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DOĞRUYOL
eni tip koronavirüs (Covid-19) ile savaşta bir korona
atağa geçiyor bir biz, yendik derken bir bakıyoruz ateş
hattının içine düşmüşüz, koronavirüs önüne geleni silip
süpürüyor. Şaşkına döndürdü bizi…
Yüz binde 22.87’den 47.29‘a atlayan Çankırı, hızını alamayıp 122,64’ü kucakladı. Önlenemeyen yükselişte rekor üzerine
rekor kırmak için önümüzde hiçbir engel yok.
Bir devlet adamın sözü : “Yollar yürümekle aşınmaz”
Koronavirüs belasından cadde cadde, sokak sokak dolaşmakla kurtulunmuyor, kökü kurutulmuyormuş demek…
Toplumun bir kesiminin anlayacağı radikal tedbirler gerekli.

Bu sorumlulukta yerel yöneticilerin üzerine düşen görev
olduğu kadar merkezi yönetimin de üzerine düşen görevler
var.
Vatandaşa düşen göreve gelince…
Kurunun yanında yaş da yanıyor…
Bir kesim; hem kendi sağlığı hem de çevresini düşünerek duyarlı davranıp maske, mesafe, temizlikten de öte
kapalı mekân, kalabalıktan uzak dururken hatta işi aşırılığa
taşırken, diğer sorumsuz kesim; koronavirüse meydan okuyup diğer kesimin sağlığı ile oynadığının, bilmeden yaşama
hakkını gasbettiğinin farkında değil.
Yine de birlikte başarma umudumuzu kaybetmiyoruz…

İstiklâl Yolu Eğitim, Kültür, Turizm ve Gençlik Derneği Genel Kurulu toplandı

İsmail Çam yeniden başkan seçildi
i
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stiklâl Yolu Eğitim, Kültür,
Turizm ve Gençlik Derneği Genel Kurulu Taşmescit
ÇAKÜ MYO Yerleşkesindeki ofisinde toplandı.
Divan Başkanlığını Tunç
Boran, kâtip üyeliklerini Mustafa Sarıaslan ve Hüseyin Gökçe’nin yaptığı genel kurulda
tek liste ile gidilen seçimlerinde kurucu başkan İsmail Çam
yeniden başkan seçildi.
Faaliyet Raporu hakkında
bilgi veren İsmail Çam

“07.04.2018 tarihinde online olarak başvurusu yapılan
“İstiklâl Yoluna Vefa” projesinin yürütülmesine 2 Temmuz
2018 tarihinde başlanarak 30
Haziran 2019 tarihinde sona
erdi. Proje ile yeni neslin cephe gerisine farkındalığı ve
“Yaşanmış Hatıralar”, “Kurgu Hikâyeler” ve “Şiir” dalların da özgün yeni eserlerin
üretmeleri sağlandı.
Çankırı merkezli yurt genelinde yürütülen duyuru için
3 bin adet afiş ve 12 bin adet

Vali Ayaz meslek okullarının önemine vurgu yaptı
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ali Abdullah Ayaz, okul ziyaret ve incelemelerine devam
ediyor. Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ayaz, Okul Müdürü Abdurrahman Şayık’tan bilgi aldı.
Okuldaki sınıf ve atölyeleri ziyaret eden Vali Abdullah Ayaz,
öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali
Ayaz, mesleki ve teknik okulların önemine dikkat çekti. Meslek
elemanı yetiştiren okulların istihdama büyük katkı sağladığını
ifade eden Vali Ayaz, “Kurumsal işletmeler vasıflı personel arayışı içerisinde oluyor. Bu vasıflı personeli de bu okullarımız yetiştiriyor. Bu açıdan mesleki ve teknik okullar ilimiz için de büyük
öneme sahip” dedi.
İncelemelerde Vali Ayaz’a, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer
Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya eşlik etti.

BAL’da gruplar
belli oldu
6’DA

katlamalı broşür hazırlanarak
Türkiye çapında dağıtılırken;
Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Çankırı Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Müftülük, Mahalli İdareler
Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi
proje ortağı olup, Kastamonu
Üniversitesi, Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Turizm
Müdürlüğü, Müftülüğü, Mahalli
İdareler Müdürlüğü, Sinop Valiliği, Mahalli İdareler Müdürlüğü projeyi destekledi. Proje
faaliyetleri ile ortaya çıkan
eserler kitaplaştırılarak kaynak
doküman haline getirildi.
REKOR
2014 yılında kurulan dernek kuruluşundan itibaren her
yıl bir proje yürütürken 2019
yılında iki proje birden yürüterek bir rekora imza attı.
“İstiklâl Yolu Vefa Projesi” devam ederken “Millî Mücadelede Cephe Gerisi Projesi” 12 ay yürütüldü.
12 Ağustos 2018- 3 Mart

2019 tarihleri arasında Türkiye
kapsamında düzenlenen Edebiyat Yarışmasına, “Şiir Dalında” 129, “Kurgu Hikâye”
dalında 102 ve “Yaşanmış
Hatıralar” dalında 16 olmak
üzere toplam 247 başvuru

oldu. Başvurular, 4 Mart 2019
- 8 Nisan 2019 tarihlerinde üç
aşamada değerlendirildi, ödül
almayı hak eden ve yayınlanması uygun görülen eserler
tespit edildi,
29 Nisan 2019- 19 Mayıs

2019 tarihlerinde Çankırı lOO.
Yıl Kültür Merkezi ve Sergi
Salonunda ödül töreni sergileme yapıldı. Jürilerin uygun
gördüğü eselerden 300’er
adet basıldı.

Öztürk hizmetleri video-slayt ile anlattı
I
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lgaz Belediye Başkanı
Mehmed Öztürk’ün görevi devraldığı 2019 Nisan
ayından bu güne kadar yaptığı
çalışmalar üçer aylık periyotlarda “Birlikte Nice Hizmetlere” başlığı altında video-slayt
formatında Ilgazlıların değerlendirmesine sunuldu.
Ilgaz Belediyesi tarafından
hazırlanan, ilki 20 Mart 2021
günü yayınlanan video-slaydın
diğer bölümlerinin zamanında
yayınlanacağının altını çizen
Başkan Öztürk, Ilgaz’a hizmet
yoluna “Daha Güzel Bir Ilgaz
İçin” parolasıyla çıktıklarını,

Kahveler Başkan
Esen’den
6’DA

vatandaşların rahat ve huzuru
için var güçle çalıştıklarını belirtti.
“Gecemizi gündüzümüze
katarak, bir taraftan Ilgazımızın saklı güzelliklerini ortaya
çıkarıyor, diğer taraftan da
yeni ve modern bir Ilgaz inşa
etmeye gayret ediyoruz” diyerek şunları ifade etti:
“Görevi devraldığımızdan
bu yana Ilgazımız için yaptığımız çalışmaları ‘Birlikte
Nice Hizmetlere’ serisinde video-slayt olarak sizlerin takdirine sunuyorum. Çalışmamızın
ilkinde ilk üç ayımızı özetlemeye çalıştık.”

Çankırı’da trafiğe 54 bin
457 araç kayıtlı
5’TE

Dede ve nineler anlatıyor,
çocuklar dinliyor
5’TE

