalarýný gezen Fehmi
Altýnkaya, Samsun’un
Ladik ilçesinde meþe ve
kayýn aðaçlarýndan
mangal kömürü imalatý
yapýyor. Bu sene Bar-
týn’dan Samsun’a gel-
diklerini söyleyen Feh-
mi Altýnkaya, þu ana ka-
dar 100 ton mangal kö-
mürü imalatý yaptýklarý-
ný söyledi. Altýnkaya,
“Biz deðiþik yerlerde bu
üretimi yapýyoruz. Bar-
týn’dan bu sene ilk defa
Samsun’a geldik. 100
ton kömür yaptýk. Aþýrý
talep geldi. Kýþ ayý gel-

diði için biraz zorlaný-
yoruz. Yine de býrakma-
yacaðýz, yapmaya de-
vam edeceðiz. Kömür
çýktýðý zaman hemen bi-
tiyor. Ladik halkýndan
memnunuz. Meþe aðacý
kullanýyoruz ama bu se-
fer kayýn aðacýyla bera-
ber karýþýk geldi. Yine
de güzel oldu. Gönder-
diðimiz yerler memnun
oldu” dedi.

Mangal kömürü
imalatýný 15 yýldýr yap-
týðýný söyleyen Fehmi
Altýnkaya, “15 yýldýr bu
iþi yapýyorum. Mangal
kömürü üretiyoruz. Ýt-
hal mangal kömürü iyi
deðil. Birçok döner us-
tasý daha ucuz diye ithal
kömür kullanýyor. Ateþ-
te yanan ve bu tarz ya-
pýlan kömür daha mak-

buldür. Biz 10 kiþiyiz
ve bölüm bölüm buraya
gidip geliyoruz. Ben
Kütahya’dan geldim,
çiftçilik de yapýyorum.
Samsun’a geleli bir ay
dolu. Biz memnunuz
buradan biz nerede iþ

olursa oraya gidiyoruz.
Buradan sonra Ço-
rum’un Kargý ilçesine
gececeðiz. Burada þu
anda 400 ton odun var.
300 tonu iþleniyor.
Ocaklar hazýr. Bu ayýn
sonuna kadar buraya bi-

tireceðiz. Bir ocakta 80
ton odun var. Bir ocaðýn
yanýp bitmesi 15 gün
sürüyor. Ocak ne kadar
yavaþ yanarsa kömür o
kadar kaliteli oluyor”
diye konuþtu. (ÝHA) 

Seyyah Kömürcü Kargý’ya geliyor

Bakan’ýn Çorum leblebisi yorumu

Tam gün yasasý olarak bilinen torba
kanunun 20 maddesi kabul edildi.

Uzmanlýk eðitimi aldýðý halde
atanamayan hekimlerin maðduriyetleri
giderildi.

Kamuoyunda 'Tam gün' olarak
bilinen düzenlemeyle ilgili torba kanun
tasarýsýnýn birinci bölümünde yer alan
20 madde TBMM Genel Kurulu'nda
kabul edildi. Kanunun 15. maddesinde
dört partinin milletvekilleri tarafýndan
ortak verilen bir önergeyle uzmanlýk
eðitimini tamamladýðý halde atanamayan

hekimlerin maddi maðduriyetleri
giderildi.

Kuraya kadar süre

Bugün'ün haberine göre; Uzmanlýk
eðitimlerini tamamlayan hekimlere
atanýncaya kadar araþtýrma görevlisi
olarak görev yapma imkaný getirildi. Bu
hekimler Saðlýk Bakanlýðý'na uzman
olduklarýnýn bildirildiði tarihten sonraki
ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüðü
Kurasý'na kadar kurumlarý ile iliþkileri
kesilmeksizin araþtýrma görevlisi olarak
görev yapmaya devam edecek.

20 bin uzman hekim açýðý var

Saðlýk Bakaný Mehmet
Müezzinoðlu, Türkiye'nin  uzman hekim
açýðýný özellikle bütün parlamentonun
iyi bilmesi gerektiðini ifade etti.
Müezzinoðlu "20 bin uzman açýðý olan
ülkeyiz. Bundan 5 yýl öncesine kadar da
ne yazýk ki bu ülke 'Türkiye'de hekim
fazlasý var' diye bir kamuoyu
oluþturmasýnýn baskýsý altýnda kaldý. Ýlk
defa 5 yýldýr fakültelerimize 2 bin
500'den fazla kontenjan alýnmaya
baþlandý" dedi.

Balkanlar üzerinden yeni bir soðuk
ve yaðýþlý hava geldiðini bildiren

Meteoroloji kar yaðýþýna ve soðuk ha-
vaya karþý vatandaþlarý uyardý.

Yapýlan son meteorolojik deðer-
lendirmelere göre;  Türkiye'nin kuzey-
batý kesimleri Balkanlar üzerinden ge-
len soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine
girecek.

Son Meteorolojik deðerlendirme-
lere göre bugün doðu bölgelerinin do-
ðusu dýþýnda yurt genelinde yaðýþ bek-
leniyor. Zonguldak, Bartýn, Karabük,
Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ke-
simlerinde yoðun kar, Hatay kýyý ke-
simlerinde kuvvetli saðanak þeklinde
görülecek yaðýþlarýn; Ege ve Akdeniz
kýyý kesimleri ile Güneydoðu Anado-
lu'da yaðmur ve saðanak, yaðýþ alan
diðer bölgelerde karla karýþýk yaðmur
ve kar þeklinde olmasý bekleniyor.
Rüzgar, Karadeniz'de kuzeybatý (Kara-
yel), Ege Kýyýlarýnda kuzey ve kuzey-
doðu (Poyraz) yönlerden kuvvetli za-
man zaman kýsa süreli fýrtýna þeklinde
esecek.

Pazar günü; soðuk havanýn Türki-
ye genelinde, yaðýþlarýn kuzey, iç ve
doðu kesimlerde kar, Doðu Akdeniz ve
Güneydoðu Anadolu'da yaðmur ve sa-
ðanak þeklinde etkili olmasý bekleni-
yor. Kar yaðýþýnýn; Zonguldak, Bartýn,
Kastamonu'nun kýyý ilçeleri, Rize, Art-
vin çevreleri ile Bingöl, Muþ, Bitlis,

Þýrnak, Hakkari ve Van'ýn güneyinde
yoðun olmasý bekleniyor. Rüzgar, Ka-
radeniz'de kuzeybatý (Karayel), Güney
Ege ve Batý Akdeniz'in batýsýnda ku-
zey ve kuzeybatý yönlerden, Doðu Ak-
deniz ile Güneydoðu Anadolu'da gü-
ney ve güneybatý yönlerden kuvvetli
olarak esecek.

Pazartesi günü, yurt genelinde so-
ðuk havanýn etkili olmaya devam ede-
ceði, Rize, Artvin, Sinop'un batýsý,
Kastamonu'nun kýyý ilçeleri, Van ve
Hakkari çevrelerinde kar yaðýþýnýn gö-
rüleceði öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüðü þu
anki meteorolojik verilere göre; Salý
günü Türkiye'nin kuzeybatý kesimleri-
nin Balkanlar üzerinden gelecek yeni
bir soðuk hava ve kar yaðýþýnýn etkisi-
ne girmesi beklendiðini bildirdi.

Meteoroloji hava sýcaklýðýnýn; bu-
gün kuzeybatý kesimlerde, Pazar günü
ülke genelinde hissedilir derecede (6
ila 10 derece) azalacaðý, bu hafta sonu
ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim
normalleri altýnda seyredeceðinin tah-
min edildiðini vurgularken, "Soðuk
hava, kar yaðýþý, kuzey ve batý kesim-
lerde beklenen fýrtýna, iç ve doðu böl-
geler baþta olmak üzere ülke genelinde
etkili olacak buzlanma ve don olayýnýn
neden olabileceði olumsuzluklara kar-
þý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerek-
mektedir" açýklamasýnda bulundu.

Atanamayan doktora görev müjdesi

Balkanlardan soðuk geliyor

Çorum’un da aralarýnda bulunduðu 7 ilde
12 iþ yerinden 70 bin lira tutarýnda

sigara çalan 2 kiþi tutuklandý.

Edinilen bilgiye göre, Kýrþehir Emniyet
Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri,
Mucur ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki bir iþ
yerinden piyasa deðeri 10 bin lira olan
sigaralarýn  çalýnmasý üzerine zanlýlarýn
yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Ýlçedeki MOBESE kameralarýndaki
kayýtlarý inceleyen ekipler, þüpheliler M.E.
ve F.G. ile yolculuk yaptýklarý aracýn
bilgilerini diðer illerdeki güvenlik güçleriyle
paylaþtý. Sinop'ta polis ekiplerince yapýlan
çalýþmalar sonucu yakalanan iki zanlý,
Kýrþehir'e götürüldü.

Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan
savcýlýða sevk edilen zanlýlar, nöbetçi
mahkemece tutuklandý. Þüphelilerin,
Kýrþehir, Çorum, Konya, Tokat, Amasya,
Kýrýkkale ve Çankýrý'da 12 iþ yerinden 70 bin
lira tutarýnda sigara çaldýðýnýn tespit edildiði
belirtildi.(AA)

Sigara
hýrsýzlarý
yakalandý

Kütahyalý çiftçi, Türkiye’yi gezerek mangal kömürü üretimi yapýyor. 

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný 
Binali Yýldýrým, Uþak’ta çevre yolu temeli attý.

TEGV gönüllüleri
yemekte buluþtu

Türkiye Eðitim Gö-
nüllüleri Vakfý

(TEGV) gönüllüleri, 5
Aralýk Dünya Gönüllü-
ler Günü nedeniyle Pir
Baba Restoran’da veri-
len yemekte bir araya
geldi.

70 gönüllü üyenin
katýldýðý yemekte Bi-
rim Sorumlusu Serpil
Çetin kýsa bir konuþma
yaptý. Çetin, “Yüreði
kocaman olan sizlerle
bugün bir arada olmak
çok güzel. Hepinizin
Dünya Gönüllüler Gü-
nü’nü kutluyorum. Eði-
tim gören çocuklarýmýz
adýna teþekkür ediyo-
rum.” dedi.

Gönüllüler, bu gü-
nün anýsýna pasta da
kestiler.

Sait Topoðlu da gönüllü oldu
Türkiye Eðitim Gö-

nüllüleri Vakfý
(TEGV) tarafýndan baþ-
latýlan ‘Yerel Yöneticiler
Gönüllülük Yapýyor’
projesinin diðer gönüllü-
sü Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu  oldu.

