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4 Dr. Atilla Bozdoğan vefat etti

Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. Atilla Bozdoğan hayatını
kaybetti. Dr. Bozdoğan’ın cenazesi
dün Ulucami de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlıkta toprağa
verildi. Çorum Tabip Odası Başkanı Dr.
Mustafa Azak, Bozdoğan için
düzenlenen törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

GÜNDEM

GÜNDEM

---

‘Turist sayısını artırmak için
işbirliği ve eylem planı gerekir’

Osmancık Kültür Turizm Derneği Başkanı Sakin Karakaş
“Turizm Haftası” nedeniyle yapmış olduğu açıklamada
Çorum’a gelen turist sayısını artırmak için il merkezi ve
ilçelerin işbirliği yapması ve Çorum için bir eylem
planı ortaya konulması gerektiğini söyledi.
Kastamonu ve Amasya’nın komşu iller olarak turist
sayısında her yıl sistemli bir artış kaydettiklerini ve
500 bin rakamını yakaladıklarını belirten
Karakaş, “Çorum’da ise gelen turist sayısı 130
binlerde olmakla birlikte her yıl sistemli bir
düşüş yaşanmaktadır” dedi.

İşçi Servisi Otomobille Çarpıştı: 12 Yaralı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi
Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini gece vardiyasına götüren
Yaşar Akça yönetimindeki 19 S 0069 plakalı midibüs, İnönü Caddesi'ndeki kavşakta Vedat Kaya'nın kullandığı
19 AE 733 plakalı otomobille
çarpışıp, devrildi.

Çorum’dan bir şehit daha
Yýl: 1 Sayý: 121

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Sayfa 3’te

Şırnak’tan peş peşe acı haberler geliyor. Ankara Özel Harekât
kadrosunda görev yapan Çorumlu Özel harekâtçı Hıdır Gençaslan Şehit oldu.

PKK’lı teröristlerin açtığı ateş
sonucu boynundan yaralanan ve
kaldırıldığı hastanede şehit
düşen Hıdır Gençaslan’ın
Mecitözü İlçe nüfusuna kayıtlı 2
çocuk babası, kız kardeşinin de
emekli polis olduğu öğrenildi.
Şehit ’in uzun süre önce vefat
eden babasının Mecitözü belediyesinden emekli olduğu öğrenildi.
Şehit polis Hıdır Gençaslan için
Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır
Tümen Komutanlığı’nda tören
düzenlendi.
Şehit Hıdır Gençaslan’ın Türk
Bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak İl Jandarma
Komutanlığı’na getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin
özgeçmişi okunarak, dua edildi.
Şehit Hıdır Gençaslan, cenazesini silah arkadaşları dualar
eşliğinde ambulansa kadar
omuzlarında taşıdı. Silah arkadaşları birbirlerine sarılarak,
acılarını paylaştı.
Aslen Çorumlu olan
şehit Hıdır
Gençaslan’ın cenazeSayfa 3’te
si toprağa verilmek üzere uçakla Antalya’ya gönderildi.

İşçi Servisi Otomobille Çarpıştı: 12 Yaralı

Bayanlara özel kutlu
doğum etkinliği yapıldı

Çorum İl Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri
çerçevesinde
Bahçelievler Yatılı Hafızlık
Kız Kuran Kursu’nun katkıları ile bayanlara özel program düzenlendi.
Sayfa 5’te

3

Çorum’un tarihi, turistik ve doğal güzellikleri tanıtıldı

5

1.5 aylık hamile kadını sokak ortasında bıçakladı
1.5 aylık hamile olduğu belirtilen 20 yaşındaki Bahar
Tezel, yolda tartıştığı bir kişi
tarafından bıçaklandı.
Hastaneye kaldırılan kadın
tedavi altına alınırken, şüpheli
polis tarafından yakalandı.
Olay bugün
Çorum'un Gülabibey
Mahallesi'nde meydana geldi.
Sayfa 4’te