Vali Yardýmcýsý Sa-
it Topoðlu ve beraberin-
dekiler, TEGV Çorum
Öðrenim Biirmi’nde
eðitim gören öðrenciler
ile gönüllü eðitim veren
gönüllü aðabey ve abla-
larý ziyaret etti.

Öðrenim Birimi
Sorumlusu Serpil Çetin,
çalýþmalarý hakkýnda To-
poðlu'na bilgiler verdi.
TEGV'de kýþ döneminde
üniversite öðrencilerinin
gönüllülük esasýyla hiz-
met verdiðini dile geti-
ren Serpil Çetin, yaz se-
zonunda gönüllü aðabey
ve abla bulmakta zorlan-
dýklarýný belirten Çetin,
bu konuda da tüm Ço-
rumlular’dan destek
beklediklerini ifade etti.

TEGV’de eðitim
alanlarýnda eðitim ve-
renlerin de gönüllülük
esasýyla bulunduklarýný
belirten Çetin, çocukla-
rýn iyi yetiþmesi için
üzerlerine düþeni gönül-
lü olarak yapmaya çalýþ-
týklarýný ve çalýþmalarýna
devam edeceklerini söy-
ledi. 

TEGV’in konuðu Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu  oldu.

Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.

Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) gönüllüleri yemekte buluþtu.

Programa 70 gönüllü üyenin katýldý.
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Hayatýmýzýn her anýnda, beþeri münasebetlerim-
izde dengeli olmak ve itidali korumak çok önemlidir.
Zira denge kaçýrýldýðý zaman ya ifrata ya da tefrite
düþülür ki, ifrat tefriti, tefrit de ifratý doðuracaðý için bu
durum bizi kýsýr bir döngü içine hapseder ve çoðu
zaman bundan kurtulmak adýna bizi kendimizle çeliþen
tavýrlar sergilemek zorunda býrakýr. 

Toplumsal barýþ ve sükûnet kiþilerin birbirlerinin
haklarýna riayetleri ölçüsünde tesis edilebilir. Karþýdaki
fikirleri, renkleri, sesleri yok saymak, onlarý yok etm-
eye kalkmak, onlarýn yaþam alanlarýna müdahalede
bulunmak toplumu kaosa, kargaþaya, anarþiye sürükler. 

Bir misyon sahibi olduðu düþünen insanlar fikir-
lerini karþýlarýndaki insanlara zorla ve cebren dayatarak
kabul ettiremeyeceklerinin bilincinde olmalýdýrlar.  Her
þeyden önce bu tür bir misyona soyunanlar gönüllere
hitap etmeyi bilmeli ve tabiri caizse gönül insaný
olmalýdýr. Gönül insaný ise tecavüzkâr olmaz, kýrýcý
olmaz, aksine affedici, müsamahakâr olur. Gönül ehli
insanlar inandýklarý davalarýndan taviz vermezler ama
kendilerine karþý yapýlan fenalýklara karþý iyilikle muk-
abelede bulunurlar. Kötülükler insan için yaradýlýþ
gayelerine ters bir durum olduðundan haddi zatýnda bir
seviyesizlik ölçüsüdür ve kötülere ayný zaviyeden muk-
abele etmek bizatihi o seviyeye inmek demektir. 

Akýl, mantýk, vicdan, iman ve ahlak; hayatýmýzýn
her anýnda þiarýmýz olmalýdýr. Bu ölçü, bu muvazene
bizi yaratýlýþ gayemize uygun yaþamaya sevk edecektir.
Bu formatýn bir diðer adý da itidalli olmaktýr. Ýtidal,
insanýn haddini bilerek yaþamasýdýr. Ýtidal, ahlâkî
faziletlerin esasýdýr. Çünkü fazilet; biri aþýrýlýk, öteki
eksiklik olan iki kötülüðün ortasýdýr. Peygamberimiz

bir hadisi þerifinde "Allah'ýn en çok buðz ettiði
insan, düþmanlýkta aþýrý gidendir" buyurarak
aþýrýlýðýn ne kadar kötü bir huy olduðu belirt-
mektedir.  

Ýtidal hali ayný zamanda istikamet sahibi
olmanýn bir gereðidir. Mutedil insan ayný
zamanda duruþu ile ifrat ve tefrit gayyalarýna
meyletmeyen bir çizginin yolcusudur.  Ýtidal
kelimesi "adl" kökünden türemiþtir ve adaletli
olmayý gerektirir.  Ýlk duyuþta ýlýmlý olmak gibi
bir anlamý çaðrýþtýrsa da aþýrýlýktan uzak
kalmak, orta yolu benimsemek, musibet ve
felâket anýnda sabretmek,  hiddet ve iðvadan uzak
olmak, ümitsizliðe, korkuya düþmemek gibi anlamlara
gelmektedir.

Ýnsan nefsine ve duygularýna hâkim olamazsa
sürekli hata yapar. Ýnsanýn duygusal yaþantýsýnda
aþýrýlýktan kaçýnmasý gerektiðini Peygamberimiz, þu
hadisleriyle vurgular: "Sevdiðin kimseye karþý duy-
duðun sevgide aþýrýlýða kaçma, belki de bir gün o kimse
düþmanýn oluverir. Düþman olduðun kimseye karþý
gösterdiðin düþmanlýkta aþýrý gitme, belki de bir gün o
kimse dostun oluverir." 

Ýþte hayat ölçüsü budur. Sevgide aþýrýlýða kaçanlar
anlaþmazlýða düþtüklerinde dostluklarýnýn mahremiyet-
lerini ortaya dökmemelidir. Ýþte bu ölçüyle aþýrý sevgi
besleyenler bu mahremiyet sýnýrlarýný aþarlar ve aksi
durumda sýrlar ifþa olur.

Yine düþmanlýk beslediðiniz kiþilerle aþýrýlýk duru-
munda olduðunuzda yarýn hasbelkader bir araya
gelmek durumunda kalýndýðýnda yüz yüze bakacak hal
kalýr mý? Düþmanlarýmýza karþý da insaflý, merhametli,

adaletli olmalýyýz. Kýsacasý insan, beþerî iliþk-
ilerini saðlýklý bir þekilde sürdürebilmek için,
insanlara karþý duyduðu sevgi ve nefretinde
aþýrýlýða kaçmamalý; ölçüyü elden býrakma-
malýdýr.

Hayatta olmazsa olmaz dairesine her þey
sokulmamalýdýr. Bir kapý kapanýyorsa, bir
diðerinin açýlacaðý unutulmamalýdýr. Yüce
Allah Zümer Sûresi, 53. ayette "Allah'ýn rah-
metinden ümidinizi kesmeyiniz!" buyurmak-
tadýr. Ümitsizlik, insanýn kalbine giren en kötü
hastalýklardan birisidir. Ümitsizlik ataleti,

tembelliði, karamsarlýðý, bencilliði körüklemektedir.
Kiþiye düþen ümitvar olmaktýr, geleceðin þartlarýný
düþünerek geleceðe yönelik yepyeni planlar yapmak,
alternatifler üretmektir.

Aksi takdirde beraber yürüdüðünüzü sandýðýnýz
yol arkadaþlarýnýzýn bir kýsmýnýn sizi terk ettiðini, bir
müddet sonra bu terk ediþlerin birbirini etkileyerek
büyüdüðünü görmek talihsizliðine uðrayabilirsiniz.
Yoldaþlarýnýzla aranýzda bir sadakat sýnavý vermeniz
mukadderdir. Bu sadakat sýnavýnda Hacý Bayram-ý
Veli'nin meþhur menkýbesinde olduðu gibi bir buçuk
müritle ortada kalmakta vardýr. Bu yüzden, "tamamý
elde edilemeyen þeyin, tamamý terk edilmez" düsturu
ile hareket ederek kemiyetlerin cazibesine kapýlmak
yerine keyfiyete bakmak ve itidal ve insaf ölçüleriyle
hareket etmek gerekir. Vazgeçilmez olduðu vehmi
hakikatle yüzleþince boþluklarýn birileri tarafýndan
anýnda doldurulduðu gerçeðiyle tuz buz olur gider.

Yine mutlak gücün kendisinde olduðu vehmine
kapýlanlar ise bir samimiyet sýnavýna tutulduklarýnda tel

tel dökülebileceklerini, bu yüzden de mutlak gücün
sahibi tarafýndan fiþleri çekildiðinde karanlýklar içinde
kalabileceklerini de unutmamalýdýrlar. Bir el yalnýzken,
iki elin ses verdiðini, omuzlarýn omuzlarla güç
kazandýðýný, damlalarýn deryayý doldurduðunu unutma-
mak gerekir. 

Yollar içinde yürüyen yolcularýyla, davalar ona
inanan insanlarýn mücadeleleriyle anlam kazanýr.
Ýnandýðýnýz yolda yürürken kat edilen mesafelerin
geriye dönüp baktýðýnýzda ne kadar meþakkat dolu
olduðunu, ne acýlar yaþandýðýný, ne bedeller ödendiðini
görürsünüz. Emeklerin zayi edilmemesi gerektiðinin
bilincinde olunmalýdýr. Bu yolda kaybedilecek her fert,
her nefes surda açýlan bir gediktir. Hedefe ulaþmayan
okun sahipleri karþýdakilerce bertaraf edilecektir. Bu
bertaraf ediliþte ayrýlýklar, kýrgýnlýklar, parçalanmalar
yutulmayý kolaylaþtýracaktýr ve size diþ bileyenler teker
teker karþýsýndakileri yok etmedikçe rahat etmeyecek-
tir.

Dünyevi olmayan bir dava yolunda dostluklar
dünyevi kaygýlara ve kontrolsüz bir öfkeye kurban
edilmemelidir. Nasýl ki bir acý kahvenin kýrk yýl hatýrý
varsa beraber yürünen yollarýn da kýrk yýl deðil bir
ömür boyu hatýrý olmalýdýr. 

Dünya sahnesinde fiillerimizle itidal,  muvazene
ve insaf üçgeninde bir imtihan verdiðimizin farkýnda
olmalýyýz. Yazýmýn baþýnda da belirttiðim gibi ifrat ve
tefrit döngüsünde kendimizle çeliþerek, dün ak
dediðimize bu gün kara, dün kara dediðimize bu gün ak
dersek ne güvenirliliðimiz kalýr ne de toplum nezdinde
itibarýmýz...