Elektrik
kesintisi
var
Sayfa 7’de

E devlette
her plaka
sorgusu
olmayacak
Sayfa 7’de

İkinci
emekli
maaşı
yolda
Sayfa 7’de

Sayfa
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‘Turist sayısını artırmak için

işbirliği ve eylem planı gerekir’
Osmancık Kültür Turizm Derneği
Başkanı Sakin Karakaş “Turizm
Haftası” nedeniyle yapmış olduğu
açıklamada Çorum’a gelen turist
sayısını artırmak için il merkezi ve
ilçelerin işbirliği yapması ve Çorum
için bir eylem planı ortaya konulması gerektiğini söyledi.
Kastamonu ve Amasya’nın komşu
iller olarak turist sayısında her yıl
sistemli bir artış kaydettiklerini ve
500 bin rakamını yakaladıklarını
belirten Karakaş, “Çorum’da ise
gelen turist sayısı 130 binlerde
olmakla birlikte her yıl sistemli bir
düşüş yaşanmaktadır” dedi.
Karakaş, açıklamasında şunları söyledi:
“Gezginlere sadece Hattuşa’yı sunmanın Çorum turizmine hiçbir katkısı olmayacaktır. Ancak kasaba
tanıtım kültürlerinde yer alan fuarlarda yöresel ürün dağıtarak turizmden sonuç alınmaz. Çorum coğrafyasında İskilip’i görmeye gelenler
Osmancık’ı görmez. Osmancık’ı
görmeye gelenler Hattuşa’ya gitmez. Kargı yaylasında bir gün geçirenler Kerebi Gazi’yi bilmez.
Koyunbaba’yı ziyaret edenler
Çorum’un konaklarını tanımaz.
Ne zaman ki bütün bunları bir araya
getirir bir plan ve program dâhilinde
hareket eder, projeler üretilir ve
işbirliği yapılırsa işte o zaman sonuç
almak mümkündür. Destinasyonsuz

turizm hareketleri patinaj yapmaya
mahkûmdur. Yüzlerce kaynak zenginliğine rağmen sonuçta istatistiklerin yönü hep aşağıya bakar.
İşbirliği yapılmadan Kapadokya’ya
benzer zengin bir destinasyon ortaya konulmadan, turizmde sağlıklı
sonuç alınamaz.”

Palabıyık Köyü Derneği'nde,
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
tarafından ''Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi (KKKA) Hastalığı'' hakkında
bir eğitim programı düzenlendi.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte,
hayati önem taşıyan bu konunun
hatırlatması amacıyla düzenlenen
eğitim, Merkez Toplum Sağlığı
Merkezimizde görevli Ebe Derya
Sarıkaya ve Hemşire Birsen

Güngör
tarafından
verildi.
Eğitimde, Sağlık Bakanlığımızca
hazırlanan
“Keneyi
Hafife
Almayın,
Tedbiri
Elden
Bırakmayın!'' temalı video eşliğinde katılımcılar bilinçlendirildi.
Konuya yoğun ilgi gösteren katılımcılara yine aynı temalı broşürler
dağıtılması ve soruların cevaplanmasının ardından eğitim sona erdi.

Palabıyık Köyü’nde
KKKA eğitimi verildi

GÜNDEM
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Tarihi Osmancık Kalesinde
Encümen Toplantısı yapıldı
Restorasyon projesinin ilk etabı tamamlanarak
ziyarete açılan tarihi Osmancık Kalesi belediye
encümen toplantısına ev sahipliği yaptı.
Osmancık Kalesi ziyarete açıldığı günden beri
yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi alan Osmancık Kalesinde belediye
ilk kez encümeni toplantısı da yapıldı.
Belediye Başkanı Hamza Karataş, tarihi geçmişe sahip Osmancık Kalesinin atıl bir durumdan
ilgiyle gezilen bir ziyaret yerine dönüştüğünü
belirterek kalede yapılan encümen toplantısının
bu nedenle anlamlı olduğunu söyledi.

TARİHİ BİR GÜN

Osmancık Kalesini farklı şehirlerden çok sayıda
turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Başkan
Karataş, "Osmancık Kalesi restorasyonu ilk
yatırım yaptığımız projemizdi. Bugün
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilçemizin ziyaret alması bizi mutlu ediyor. Restorasyondan
önce kaleye ulaşım mümkün değildi. Hatta tehlikeli görüldüğü için ziyarete izin verilmiyordu.
Bugün güzel şehrimizi izleyerek Osmancık

Diplomayı kiralayan eczacıya ceza
Sağlık Bakanlığı, başkasının
diplomasını kiralayarak eczane açanların, vatandaş sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle denetimleri sıklaştırma
kararı aldı, cezaları da arttırdı.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni
düzenlemesine göre, denetimlerde eczacının yerinde bulunmaması halinde 24 saat sonra
bir denetim daha yapılacak.
Diplomasını kiraladığı tespit
edilen eczacı yasaya göre 5
yıl eczane açamayacak;
SGK’ya fatura edilen ilaç
bedeli de faiziyle geri alınacak.