Halit Yýldýrým

Ýtidal,  muvazene ve insaf üçgeninde imtihan olmak

Kýþ geldi. Günler kýsaldý, geceler uzadý. Zihin-
de de kýþ mesaisi baþladý haliyle. Gündemimde mo-
dern zamanýn araç gereç üretimi var. Kýsa günün ka-
rý hesabý bu konuyu düþünüp, sýcaðý sýcaðýna klav-
yenin tuþlarýna dokunarak ekran sayfasýna  aktarýyo-
rum aklýma gelenleri.

*
Eþyalar elimiz ayaðýmýz, gözümüz kulaðýmýz

hiç kuþkusuz.
Hayatýmýzda etkinliði artmakta giderek.
Hatta zihnimize ve de  kalbimize etki etmekte.
Arabalarýn konforundan etkilenmeyen var mý mesela?
Cep telefonlarýnýn albenisine kapýlmamak mümkün mü?
Modern hayatýn getirisi bunlar. Bunu dikkate almadan

yaþamýmýzý düzenleyemeyiz gönlümüzce. Kafamýzý meþgul
ediyor günlük pratik izleðinde farklý araç gereçlerin üretimi.
Neticede yeni bilgi alanlarý çýkýyor ortaya yoðunluðunu artý-
ra artýra; araç gereç bilgisi.

*
Araç gereç kullanýmý ve açý meselesi.
Bazý deðerlendirmeler  yaparken farklý açýlarýn varlýðýný

belirtmek için: 
"Konuya baktýðýn noktaya baðlý." Denmekte.
Ne kadar yerinde bir yaklaþým. 
Bakýlan yer deðiþince, varýlan sonuç da farklýlaþmakta

haliyle. 
Film çekimlerindeki kamera açýsýnda olduðu gibi. Ya da

fotoðrafçýnýn nesnesiyle arasýndaki mesafe ve açý meselesi. 
*
Burada  duralým.
Araç gereçler bazý farklýlýklarýný yitiriyor, baþkalarýnýn

niteliklerini de üstleniyor. Ademoðlu araç gereç üretiminde
sýnýrsýz denebilecek bir  çeþitliliðin peþinde. Eskiden, vaktini,
zekasýný ve hayallerini daha çok sanat eseri kurgulamakta,
üretmekte kullanan insan, sanayileþtikçe araç gereç sahasýn-
da çalýþmaya yoðunlaþýyor. Ýnsan, hayatý kolaylaþtýrma ama-
cýyla araç gereç üretimini ne çok seviyor. Azmini sýnýrlandýr-
mýyor. Sonuç ne olursa olsun, anlaþýlan þu ki; Allah, insaný
müthiþ bir imkanla yani zekayý hizmetine vererek yaratmýþ.
Diðer yandan, modern çað,  zekanýn en verimli kullanýldýðý
dönem olma özelliði kazanmýþ durumda.

Ýþte cep telefonlarýnýn özellikleri. Telefonluðunun yaný
sýra; bu cihazlar radyo mu, televizyon mu, bilgisayar mý, fo-
toðraf makinasý mý?

Hepsi.

Geçmiþte kameralar  ve fotoðraf makinalarý ay-
rý birer aletti. Araç gereçlerdeki bu fonksiyonel deði-
þim, üretimdeki bu yönelim insanýn hayata bakýþýný,
ona katký biçimini, doðayla ve toplumla iliþkilerini
de kökten deðiþtirmekte.

Günümüzde bu özne nesne iliþkisi yeni yorum-
lara muhtaç. Hatta geçmiþteki sosyo-kültürel bir çok
deðerin de yeni baþtan ele alýnmasýný gerektirecek
gibi.

Konunun felsefi yönü bir yana, mizahý da lazým
aslýnda. Öyle ya, insan kendi yaþam öyküsünün te-

masýný üretiyor bir bakýma araç gereçlerle birlikte. Bakýlan
her yer ekran niteliði kazanýyor. Dünyanýn bazý kýsýmlarý, bi-
lim kurgu filmlerindeki uzay gemilerini hatýrlatýyor metalik-
elektronik  donaným baðlamýnda.

Dokunulan her nokta bir cihazý çalýþtýrýr oluyor, özellik-
le elektronik olanýndan. Araç gereç dünyasý zengin bir dünya,
oyuncak alemi gibi. Ýmkanlarý bol. Ve çeþitlilik. Okyanus ge-
niþliðinde, derinliðinde bir akvaryum canlýlýðý izlenimi. Ýþte
internetteki kimi görseller bize gezegenimiz dünyanýn dört
bir köþesinden bin bir çeþit acý tatlý hikayenin ayrýntýsýný su-
nuyor. 

Ýnternet, insanoðlundaki hayal etme ihtiyacýný en aza  in-
direcek sanki.

Sor bakalým kendi kendine üç  beþ soru þimdilik:
Eski nerede?
Yeni hangisi?
Ve hangi zaman dilimine göre bu deðerler anlam kazan-

makta?
Evet, hayatýn vitrini her dakika araç gereçlerle de yeni-

lenmekte. Onlarýn yenilerini kullanmak mutlu da ediyor doð-
rusu. Bazen  çocuksu yanýmýz  çýkýyor ortaya. Coþku duydu-
ðumuz bile oluyor.

*
Araç gereçler birer sanat eseri izlenimi uyandýrýyor ren-

giyle þekliyle. Ýçerikleri ayrý bir alem.
Görüntüler. Özellikle görünüm deðiþti.
Dünya, "göz dünyasý" mý oluyor? 
Ýnsan, yeni  araç gereçleri kullaným yeterliliðini kazan-

mak için çok zaman ayýrýp, fazlasýyla emek verecek.
Dünya, böyle bir yer artýk. Ýnsan, kendi ürettiði araç ge-

reçleri çoðalttýkça, bazý imkanlarýný artýrýrken, doðal yaþam
alanýyla zamanýný  da daraltýyor mu acaba?

Bilim ve sanatýn ortak konusuna kadar geldik kýsa kýþ
mesaisinde.

Haydi hayýrlýsý deyip noktalayalým.

Þahin ERTÜRK

Araç gereç bilgisi
DEÐÝNMELER

Savaþta ve afetlerde halkýn can
ve mal kaybýný en aza indirme ama-
cýný taþýyan ve topyekün savunma-
nýn en önemli unsurlarýndan biri
olan sivil savunma;

- Savaþ zamaný halkýn can ve
mal kaybýnýn en aza indirilmesi;

- Afetlerde can ve mal kurtarýl-
masý;

- Büyük yangýnlarda can ve
mal kaybýnýn azaltýlmasý;

- Yok olmalarý veya çalýþamaz hale gel-
meleri durumunda yaþamý büyük ölçüde etki-
leyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluþ-
larýn korunmasý ile bunlarýn acil onarýmlarýnýn
yapýlmasý;

- Savaþ zamaný her türlü savunma faali-
yetlerinin sivil halk tarafýndan desteklenmesi;

- Cephe gerisinde halkýn moralinin kuv-
vetlendirilmesi; konularýný kapsayan SÝLAH-
SIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve
faaliyetler bütünüdür.

Bu baðlamda, olaðanüstü durumlarda
cephe gerisinde, halkýn moralinin kuvvetlendi-
rilmesi, ümidini yitirmemesi, daima birlik ve
beraberlik içerisinde azim ve kararlýðýnýn top-
yekün olarak devam etmesi,  baþarýya ulaþma
yolunda önem arz etmektedir. Çanakkale sava-
þý zamanýnda eksik futbolcuyla oynamasýna
raðmen, Ýdman Yurdu'nu 11 - 1 gibi tarihinin
en farklý skoruyla yenen Fenerbahçe'nin baþa-
rýsýnda azmin ve kararlýlýðýn nasýl baþarýya gö-
türdüðünü hep beraber görelim…

''Mülazým-ý Evvel Arif,

Trak… Trak… Trak… Harb-i Umumi'den
silah sesleri geliyordu… Mülazým-ý Evvel
Arif, biraz geç kalmýþ insanlarýn aceleciliði
içinde, atýnýn eðerini son kez gözden geçiriyor-
du. Yolu uzundu…

Bir ara, cepheden gelen top seslerine ku-
lak verdi, sonra çevresindekilere 'Selametle
kalýn' diyerek atýna mahmuz vurdu. Mülazým-ý
Evvel Arif Çanakkale'de vatanýný, Ýstanbul'da
ise Fenerbahçe'yi müdafaa ediyordu. Sarýlaci-
vetli kulübün saðbekiydi.

Fenerbahçe olmadan Arif, Arif olmadan

Fenerbahçe olmazdý. Savaþ çýkýp
cepheye gönderilince, takýmýndan
ayrý kalmaya gönlü razý olmamýþtý.
Cepheye koþan tüm askerler için
parola ' Önce vatan'dý, ama Arif
için ' sonra Fenerbahçe' vardý bir
de. Takýmýný yalnýz býrakmak iste-
miyordu. Bu yüzden de kendisi ya
da kulüp yöneticileri, kumanda-
nýndan izin alýyorlar ve Arif cephe-
den cuma ligine koþuyordu. Bura-
da Çanakkale geçilmez… Orada,

yani Ýstanbul'da da Arif geçilmezdi. Fenerbah-
çe, 1919-1920 sezonunun ilk maçý olan Ýdman
Yurdu mücadelesi için Papazýn Baðý'nda Arif'i
bekliyordu. O gelmeliydi, gelecekti, gelirdi.
Fakat onun yerine kara haber geldi.

'Arif, tam kalbine yediði bir kurþunla þehit
oldu.'

Olmaz…  Olamaz… Olmamalý…

Fenerbahçeliler bir anda mateme boðuldu.
Herkes birbirine sarýlýp aðlýyor, Türk futbolu-
nun yetiþtirdiði gerçek kahramanýnýn kaybýna
kahroluyordu. Hüzün, dalga dalga Ýstanbul'a
yayýlmýþtý. Ancak maç yapýlmalýydý. Fener-
bahçeli yöneticiler, santra çizgisinin baþladýðý
yerde, sahanýn kenarýna bir sandalye koydular
ve üzerine Arif'in 2 numaralý formasýný astýlar.
Takým sahaya 10 kiþi çýkmýþtý… Ama Fener-
bahçe eksik deðildi. Saha kenarýndaki sandal-
yede asýlý duran forma, Arif'i sahaya sürmüþ
gibiydi. Sanki rakibin ataklarýný, hala o durdu-
ruyordu. Fenerbahçe, kahramanýnýn huzur
içinde yatmasý için o denli coþkulu oynadý ki,
rakibi Ýdman Yurdu'nu tarihin en farklý skoru
ile yendi: 11 - 1''

*  

'' Düþmanla dost olmak için, belinde sila-
hýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin da-
ima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vazi-
yette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip
geçeceksin …''(Atatürk) - (iletiþim: 536 568 11
41)

*

SEVDÝÐÝM SÖZ: Unutma evlat, '' her za-
man top düþtüðü hýzla yükselir''

Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný

Fenerbahçeli yiðidin destaný

Irak'ta uzun yýllardan beri hüküm sürdüren kýyýcý dikta-
törler büyük Türkmen milletimizi yok etmeye sinsi planlarla
çalýþarak, gün be gün baskýlarýný artýrarak hak, dilek, erek, ar-
zu, isteklerini ana yasal, kültürel, Tarihsel milli haklarýný gü-
nümüze kadar tüm güçleriyle engelleyerek göz ardý etmiþler-
dir, ve tüm çalýþmalarýný yasaklamýþlardýr.

Irak'ýn baþýna gelen diktatörler Irak Türklerini yok etme-
ye  tüm çapalarýyla uðraþarak, mücadeleci milletimizin amaç
umutlarýný ana haklarýný hiç saymakla, varlýklarýný yok etme-
ye  engellemeye çalýþarak her türlü baskýlara, asimilasyon po-
litikasina  maruz kalmýþlardýr.

Türkmen milleti öteki milletlerden daha fazla bu toprak-
larda yaþayarak kanlarýný vererek bu yerler, bu bölgeler hep
eskiden olduðu gibi,  bu günde Kerkük, Musul, Erbil ve tüm
Türkmeneli topraklarý kendi toprak yerleri olarak, milli haklý
mücadeleleri sonucuyla yüce tarihli bölgelerini koruyarak
tekrar tekrar bu topraklar Türkmen milletimizin ellerine dön-
mesi için milli davalarýný þehitlerin kanlarý ile sürdürmekte-
dirler.

Irak Türklerinin Acýlarý, çileleri, iþkence, baskýlarý unut-
madan, bu uðurda vermiþ olduklarý ulu kahraman þehitlerin

kutsal temiz kanlarýyla yollarýna mücadelelerine
Milliyetçilik, Türklük davalarýyla devam edecekler-
dir.

Milletimiz Kerkük, Erbil ve tüm Türkmen ille-
rimiz, ilçe, köylerimiz yakýnda kurtuluþ baðýmsýzlý-
ðýyla özgürlüðüne kavuþarak içten sevinerek mutlu
anlarýný yaþayacaklar.

Milli tarihi, kültürel haklarýmýzý, elde etmek
için, atalarýmýza, erlerimize gençlerimize her zaman
güvenç vermeliyiz, onlara inanmaliyiz. 

Bizim Türk milletimizin kalkýnmasý, ve ilerle-
mesi, yücelmesi  için daha saðlam üstün baþarýlý yo-
lumuzu baþararak, milli çabalarýmýzý sürdürmekle,
milli mücadeleye doðru prensiplerimizden yan dur-
madan korkuya, ölüme karþý direnmeliyiz.

Bizler Irak Türkleri olarak, töre onurumuzla, barýþ insan,
toprak sever bir millet olarak, bu uðurda yaptýðýmýz ölüm ka-
lým Kerkük, Erbil, Musul ve Türkmen mücadelemiz, amaçla-
rýmýz, umutlarýmýzý gerçekleþtirmek için görkemli çalýþmalar
tanýk sayýlmaktadýr.

Milli duygulu, Türklük davasýný savunan mücadelesini

sürdüren, gençlerimiz, yiðitlerimiz bu mücadele ça-
lýþmalar olumlu yönde geliþmekle, þehitlerimizin
yolunda ön plana çýkmayý baþararak, baþarmalýyýz.

Bu çalýþmayý yorulmayý milletimizin üzerine
almýþ olduðu kutsal görevi unutmayarak, Ana yasa-
da haklarýmýzý elde etmek için tek baþarýmýz çalýþ-
mamýzdýr.

Irak ana yasasýnda tüm milletler gibi Irak
Türkleri haklarýný her alanda elde ederek kazanma-
lýdýrlar.

Her bir geliþmelerle, yorgunlukla  çabalarýmý-
zý  göstermekle, tüm Türkmenler birleþerek fikir,
yön, yol, bilinç düþünce, ilke, görüþ mücadeleleri
bir olmalýdýr ve birleþmelidirler, milli amaç uðrun-

da, tüm Türkmen partilerimiz, teþkilatlarýmýz, ITC,  örgütle-
rimiz, hareket, milli ve Ýslam'ý olarak bir an önce bir alanda
çalýþma, mücadeleri ile  her bir yanda görünmelidirler.

Tüm Irak iktidarlarýndan, diktatörlerinden hükümetle-
rinde nice baský, zulüm, iþkence, saldýrý gören Türkmen mil-
letimiz, bu gün biricik tek görevleri çalýþmak birleþmektir.

Milli dava yolunda þehitlerimizin, kanlarýyla kurulan

her bir siyasi kuruluþlarýmýz artýk baþarýlarýný elde ederek ça-
lýþmalýdýr.

Artýk Irak Türklerinin, tüm arzu istek, erek haklarýný
gerçekleþtirmek için, tüm varlýðýmýzla, milli Türkmen yolun-
dan ayrýlmadan, milli davamýza inanarak, parlak, güzel gele-
cek, mutlu sevinçli yarýnlar, bizim olmasý için can gönül ile
prensipimize davamýza, baðlý kalarak benliðimizi, Türk kim-
liðimizi, sonsuza tek þehit olana tek savunmalýyýz ..

Milli, idari tarihi, siyasi, yasal olarak tüm haklarýmýzý
alana kadar mücadelemizi sürdüreceðiz, uzun yýllardan bu
haklardan yoksun kalan milletimiz, bugün bu milli haklarýný
elde etmek için, tüm gücüyle oynanan oyunlara karþý yiðitce-
sine kanýmýzla çalýþarak durmalýyýz.

Milletimizin haklarýný almaya ana yasaya baþ vurarak
kuruluþlarýmýzýn kanalýyla, milli davamýzý savunarak, Türk-
çülük devamýza sahip çýkmalýyýz.

Kerkük'ümüzü, ve tüm Türkmenelini savunmalýyýz, ca-
nýmýzý, kanýmýzý bu yolda vermeliyiz, birlikle beraberce bir-
leþmeliyiz, çalýþmalýyýz, birleþmeliyiz.

Sadun KÖPRÜLÜ

Kanýmýz pahasýna
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Ýl Hakem Komitesi
Çorum Amatör futbo-

lunda bugün oynanacak
1. Küme U 19 ve yarýn
oynanacak 1. Küme
Büyükler ligi maçlarýný
yönetecek hakemler
açýklandý. Komite’den
yapýlan açýklamaya gö-
re haftanýn maçlarý ve
bu maçlarý yönetecek
hakemler þöyle:

1. KÜME U 19:
Çorumspor- Çorum Be-
lediyespor: Yüksel Ba-
sar, Emre Alagöz, Ba-
ran Avcý. Ýl Özel Ýdares-
por - Eti Lisesi Genç-
likspor: Özkan Kaya,
Fatih Derviþoglu, Tarýk
Bozkurt. HE Kültürs-
por- Çimentospor: Halil
Sönmez, Furkan Ala-
göz, Arslan Iðnak.

1. KÜME BÜ-

YÜKLER: Çimentos-
por - Eti Lisesi Genç-
likspor: Yüksel Basar,
Ahmet Kandemir,
Mehmet Tuðluk, Ýl
Özel Ýdarespor - Alaca
Belediyespor: Gökhan
Yumlu, Yunus Dursun,
Barýþ Karakuþ. Bayat
Belediyespor - Ýskilips-
por: Özcan Genel,
Ömür Soytemiz, Ali
Osman Susur.

1.Küme U 19 Liginde
mücadele bugün oy-

nanacak üç maçla baþlý-
yor.

Yedi takýmýn tek
grupta çift devreli lig sta-
tüsünde mücadele edece-
ði U 19 liginde ilk maç-

lar bugün oynanacak.
Günün ilk maçýnda saat
10.00’da Çorumspor ile
Çorum Belediyespor ta-
kýmlarý karþýlaþacak. Gü-
nün ikinci maçýnda ise
saat 12.00’de Ýl Özel Ýda-
respor ile Eti Lisesi
Gençlikspor maçý oyna-
nacak. Ýlk haftanýn son
maçýnda ise saat
14.00’de HE Kültürspor

ile Çimentospor takýmla-
rý puan mücadelesi vere-
cekler.

U 19 Liginde ilk
haftayý Gençlerbirliði
bay geçiyor. Çift devreli
lig maçlarý sonunda þam-
piyon olan takýmý grup-
larda ilimizi temsil eder-
ken son sýrada yer alan
takýmda bir alt kümeye
düþecek.

Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ

Ýskilip Belediyespor ligin 11. hafta maçýnda yarýn Ye-
þil Kýrþehirspor deplasmanýnda puan mücadelesi ve-

recek. Lige iyi baþlayan ancak sonraki haftalarda gali-
biyetle tanýþamayan sadece üç beraberlik alan Ýskilip
Belediyespor kötü gidiþe yarýnki Yeþil Kýrþehirspor
deplasmanýnda son vermek amacýnda.

Geçtiðimiz hafta sahasýnda Baðlum Belediyes-
por’u 3-1 yenilerek kötü gidiþe son veremeyen mavi
beyazlýlar hafta boyunca çalýþmalarýný Kýrþehir’den pu-
anla dönmek üzerine yaptýlar. Sakat ve cezalý futbolcu-
su bulunmayan Ýskilip Belediyespor grupta þampiyon-
luk mücadelesi veren rakibi önünde zoru baþarmak is-

tiyor.
Ev sahibi Yeþil Kýrþehirspor ise geçtiðimiz hafta

Nevþehir deplasmanýndan 2-2’lik beraberlikle ayrýlarak
kaybettiði iki puaný sahasýnda oynayacaðý Ýskilip Bele-
diyespor maçýný kazanarak telafi etmek amacýnda. Ye-
þil Kýrþehirspor ile Ýskilip Belediyespor Kýrþehir Ahi
Stadý’nda saat 13.30’da baþlayacak.