ECZACILARA SIKI
TAKİP BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı, diploma
kiralayarak eczane açılmasının önüne geçmek için muvazaa ile etkin mücadele çalıştayı yaptı. Sağlık Bakanlığı,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu (TİTCK), “Muvazaa
Yönergesi”ni de yayımladı.
Yönergede, eczane işletimi ile
ilgili kurallara açıklık getirildi. Buna göre eczacı odaları,
il sağlık müdürlükleriyle
işbirliği yapacak. Kiraladığı
diplomayla eczane çalıştıranlar sıkı takip altına alınacak.

ECZACININ RUHSATI
İPTAL EDİLECEK,
SGK İLAÇ BEDELİNİ
FAİZİYLE GERİ ALA-

CAK

Bir yıllık periyot içinde eczaneye üç farklı zamanda denetim yapılacak. Eczacının
yerinde bulunmaması halinde,
24 saat sonra bir denetim
daha yapılacak. Eczacının
duvarda asılı fotoğrafı ya da
diplomasındaki resme dikkat
edilecek. Usülsüzlüğün tespit
edilmesi halinde, eczanenin
ruhsatı iptal edilecek ve söz
konusu eczacı 5 yıl süreyle
eczane açamayacak.
Eczanenin o zamana kadar
Sosyal Güvenlik Kurumu’na
fatura ettiği ilaç bedeli de faiziyle birlikte diplomasını
kiralayan eczacıdan geri alınacak.

Kalesini gezebiliyoruz. Bu encümen toplantımız
da yaptığımız çalışmalardan alınan sonucun
göstergesi olarak bir anlam ifade ediyor.
Dolayısı ile bugün bizim için tarihi bir gün."
dedi.
Belediye Encümen toplantısı Restorasyon projesi kapsamında kale üzerine ahşap konsepte
inşa edilen kafeteryada yapıldı. Kısa bir süre
önce alt yapı çalışmaları hızlandırılan kafeteryanın encümen toplantısı öncesinde kullanıma
hazır hale getirildiği belirtildi.

Sağlıkta Güçlendirilmiş Aile
Sağlığı Merkezi” dönemi
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş
Organize Sanayi içindeki Demirtaş Semt
Polikliniği'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, vatandaşlardan gelen
şikayetler doğrultusunda yeni bir sağlık sitemini hayata geçireceklerini söyledi. Hastaneleri,
sağlık ocaklarını, güçlendirilmiş aile sağlığı
merkezlerini
kurduklarını
kaydeden
Müezzinoğlu, "Vatandaşlarımız, sabah 8, akşam
4, 'Biz hemşire, doktor bulamıyoruz' diyorlar.
Şimdi 7-12 saat, yani haftanın 7 günü 12 saat
süresince vatandaşımızın yanında olacak, hafta
sonu onları gerek obezite ile ilgili gerek diyabetle ilgili, şeker hastalığıyla ilgili, tansiyonla
ilgili, sağlıklı beslenme ile ilgili, gerekse hareketli yaşamla ilgili onların sağlıklı gelişimine
destek verecek her türlü zemini hazırlayacak
güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerini yapacağız" dedi.

İHALESİ BU YIL

Günün 24 saati sağlık hizmetlerini yerine getirecek hastanelerin bin adetinin ihale süreçlerinin bu sene başlatılacağını ve önümüzdeki yıl
ihalelerinin gerçekleştrileceğini söyleyen Bakan
Müezzinoğlu, "Böylelikle Türkiye'de her
mahallede her semtimizde sağlıklı yaşam merkezlerinizi en kısa zamanda yapacağız" dedi.

Sigarada tek tip paket
Sigara paketlerinde, marka logosu ve simgesi değil, sadece sağlık uyarıları yer alacak. İrlanda,
İngiltere, Fransa ve Finlandiya,
“kara paket” uygulamasına bu
yıl geçmeyi planlıyor. Bu uygulamanın Türkiye’de hayata geçirilmesi için kanuna bir madde
eklenecek. 15 milyon tiryakiyi
ilgilendiren ve “torba yasa” taslağında yer alan madde şöyle:
"Türkiye’de üretilen veya ithal
edilen tütün ürünleri; markanın
yazım şekli, yazı karakteri,
punto boyutu, paket üzerindeki
konumu, paketlerin rengi, paket
üzerinde yer verilen uyarı

mesajları, diğer zorunlu yazı,
ibare, şekiller dahil olmak üzere
aynı şekilde tasarlanmış düz
paket biçiminde piyasaya arz
edilir. Paketlerin üzerine marka
logosu veya simgesi konulamaz.”