Kuzey, Arsinspor-
Üsküdar maçýnda

Çorum Ulusal Göz-
lemcisi Recai Ku-

zey’e 3. lig 3. grupta oy-
nanacak Arsinspor -
Anadolu Üsküdar ma-
çýnda görev.

Merkez Hakem
Kurulu’ndan yapýlan
açýklamaya göre Arsin
Ýlce sahasýnda oynana-
cak Arsinspor - Anadolu
Üsküdar maçýný Mersin
bölgesi hakemi Onur Sa-
lýk yönetecek. Yardýmcý-
lýklarýný da Mersin’dan
Mehmet Cevrin ve Meh-
met Ildýrý yapacaklar.
Maçýn dördüncü hakemi
ise Hatay’dan Osman
Kozan. Maçýn temsilcisi
ise Ýbrahim Tan.

U 15’de þampiyonluk maçý bugün
U 15 Final Grubu son maçýnda bugün saat 13.00’de Çorum Belediyespor
ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Çorum

Belediyespor’a beraberlik yetiyor, Özel Ýdare’nin þampiyonluk için
kazanmasý gerekiyor.

U15 Final Grubunda
þampiyon bugün

belli oluyor. Bugün oy-
nanacak Çorum Beledi-
yespor ile Ýl Özel Ýdares-
por arasýndaki maç bu
sezonun ikinci þampi-
yon takýmýný belirleye-
cek.

Dört takýmýn müca-
dele ettiði final grubun-
da beþer maç sonunda
Çorum Belediyespor 11
puanla lider durumda
bulunuyor. Ýl Özel Ýda-
respor ise 10 puanla
ikinci sýrada yer alýyor. 

Bugün saat
13.00’de 2 nolu sahada
oynanacak olan bu maç-
ta Çorum Belediyes-
por’a þampiyonluk için
beraberlik yetiyor. Ýl
Özel Ýdarespor’un ise

þampiyonluk için kazan-
maktan baþka þansý bu-
lunmuyor. Final Grubu
son maçý þampiyonluk
maçýna dönüþtü.

U 15’de bugün oy-
nanacak maçýn ardýndan
düzenlenecek törenle
dereceye giren takýmlara
kupalarý verilecek.

Maçý Serhad Sarkandý
yönetecek

Ýl Hakem Komitesi
bugün oynanacak final
maçýna Ýl Hakemi Ser-

had Sarkandý’yý atadý.
Yapýlan açýklamaya göre
maçýn yardýmcý hakem-
leri ise Abdullah Akko-
yun ve Onur Alagöz.

Hakemler açýklandý

Güneþ ‘Evimizde
kazanmak istiyoruz’

Çorumspor Teknik
Direktörü Sunay

Güneþ yarýn oynayacak-
larý Bartýnspor maçýný
kazanarak taraftarlarýnýn
önünde ilk galibiyet se-
vincini almak istedikle-
rini söyledi.

Geçen hafta sonu
Safranboluspor maçýný
kazanarak büyük moral
bulduklarýný belirten
Güneþ ‘Bu moralle hafta
boyunca grup lideri Bar-

týnspor maçýna çok iyi
bir hazýrlýk dönme geçir-
dik. Rakibin grup lideri
olmasý futbolcularýmýzý
ayrý bir motive ediyor.

Sahada kazanmak
için var gücümüzle çalý-
þacaðýz. Bu maçta kart
cezalýsý arkadaþlarýnda
aramýza katýlmasýyla
tam kadro olarak sahaya
çýkacaðýz. Rakibin ko-
numuna bakmadan iste-
diklerimizi sahaya yan-

sýttýðýmýz takdirde ka-
zanmamak için hiç bir
neden bulunmuyor. Eðer
bireysel hatalarýmýzý bu
maçta yapmazsak saha-
da kazanmaya yakýn
olan taraf biz oluruz.

Tabiki hafta içinde
baþlatýlan prim kampan-
yasýda futbolcularýmýzýn
motivasyonunu artýra-
caktýr. Ben Çorumspor’a
bu desteði saðlayan tüm
taraftarlara çok teþekkür
ediyorum. Onlarýn bu
desteði ile kendi evimiz-
de ilk galibiyeti alarak
bu sevinci taraftarlarý-
mýzla yaþamak istiyo-
ruz’ dedi.

‘Küllerimizden doðmak istiyoruz’

Ýskilip Belediyespor
Teknik Direktörü Ni-

hat Armutçu, ligde iste-
dikleri istikrarý bir türlü
yakalayamadýklarýný,
Yeþil Kýrþehirspor ma-
çýndan galibiyetle döne-
rek yeniden küllerinden
doðmak istediklerini
söyledi.

Bu hafta annemin

rahatsýzlýðý nedeniyle ta-
kýmýn baþýnda buluna-
madým. Antrenör arka-
daþým Galip Gökmen
yönetiminde takým hafta
boyunca hazýrlýklarýný
sürdürdü. Bu hafta be-
nim ve futbolcumuz
Muhammed’in cezasý
bitti ve tam takým olarak
sahaya çýkacaðýz. Kötü
gidiþe son vermek için

bu hafta kenetlendik ve
Kýrþehir’e kazanmak
için gideceðiz.

Fu tbo lcu la r ýma
inancým tam istediðimizi
sahaya yansýtarak Kýrþe-
hir’den istediðimizi ala-
rak ayrýlacaðýz. Rakibi-
mizde grupta zirveyi he-
saplýyor ve zor bir maç
olacaðýný biliyoruz. Yü-
reðimizle oynayýp bizi
ayaða kaldýracak bir so-
nuçla ayrýlacaðýmýza
inancým tam,

Kaleci Mertcan
kendi isteði ile takýmdan
ayrýldý, Mustafa Ve-
ran’ýn hastalýðý geçti, ay-
rýca geçen hafta kardeþi-
ni kaybettiði için bizden
ayrý olan Burakhan Öz-
demir’de takýmla birlik-
te çalýþmalara baþladý’
dedi.

Çorum Belediyespor bugün rakibi önünde alacaðý bir puanla sezonun ilk þampiyonluðunu kazanmak istiyor Özel Ýdarespor bugün Çorum Belediyespor önünde kazanarak þampiyon olmak amacýnda

Recai Kuzey

Ýskilip Kýrþehir’de puan arýyor
Ýskilip Belediyespor yarýn Yeþil Kýrþehirspor ile yarýn saat 13.30’da Ahi

Stadý’nda karþýlaþacaklar. Ýskilip Belediyespor tam kadro olarak gideceði Kýrþehir
deplasmanýnda kötü gidiþe son vermek amacýnda.

Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu ligde sýkýntýlý
günler geçirdiklerini ancak bu zor durumdan kurtaracak güçte

olduklarýný belirterek Kýrþehir deplasmanýndan puanla dönmek için
her türlü hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi.

Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu

Bayanlar 3. Voley-
bol Liginde tem-

silcimiz Hitit Üniversi-
tesi yarýn sahasýnda
Ortu T. Ýhtisas takýmý
ile karþýlaþacak. Ligde
altý hafta sonunda beþ
maðlubiyet bir galibi-
yet alan ve 3 puanla
dokuzuncu sýrada bu-
lunan Hitit Üniversite-
si yarýn saat 14.00’de
puan sýralamasýnda bir
üstünde bulunan Ordu
T. Ýhtisas takýmý ile
karþýlaþacak.

Bu sezon ligde
Çorum’dan genç isim-
ler ve Üniversitesi
bünyesindeki sporcu-
lardan kurulu bir kadro

ile mücadele eden Hitit
Üniversitesi ligde kal-
mak için en yakýn raki-

bi konumundaki Orta
T. Ýhtisas maçýný kaza-
narak puan sýralama-

sýnda bir üst sýraya çýk-
mak amacýnda.

Hitit Üniversitesi yarýn evindeki ikinçi galibiyetini almak için mücadele edecek

Hitit’in konuðu Ordu

U 19 heyecaný bugün baþlýyor

Geçen hafta evinde
Kýrýkkalespor ile

beraberele kalarak çok
önemli iki puan kaybe-
den Bartýnspor, Ço-
rumspor maçýný kazana-
rak bu kaybý telafi et-
mek istiyor.

Pazar günkü oyna-
nacak maça galibiyet
için hazýrlandýklarýný
belirten Teknik Direktör
Naci Yýlmaz, " Sahaya
çýkýp istediðimiz oyunu
sergileyerek maçtan ga-
libiyet için mücadele
edeceðiz. Sahaya çýkýp
elimizden gelenin en
iyisini yapacaðýz" dedi.
MKE Kýrýkkale maçýn-
da þanssýzlýk sonucu 1
puanla ayrýlmanýn üzün-
tüsü içinde olduklarýný
belirten Bartýnspor Tek-
nik Direktörü Naci Yýl-
maz, " Kýrýkkalespor
maçýnda kaçan penaltý-

mýz gol olsaydý maç far-
ka giderdi. Hiç isteme-
diðimiz, hiç hesapta ol-
mayan önce Sincan, ar-
dýndan Kýrýkkale maçla-
rýnda 4 puan býraktýk.
Futbolda bunlar oluyor.
Kýrýkkale maçý geride
kaldý.

Önümüzde Ço-
rumspor maçý var. Artýk
hafta sonu deplasmanda
oynayacaðýmýz Ço-

rumspor maçýna odak-
landýk. Bu maçý kazana-
rak liderliðimizi de sür-
dürmek istiyoruz. Hafta
baþýndan itibaren çalýþ-
malarýmýza devam edi-
yoruz. Bartýnlýlara bu
yýl zafer yaþatacaðýz.
Futbolcularýmýzýn þam-
piyonluk inancý sürüyor.

Futbolcularýmýz
sahaya her maçý kazan-
mak için çýkýyor. Son 2
haftada alýnan beraber-
lik kimseyi yanýltmasýn.
Futbolcularýmýz alýnan
beraberliklerden üzgün.
Ýlk yarýnýn son 3 maçýný
kazanarak yolumuza
emin adýmlarla ilerleye-
ceðiz. Kimsenin bundan
þüphesi olmasýn. Hede-
fimiz Çorum karþýsýnda
mutlak 3 puan ve bu
maçý kazanarak taraftar-
larýmýza hediye edece-
ðiz" dedi.

Naci Yýlmaz

Bartýnspor galibiyete geliyor

Ýskilip maçýnýn hakemi
yine Ýstanbul’dan

Bölgesel Amatör
Lig’deki temsilci-

lerimizden Ýskilip Be-
lediyespor’un yarýnYe-
þil Kýrþehirspor ile
deplasmanda oynaya-
caðý maçý yine Ýstanbul
bölgesi hakemleri yö-
netecek.

MHK’den yapý-
lan açýklamaya göra
Yeþil Kýrþehirspor ile
Ýskilip Belediyespor
arasýndaki maçta Meh-
met Can Özkan düdük
çalacak. Maçýn yar-

dýmcý hakemleride
Þevket Göktaþ ve Yah-
ya Umur Özyýlmaz.
Maçýn dördüncü hake-
mi ise Caner Erbil.

Mehmet Can Özkan



9 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra

Dairesi
19 UF 291 plakalý, 2012
model Fiat marka Linea
1.3 M.JET 95 HP tipli,
Sedan cinsinde aracýn

satýþý iþi.
Muhammen bedel:

30.000
Yer: Karakaþlar Otomotiv

Çevre Yolu 
Saat: 14.30-14.40

***
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý

(TOKÝ) 
Çorum ilinde yapýlacak

TSE Araç Kontrol
Merkezi binasý inþaatý ile

altyapý ve çevre
düzenleme yapým iþi.

Yer: T. C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi

Baþkanlýðý Bilkent Plaza
B1 Blok Bilkent Çankaya

/ Ankara
Saat: 14.30

***
Aile ve Sosyal Politikalar

Ýl Müdürlüðü
Danýþma ve yönlendirme

hizmeti alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
Üçtutlar Cad. No: 57

Çorum
Saat: 14.00

***
10 ARALIK

Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire

Baþkanlýðý
Malzemesiz genel

temizlik hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi

Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey

Kampüsü (Mühendislik
Fakültesi yaný) Rektörlük
binasý 2. kat Ýhale Salonu

Saat: 14.00
***

11 ARALIK
Hitit Üniversitesi Ýdari ve

Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý

Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.

Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire

Baþkanlýðý Kuzey
Kampusu (Mühendislik

Fakültesi Yaný) Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu

Saat: 14.00
***

12 ARALIK
Aile ve Sosyal Politikalar

Ýl Müdürlüðü
Temizlik hizmet alýmý iþi.

Yer: Valilik Hizmet
Binasý 3. kat Çorum

Saat: 15.00
***

T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 FL 844 plakalý, 2012
model, Ford marka, PT2

tipli, gri (kum) renkli, yük
nakli kullaným amaçlý,

dizel yakýtlý aracýn satýþý
iþi.

Muhammen bedel:
26.000

Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký

Saat: 14.00-14.10
***

T.C. Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý

Þoför, temizlik ve ofis
personeli hizmet alýmý iþi.

Yer: Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý Hizmet

Binasý
Saat: 14.00

***
13 ARALIK

Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü

2014 yýlý 12 aylýk veri
tabanýnda kayýtlra bir
standart getirilmesi,

baþvurularýn ve yapýlan
iþlemlerin kolaylýkla takip

edilebilmesi,
sonuçlandýrýlabilmesi,
geçmiþe dönük veri

oluþturulmasý ve verilerin
Yönetim Bilgi Sistemi’ne

kaydedilmesi hizmet
alýmý iþi.

Yer: Aile ve sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü

Saat: 10.00
***

T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ

Memurluðu
Çorum ili, merkez ilçe

ayarýk Mahallesi’nde 658
ada no, 6 parsel no’da
kayýtlý 3.073,00 m2

yüzölçümlü bað vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:

184.900,00
Yer: Çorum Adalet Sarayý

Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10

***
Çorum Orman Ýþletme

Müdürlüðü
Temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü

Cad. No: 72 
Saat: 14.00

***
17 ARALIK

T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi

Çorum ili, Mecitözü
ilçesi, Devletoðlan

köyünde muhtelif yer ve
fiyatlarda 3 adet tarla
niteliðinde taþýnmazýn

satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi

Müzayede Salonu
Saat: 14.30-15.25

***
18 ARALIK

T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi

01 YG 637 plakalý, 2007
model Chevrolet marka,

Aveo tipli, gri renkli
aracýn satýþý iþi.

Muhammen bedel:
20.000

Yer: Ýtfaiye Otoparký
Mecitözü

Saat: 10.50-11.00
***

20 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
8 adet 27 kiþilik araç ile

personel taþýma iþi.
Yer: Çorum L Tipi Kapalý

Ceza Ýnfaz Kurumu
Toplantý Salonu

Saat: 10.00
***

Karayollarý Genel
Müdürlüðü 7. Bölge

Samsun Bölge
Müdürlüðü

180-03 KK nolu Çorum
ili Ýskilip yolunun

24+77200 km’sinde
Haramidere Köprüsü’nün

yapýlmasý iþi.
Yer: Esenevler Mah.

Atatürk Bulvarý No: 380
Atakum / Samsun

Saat: 10.00
***

Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü

Motorin ve benzin alýmý
iþi.

Yer: Ýnönü Caddesi No:
72 Çorum
Saat: 14.00

***
24 ARALIK

T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi

55 BT 001 plakalý, 2005
model, BMW marka  X5

tipinde,
siyah renkte arazi taþýtýnýn

satýþý iþi.
Muhammen bedel:

105.000
Yer: Baþak Oto Parký
(Ankara Yolu 2. Km. -

Çorum)
Saat: 11.00-11.10

*** 
Çorum PTT

Baþmüdürlüðü Ýþletme ve
Teknik Birimler

Müdürlüðü
Hizmet binalarý ve
eklerinin temizlik,

ilaçlama, kalorifer yakma
ve bahçe bakým iþi hizmet

alýmý.
Yer: Çorum PTT

Baþmüdürlüðü Ýdari ve
Mali Birimler Müdürlüðü

Toplantý Salonu
Saat: 10.00

***
25 ARALIK

Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje
Yatýrým ve Ýnþaat

Müdürlüðü
Çorum merkez

Yavruturna Mahallesi 16
derslikli ortaokul yapýmý

iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi

konferans salonu
Saat: 10.00

***
T.C Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah) Satýþ Memurluðu
Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi,
Bahabey Mahallesi 905

Ada l Parsel Nolu arsanýn
satýþý iþi.

Muhammen bedel:
32.511,75

Yer: Ýskilip Belediye
Mezat Salonu (Encümen

Toplantý Salonu)
Saat: 10.00-10.10

***
T.C. 1. Ýcra Dairesi

19 FH 405 plakalý, 1997
model, Ford marka,

Cargo 2520 tipli aracýn
satýþý iþi.

Muhammen bedel:
18.000

Yer: Kültür Otoparký
(Çepni Mah. Ýskilip Cad.

No: 75) Çorum
Saat: 15.10-15.20

***
26 ARALIK

T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi

19 TT 141 plakalý, 2001
model Peugeot marka,

Partner 1.9 tipli sarý renkli
aracýn satýþý iþi.

Muhammen bedel:
11.000

Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu

Saat: 14.50-15.00
***

27 ARALIK
Çorum Þeker Fabrikasý

Müdürlüðü
Özel güvenlik hizmeti

alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker

Fabrikasý Ankara Yolu 9.
km 

Saat: 14.00
***

2 OCAK 2014
T.C. Bayat Ýcra Dairesi

Yeni mah. 40 ada 44
parsel’de kain 5 nolu

baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.

Muhammen bedel:
55.000

Yer: Bayat Hükümet
Konaðý giriþ kapýsý önü 

Saat: 11.10-11.20
***

6 OCAK 2014
T.C. Çorum 3. Ýcra

Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Tozluburun köyü, Acem
mevkii, 163 parsel’de
kayýtlý 29.600,00 m2,

tarla vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.

Muhammen bedel:
280.053,00 TL

Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.30-14.40

***
9 OCAK

T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi

19 AT 079 plakalý, 2009
model Ford marka,

Transit Connect tipli,
beyaz renkli kamyonetin

satýþý iþi.
Muhammen bedel:

23.000
Yer: Çorum Adliyesi

Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40

***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 FG 768 plakalý, 2010
model, Renault marka,
Kango tipli kamyonetin

satýþý iþi.
Muhammen bedel:

24.000
Yer: Ýskilip Belediye

Otoparký 
Saat: 14.20-14.30

***
15 OCAK 

T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi

19 FL 108 plakalý, 2011
model Renault marka

Symbol tipi 2011 model
Sedan cinsi gri renkli

aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:

24.500
Yer: Çorum Adalet Sarayý

Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40

***
T.C. Çorum 2. Ýcra

Dairesi
19 TU 465 plakalý

Renault marka Symbol
Auth 1.5 DCI. tipi 2010
model, Sedan cinsi, gri

(platin) renkli aracýn satýþý
iþi.

Muhammen bedel:
23.500

Yer: Çorum Adalet Sarayý

Mezat Salonu
Saat: 14.50-15.00

***
20 OCAK 

T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi 

Çorum merkez
Yavruturna Mah.
Mecitözü Þosesi

mevkiinde, cilt 12, sayfa
no 1171, 875 ada 37

parsel üzerinde 974,00
m2 yüzölçümlü iki

dükkan ve 32 daireli
kargir apartman

niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.

Muhammen bedel:
110.000,00

Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu

Saat: 14.30-14.40
*** 

23 OCAK
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ

Memurluðu
Çorum il merkez ilçe
Ýkipýnar Mahallesi,

Köyiçi mevkii, 125 ada, 3
parsel nolu avlulu ev ve

ahýr niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:

9.047,92
Yer: Çorum Adliyesi

Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05

***
24 OCAK

T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi

38 D 7396 plakalý, 2011
model, Ford marka,

CCK1 tipli, beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.

Muhammen bedel:
65.000

Yer: Can Yediemin Fen
Lisesi Car No: 33 Çorum

Saat: 14.30-14.40
***

28 OCAK 2014
T.C. Çorum 2. Ýcra

Dairesi 
Çorum ili merkez ilçe,

346 ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde
7 baðýmsýz bölümün satýþý

iþi.
Muhammen bedel:

52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi

Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40

***
5 ÞUBAT 

T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi

Çorum il merkez ilçe, 496
ada no, 4 parsel no,

Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde

üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:

Çorum Adliyesi Mezat
Salonu

Saat: 14.30-14.40

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.

Alo Paket: 225 09 32

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZAPAPSÝ PÝZZA
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Çiðdem
Tepe

Bahçeleri
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr

çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý

SATILIK
PARSELLER

930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.