YÖNETMELİK
HAZIRLANACAK

Tek tip sigara paketlerinde yer
alacak uyarı amaçlı yazılar
yönetmelikle belirlenecek.
Bunun için de kanuna şu madde
eklenecek: “Kanunda sözü edilen yasal uyarı yazıları, resim,
şekil veya grafik mesajlarıyla,

paket üzerinde yer verilen markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi,
paket üzerinde yer verilen uyarı
mesajları, diğer zorunlu yazı,
ibare, şekiller dahil olmak üzere
paketler ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
Bakanlık, maddeye gerekçe olarak, paketlerin cezbedici renklerinin ve şekillerinin çocuklar,
gençler ve kadınlar için özendirici olmasını gösterdi. Paketlerin
özendirici olmasının sağlık uyarılarının etkisini yitirmesine
neden olduğu belirtilerek,

“Tütün Kontrol Çerçeve
Sözleşmesi ve Dünya Sağlık
Örgütü de tek tip paket uygulamasını teşvik etmekte. Türkiye,
tütün kontrol çalışmalarıyla
dünya lideri” denildi.

SİGARA YASAKLARI
GENİŞLİYOR

Torba yasa ile sigara yasakları
da genişletiliyor. Yeni yasaklar
şöyle:
-Kamu binalarının kapalı alanlarının eklentilerinde sigara içilmeyecek.
-Hastane bahçelerinde, kamuya
açık park ve bahçelerin çocuk

oyun alanlarında sigara içilmesi
yasak olacak.
-Lokanta, kahvehane, kafeterya,
birahane gibi işletmelerin açık
alanlarında tütün kullanımına
mahsus alanlar oluşturulacak.
-Çatı, duvar veya cephelerinde
kullanılan materyalin türüne
bakılmaksızın, bir çatı ve bir
duvar ile kapatılmış alanlar
kapalı alan olarak değerlendirilecek.
-Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler
ile üniversite yerleşkelerinde
sigara satışı yapılamayacak.

Sayfa

GÜNDEM

3

18 Nisan 2016 PAZARTESİ

Çorumlu polis şehit oldu
Şırnak’tan peş peşe acı haberler geliyor. Ankara Özel Harekât
kadrosunda görev yapan Çorumlu Özel harekâtçı Hıdır Gençaslan Şehit oldu.

PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu boynundan yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit
düşen Hıdır Gençaslan’ın Mecitözü İlçe nüfusuna kayıtlı 2 çocuk babası, kız kardeşinin de
emekli polis olduğu öğrenildi. Şehit ’in uzun
süre önce vefat eden babasının Mecitözü belediyesinden emekli olduğu öğrenildi. Şehit polis
Hıdır Gençaslan için Şırnak 23’üncü Jandarma
Sınır Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Şehit Hıdır Gençaslan’ın Türk Bayrağına sarılı
cenazesi, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na
getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin
özgeçmişi okunarak, dua edildi. Şehit Hıdır
Gençaslan, cenazesini silah arkadaşları dualar
eşliğinde ambulansa kadar omuzlarında taşıdı.
Silah arkadaşları birbirlerine sarılarak, acılarını
paylaştı. Aslen Çorumlu olan şehit Hıdır
Gençaslan’ın cenazesi toprağa
verilmek üzere uçakla Antalya’ya
gönderildi. Şehidin cenazesi
Antalya’da toprağa verildi.

İşçi Servisi Otomobille Çarpıştı: 12 Yaralı
Çorum'da meydana gelen trafik
kazasında 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize
Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini gece
vardiyasına götüren Yaşar Akça
yönetimindeki 19 S 0069 plakalı
midibüs, İnönü Caddesi'ndeki kavşakta Vedat Kaya'nın kullandığı 19
AE 733 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi.
Kazada, sürücüler ile midibüsteki
Salim Özçetin (29), Yasin
Sarıkoçaklar (26), Tuğrul Öztürk
(27), Çelebi Güvelek (28),
Hüseyin Özarslan (33), Emre Çağ-