DERHAL TAPU VERÝLÝR.
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15(Ç

.H
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K
:2

07
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Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Düðün, niþan, mevlit veDüðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilirtoplantý yemekleri verilir..

Daðýtým
Elemaný
Aranýyor

Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere  Daðýtým

Elemaný Alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM

ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik
* Niþanlýk
* Abiye Kýyafetleri
* Kiraya Verilir
* Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.

Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D(Ç
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ÝHALE BÜLTENÝ...   ÝHALE BÜLTENÝ...   ÝHALE BÜLTENÝ...   ÝHALE BÜLTENÝ...   ÝHALE BÜLTENÝ...  
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ELEMAN ARANIYOR
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC

Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ eleman

aranýyor.
Tel: 0 532 642 24 41(Ç
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Bay - Bayan
Milli Eðitim Müdürlüðü’nden sertifikalý

Direksiyon Usta
Öðreticileri alýnacaktýr

Ýlgilenenlerin Özel Çorum Sürücü
Kursu’na müracaatlarý rica olunur.

Mür. Tel: 226 73 93(Ç
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ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ

KAZANCI ve ELEKTRÝKÇÝ
ALINACAKTIR

Orta Anadolu Tarým Gýda A.Þ’de
çalýþmak üzere tecrübeli Kazancý ve

Elektrikçi alýnacaktýr. 
Baþvurular için

0 542 226 15 95 ve 240 15 15(Ç
.H
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ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar

alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica

olunur.
Menekþe Asansör

Tel: 213 23 44(Ç
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KÝRALIK KANTÝN
Çorum Özel Hastanesi kantin

iþletmesi 1 (bir) yýl süreyle teklif usulü
kiraya verilecektir.

Ýrtibat: Türker Cengiz

0 532 564 85 40(Ç
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ÝNSAN KAYNAKLARI
PERSONELÝ

Ofis programlarýna hakim, diksiyonu
düzgün, üniversite mezunu, askerlikle

iliþiði olmayan bay eleman.
Ýrtibat için: Mali Müþavir Ali KÖSE

Tel:225 39 44

Çepni Mah. Emniyet Sok No:2/17

TORNACI
ALINACAKTIR

Makina imalatý sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere tornacý alýnacaktýr.

Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
KARACA MAKÝNA ÝMALAT SANAYÝ

Hýdýrlýk Cad. No: 58/b

Tel: 212 15 67(Ç
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ACÝL DEVREN SATILIK
KURUYEMÝÞ DÜKKANI
Ýþ deðiþikliði nedeniyle Cemilbey

Caddesi üzerinde müþteri
potansiyeli olan park karþýsýnda
faal durumda satýlýk kuruyemiþ

dükkaný.
Mür. Tel: 0 543 415 40 40(Ç
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ELEMANLAR
ARANIYOR

Büro elemaný: Ýngilizce bilen,
tercihen evli olan

Makine Mühendisi: Ýngilizce bilen
erkeklerde askerliðini yapmýþ

Makina Teknikeri ve Resam

Kaynakcý elemanlar aranýyor
CAZGIR ÝNÞ ISI SÝST TÝÇ VE SAN A.Þ

ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGSÝ 7 CAD

NO:15 ÇORUM

TEL:0364 254 92 10

Email:cazgir@cazgir.com.tr(Ç
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ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ

HIZLI TÜKETÝM MALLARI DAÐITIMINDA VE
SATIÞINDA GÖREV ALACAK ÇALIÞMA

ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
ARKADAÞLARIMIZIN
1. B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP,
2. SRC BELGESÝNE SAHÝP,
3. ASKERLÝK GÖREVÝNÝ BÝTÝRMÝÞ,
4. EN AZ YÜKSEK OKUL MEZUNU ÞARTI ve
GELÝÞÝM VE PERFORMANSA ÖNEM VEREN
5. SATIÞA YATKIN VE DENEYÝM SAHÝBÝ
OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. ÞARTLARA
UYAN ARKADAÞLARIMIZIN ADRESÝMÝZE
FOTOÐRAFLARI ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN
BAÞVURMALARINI RÝCA EDERÝZ.
(NOT:BAÞVURULAR GÝZLÝ TUTULACAKTIR)

SEYDÝM DAÐITIM PAZ. AÞ.
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ.

M. AKÝF ERSOY 1. CADDE NO:9(Ç
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ÇAVUÞOÐLU TURÝZM SEYAHAT ACENTASINA
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ

Genç, giriþimci, diksiyonu düzgün Turizm ve
Otelcilik veya Seyahat acenteliði bölümü

mezunu tercihen Bayan (Bay’larda baþvurabilir)
çalýþma takým arkadaþlarý arýyoruz.

Çavuþoðlu Turizm Seyahat Acentesi

Adres: Gazi Caddesi No: 22 Kat: 3

Tel: 212 17 88(Ç
.H

A
K

:3
37

6)

SATILIK MANDIRA
Çorum-Ankara Yolu 19. Km’de Sarimbey

Köyü arazisinde 13700 m2, 300 baþlýk
mandýra boþ þekilde müþtematý ile satýlýktýr.

Fiyatý: 320,000,00 TL (Pazarlýk)
Yýlmaztürk Emlak

0 543 564 37 50

0 364 212 61 19(Ç
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ELEMAN ARANIYOR
Efsane Mola Dinlenme

Tesisleri’nde çalýþtýrýlmak
üzere tecrübeli, deneyimli

Bay-Bayan GARSON
alýnacaktýr.

Mür. Tel: 0 507 500 21 83(Ç
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Devren Satýlýk Yaðlama
Yýkama Ýstasyonu

Halen faal durumda yýkama
yaðlama istasyonu devren

satýlýktýr.
Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Tesisleri

Mür. Tel: 0 545 443 08 75

Acil Satýlýk
Köfte Salonu

Hazýr müþteri portföyü olan içerisinde
9 masalý 800 TL kiralý 300 TL cirolu

doðalgazlý, içerisindeki tüm demirbaþlarýyla
birlikte acil devren satýlýktýr.

Fiyatý: 10.000 TL.
Mür. Tel: 0 532 059 79 19

0 536 965 15 20(Ç
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Çorum Vergi Da-
iresinde 10781034880
nolu mükellefiyim. Þah-
sýma ait 449601-449650
arasý 1 cilt, 449651-
449700 arasý 2 cilt fatu-
ramý ve 179401-179450
arasý 1 cilt, 179451-
179500 arasý 2 cilt sevk
irsaliyemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Öznur ÖZKAYA

Bekir kýzý 08.11.1981
Osmancýk Doðumlu

(Ç.HAK:3398)

Eleman Arýyor
Kalorifer kazaný imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere

kaynakçý çalýþma arkadaþlarý aranýyor.
Sunulan imkanlar: SSK+Maaþ+Servis 

Ýletiþim: 
Adres: Küçük San. Sitesi 21.Cadde No:50

ÇORUM / Merkez
Telefon: +90 (364) 230 12 02

GSM: 0532 453 42 96(Ç
.H
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40
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Çorum Belediyes-
por’da sakatlýklarý

bulunan Osman Bodur ve
Murathan’ýn dün MR’ý
çekildi. Hafta baþýndan
buyana sakatlýklarý nede-
niyle tam olarak antren-
man yapamayan Osman
Bodur ve dün Murat-
han’ýn MR’larý çekildi.

Ýki futbolcununda
MR’ýnýn temiz çýktýðý ve
ciddi bir þeylerinin olma-
dýðýný açýklandý. Kasýðýn-

daki sakatlýðý nedeniyle
aðrýsý devam eden Os-
man Bodur’un yarýnki
Darýca maçýnda forma
giyemeyeceði Murat-
han’ýn ise oynayabilecek
durumda olduðu öðrenil-
di.

Teknik Direktör Se-
dat Özbað Osman Bo-
dur’u maç kadrosuna al-
mazken Murathan’ý 18
kiþilik maç kadrosuna al-
dý.

BAL 6. grupta 11.
hafta maçýnda Ço-

rumspor yarýn saat
13.30’da grup lideri
Bartýnspor ile Dr. Tur-
han Kýlýçcýoðlu Sta-
dý’nda karþýlaþacak.

Ligde ilk on hafta

maçlarý sonunda topla-
dýðý 9 puanla 12. sýrada

bulunan Çorumspor al-
dýðý iki galibiyetinide

deplasmanda aldý. Evin-
deki maçlarda galibiyet

sevinci yaþayamayan
kýrmýzý siyahlý takým bu
sevinci grup lideri Bar-
týnspor önünde yaþamak
amacýnda.

Geçtiðimiz hafta
Safranboluspor deplas-
manýnda aldýðý 2-0’lýk
galibiyetle büyük moral
bulan Çorumspor bunun
verdiði moralle hafta bo-
yunca güçlü rakibine ga-
libiyet için hazýrlandý.

Etimesgut Beledi-
yespor maçýnda üç kýr-
mýzý kart gören kýrmýzý

siyahlý takýmda cezalarý-
ný tamamlayan isimler
yarýnki maçta takýmla-
rýndaki yerlerini alabile-
cekler. Çorumspor raki-
bi önünde üç puanla ay-
rýlarak taraftarýnýn önün-
de ilk galibiyet sevincini
yaþamak istiyor.

Konuk Bartýnspor
ise grupta lider durumda
ancak puanlarýn birbiri-
ne çok yakýn olmasý ne-
deniyle Çorumspor ma-
çýna galibiyet için ayrýl-
mak istiyor. 

Çorum Belediyespor
ilk yarýnýn son dep-

lasman maçýnda yarýn
saat 13.30’da Darýca
Gençlerbirliði deplasma-
nýnda puan mücadelesi
verecek. Ligde son sekiz
haftada yaptýðý çýkýþla
zirveye ortak olan Ço-
rum Belediyespor kendi-
si gibi lige kötü baþlayan
ancak son sekiz haftada
büyük çýkýþ yapan Darý-

ca Gençlerbirliði önünde
puanla ayrýlarak zirvede-
ki yerini korumayý amaç-
lýyor.

Son dört maçýndan
galibiyetle ayrýlarak bü-
yük çýkýþ yapan Çorum
Belediyespor, geçtiðimiz
hafta beþinci galibiyeti
almak için evinde konuk
ettiði Çýksalýnspor önün-
de aldýðý golsüz beraber-
likle altýn deðerinde iki
puan kaybetti. Beledi-
yespor bu beraberliðin
verdiði moral bozuklu-
ðunu üzerinden atarak
hafta boyunca Darýca

Gençlerbirliði maçýna
puan parolasýyla hazýr-
landý.

Kýrmýzý Siyahlý ta-
kýmda Darýca Gençler-
birliði maçýnda kýrmýzý
kart cezalýsý Ýbrahim Se-
len ile sakatlýklarý devam
eden Oðuzhan Saraçoðlu
ve Okan forma giyeme-
yecek. Ev sahibi Darýca
Gençlerbirliði ise ligde
son sekiz haftalýk çýkýþýný
sahasýnda oynayacaðý ilk
yarýnýn son maçýndan ga-
libiyetle ayrýlarak çýkýþý-
ný sürdürmek amacýnda.

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri

Çaðrýcan 

Eray    Nedim      Ýmam     Yakup

O. Yalçýn  M. Akif    Furkan   Murathan(Ender) 

A. Buðra         Emir                             

3. Lig  2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn 

Darýca - Çorum Belediye: M. Fatih Gökçe (Ýzmir)
Erzurum BÞ- Batman Petrol: Ýbrahim Halil Ýleri (Van)
M. Evrenseki- Ünyespor: O. Ender Bulut (Zonguldak)
Sakarya-68 Yeni Aksaray: Burak Taþkýnsoy (Ýstanbul)
Elazýð Bel-Maltepe: Kadir Saðlam (Ankara).
Sancaktepe-Hacettepe: Bilal Kunt (Kastamonu).
Orhangazi-Balçova Bel: Seser Tuna (Balýkesir),
Çýksalýn - Elibol Sandýklý: Osman Kaya (Tekirdað)
Düzyurt- Bursa Nilüfer: Osman Yiðit Uzer (Ýstanbul)

MHK’den Darýca-Çorum
Belediye maçýna özel ilgi

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
yarýn Darýca Gençlerbirliði ile Çorum Bele-

diyespor arasýndaki maça özel ilgi. Merkez Ha-
kem Kurulu grubun iddialý iki takýmnýn maçýna
tecrübeli hakemlerden Ýzmir’den Mehmet Fatih
Gökçe’yi atadý.

MHK tecrübeli hakem Ýzmir Bölgesi hake-
mi Mehmet Fatih Gökçe’yi bu zorlu maçta gö-
revlendirdi. Yardýmcýlýklarýnýda Ýzmir’den Ser-
dar Gezgin ve Hüseyin Kývanç Durmaz yapa-
caklar. Maçýn dördüncü hakemide Ýzmir’den
Nedim Gülgü.

Maçta gözlemci olarakta Mehmet Fahri
Ovacýk görev yapacak. Temsilciler Kurulu’da
maçýn önemine binaen iki temsilcisini bu maçta
görevlendirdi. Nadya Güher ve Celal Ergücan
temsilci olarak görev yapacaklar.

Çorum Belediyespor grupta kendisi gibi son sekiz haftada büyük
çýkýþ yapan Darýca Gençlerbirliði ile yarýn saat 13.30’da Darýca Ýlçe
sahasýnda puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk yarýyý
zirveye yakýn noktada bitirmek için deplasmandan puanla ayrýlmak
amacýnda. Kýrmýzý kart cezalýsý Ýbrahim ve Kývanç ile sakatlýklarý
devam eden Oðuzhan Saraçoðlu, Okan ve Osman Bodur bu maçta

forma giyemeyecekler.

Ýnanýrsanýz baþarýrsýnýzÝnanýrsanýz baþarýrsýnýz

Çorumspor yarýn sahasýnda konuk edeceði grup lideri Bartýnspor maçýný kazanmak istiyor

Çorumspor lideri devirmeye kararlý
Bölgesel Amatör Lig 6. grupta lider durumda bulunan Bartýnspor ile
yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþýlaþacak

olan Çorumspor kendi sahasýndaki ilk galibiyetini alarak taraftarýyla
galibiyet sevinci yaþamak istiyor.

Celal Bayraklý’ya
Avrupa’da görev!

Çorum Bölgesel Hakemi Celal
Bayraklý’ya 11. grupta Babaes-

kispor ile Ýstanbul Halide Edip Adý-
varspor takýmlarý arasýnda oynanacak
maçta görev yapacak.

Bu hafta baþýndan buyana Ýstan-
bul’da hakem geliþim seminerinde
katýlan Celal Bayraklý’nýn yöneteceði
maç yarýn saat 13.30’da Kýrklareli
100. Yýl Stadý’nda baþlayacak.

Karþýlaþmada Bayraklý’nýn yar-
dýmcýlýklarýný ise Çorum’dan Ahmet
Ecevit ve Amasya’dan Emre Aslan
yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise
Çorum’dan Yalçýn Kara.

Selçok ve Okan’a   

Ordu’da görev

Bölgesel Yardýmcý hakemleri-
miz Mahmut Selçok ve Emrah Okan
BAL 4. grupta oynanacak Soyaspor
ile Ýlk Adým Belediyespor takýmlarý
arasýndaki maçta görev yapacaklar.

Maçýn orta hakemi Sinop’tan Erdal
Yýlmaz, yardýmcýlarý ise Mahmut
Selçok ve Emrah Okan.

Osman Bodur ve Murathan’ýn MR’ý çekildi

Celal Bayraklý

Ýki futbolcununda MR’ý temiz çýktý ancak aðrýsý olan Osman
Bodur kadroya alýnmadý, Murathan ise 18 kiþilik kadroda.

Murathan

Çorum Belediyespor’un yarýn Darý-
ca Gençlerbirliði ile oynayacaðý

maçýn 18 kiþilik kadrosu açýklandý.
Teknik Direktör Sedat Özbað tarafýn-
dan açýklanan 18 kiþilik kadroda Çað-
rýcan, Osman Kaç, Macit, Eray, Ne-
dim, Ýmam, Yakup, Kadir, Vedat, M.

Akif, Furkan, Oðuzhan Yalçýn, Meh-
met Keleþ, Erol, A. Buðra ve Ender.

Kýrmýzý Siyahlý takým bu sabah
kahvaltýnýn ardýndan 08.00’da yola çý-
kacak. Akþam saatlerinde Darýca Bay-
ramoðlu’nda otele yerleþecek ve maç
saatini bekleyecek.

Kafile bugün yola çýkýyor

Çorum-Bartýn maçýnýn
hakemi Eskiþehir’den

Bölgesel Amatör Lig 6.
gruptaki temsilcileri-

mizden Çorumspor’un
yarýn sahasýnda oynayaca-
ðý grup lideri Bartýnspor
maçýný Eskiþehir Bölgesi
hakemlerinden Muzaffer
Hoþsoy yönetecek.

Maçta Hoþsoy’un
yardýmcýlýklarýný ise yine
Eskiþehir’den Gürcan
Durna ve Ramazan Ufuk
Alda yapacak. Maçýn dör-
düncü hakemide Sercan
Murat Gündüzler. Muzaffer Hoþsoy

Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü Sedat Özbað, ma-

zereti olmayan bir maç oynaya-
caklarýný içerde kaybettikleri iki
puaný bu maçta telafi etmek iste-
diklerini kazanamasalarda kaybet-
memek istedikleri bir karþýlaþma
oynayacaklarýný söyledi.

Ligde bulunduklarý konum
itibariyle alýnacak her puanýn
önemli olduðunu belirten Teknik
Direktör Sedat Özbað ‘Çýksalýns-
por karþýsýnda yükseldikçe alçal-
mayý baþaramadýk. Bunda sahada-
ki futbolcular kadar mutfak arka-
sýndaki isimler olarak bizlerde ha-
ta yaptýkki böyle bir sonuç ortaya
çýktý.

Bu maçtan gerekli dersleri
çýkardýk ve hafta baþýndan itibaren
Darýca maçýna hazýrlandýk. Raki-
bimizle ligdeki konum ve son dö-

nemdeki performanslar olarak ya-
kýn bir görüntü veriyoruz. Onlarda
son haftalarda çýkýþ içindeler. Ev-
lerinde oynayacaklarý maçta ka-
zanmak isteyecekler.

Bizde ligin kalan iki maçýn-
dan istediðimiz puanlarý alarak
devreye istediðimiz yerde girmek
istiyoruz. Rakibimizin üçüncü
bölgesi çok tecrübeli isimlerden
kurulu ve etkililer. Bu bölgede ra-
kibe pozisyon vermemiz gereki-
yor.

Öyle bir maç oynayacaðýzki
hata yapan deðil yaptýranýn kaza-
nacaðý bir maç olacak. Bizde bu
düþünce ile gerekli tüm hazýrlýkla-
rýmýzý yaptýk. Çalýþtýklarýmýzý sa-
hada uyguladýðýmýz takdirde iste-
diðimiz alarak ayrýlacaðýmýza ina-
nýyorum.

Teknik Direktör Sedat Özbað, Çýksalýnspor maçýnda sahadaki futbolcular kadar
perde arkasýnda mutfakta görev yapanlar olarak kendilerininde hata yaptýðýný
ancak Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hata götürmeyeceðini söyledi. Özbað,

rakibin konumuyla zor geçecek bir maç oynayacaklarý ancak puanla ayrýlmak için
hata yapmadan mücadele edeceklerini belirtti.

‘Ýlk yarýyý bulunduðumuz
yerde bitirmek istiyoruz’

Teknik Direktör Sedat Özbað

Ýbrahim Selen’e
dört maç ceza

Çorum Belediyes-
por’lu Ýbrahim Se-

len’e dört maç ceza ve-
rildi. PFDK, Çorum
Belediyespor -Çýksa-
lýnspor maçýnýn son da-
kikalarýnda rakip takým
oyuncusuna yaptýðý ha-
reket nedeniyle kýrmýzý
kart gören Ýbrahim Se-
len’e dört maç ceza
verdi. Selen’e iki bin li-
ra para cezasýda verildi,

Selen bu kartla ilk
yarýyý kapattý ve ikinci
yarýnýn ilk haftasýnda
oynanacak maçtada
forma giyemeyecek.

68 Yeni Aksarays-
por’a Maltepespor ma-
çýnda Balçova Beledi-
yespor’a Erzurum Bü-
yükþehir Belediyespor
maçýndan, Düzyurt-
spor’a ise Ünyespor

maçýnda takým halinde
sportmenliðe aykýrý ha-
reket nedeniyle cezalar
verdi. Aksaray ve Bal-
çova’ya 1200’er Düz-
yurt’a ise 1400 lira ce-
za verildi.

Ýbrahim Selen