daş (24), İsmail Kaypak (37),
Alper Özkaya (32), Salih Yıldırım
(36) ve Cemil Kundoğdu (28)
yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim
ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü
Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
OSB'deki bir seramik fabrikasında
çalıştığı
öğrenilen
işçilerin
sağlık
durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sayfa
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1.5 aylık hamile kadını sokak ortasında bıçakladı
1.5 aylık hamile olduğu belirtilen 20 yaşındaki Bahar Tezel, yolda tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadın
tedavi altına alınırken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Tezel, yolda yürüdüğü sırada
daha önceden tanıdığı ve yanına gelen 26
yaşındaki E.D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D., üzerinde taşıdığı
bıçakla genç kadını 3 yerinde bıçaklandı.
Kanlar içerisinde yerde kalan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardırdan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun
ağır olduğu belirtildi. Saldırının
ardından olay yerinden kaçan
şüpheli ise Sungurlu’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla
ilgili soruşturma sürüyor.
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Dr. Atilla Bozdoğan vefat etti

Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden
Dr.
Atilla
Bozdoğan hayatını kaybetti.
Dr. Bozdoğan’ın cenazesi dün
Ulucami de kılınan cenaze
namazının
ardından
Ulumezarlıkta toprağa verildi.
Çorum Tabip Odası Başkanı
Dr. Mustafa Azak, Bozdoğan
için düzenlenen törende yaptığı
konuşmada şu ifadelere yer
verdi.
“Bugün çok büyük bir kayıp
vesilesiyle burada bir aradayız.
Çorum Tabip Odası Üyesi,
Onur Kurulu üyeliğimizi icra
etmiş, mesleğimizin duayyenlerinden Kıymetli büyüğümüz
Atilla Bozdoğan'ı uzun yıllar

KBB Uzmanı olarak çalıştığı
ve Başhekimliğini yaptığı
Çorum Devlet Hastanesi'nden
ebedi istirahatgahına uğurluyoruz.
Her ölüm büyük bir acıdır,
büyük bir kayıptır. Ancak her
canlı bir gün ölümü tadacaktır.
Burada önemli olan kişinin
hayatı boyunca zamanını boşa
geçirmemesi, insanlara faydalı
olması, onları kırmaması ve
iyiliklerle, hayır dualarıyla
anılmasıdır. Atilla abimiz yaşamı boyunca saygı ve sevgiyi
hakedecek bir hayat sürmüştür
ve hep güzelliklerle anılacaktır. Vefatı bizi acı, hüzün ve
ıstıraba boğmuş ve yüreğinizde derin bir sızı oluşturmuştur.
O, hekim olduğu günden beri
büyük bir özveriyle görevini
icra etmiştir ve halende işyeri
hekimliğine devam etmekteydi. Buradan mesai arkadaşlarına da baş sağlığı dilemek istiyorum. Onlar da bu acı kaybımızın üzüntüsü içindeler.
Ayrıca özellikle Atilla abimizin
muhterem eşleri Ayşen hanıma,
çocukları Tümay hanım ve
Gökhan Beye ve aile yakınlarına başsağlığı dilemek istiyo-

Araç muayenede
yeni dönem
Araç muayene sırasında tamire
ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit edilen taşıtlara, bu
eksiklikler araç muayene raporuna
"ağır kusur" olarak işlenecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı'nın, Araç
Muayene İstasyonlarının Açılması,
İşletilmesi ve Araç Muayenesi
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

AYRIŞMA DEĞİL
BİRLEŞME ZAMANI!
Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel
Başkanı İshak Çelebi, Genel Sekreter Yusuf Kenan
Karataş, Genel Eğitim ve Mali Sekreteri Bekir
Önsel temsilcilik ziyaretleri kapsamında Çorum’da
DES üyeleri ile buluştu.
Çorum temsilciliğinin aylık olağan toplantısına
katılan DES Genel Başkanı İshak Çelebi tanışma,
istişare ve planlama çalışmaları yaptı. Çorum’un
bağımsız ve özgür sendikacılık adına DES bayrağını gururla taşıdığını ifade eden Çelebi; DES sağcı,
solcu, liberal veya muhafazakâr bir sendika değildir. DES öğretmenlerin ve eğitim çalışanların merkezi olan bir sendikadır, yalnızca eğitimcilerin sesidir. Türkiye’de artık ideolojiler ve farklılıklar üzerinden yapılan sendikacılık son durağına gelmiştir.
Eğitimciler, bu ayrıştıran, kutuplaştıran sendikal
anlayıştan artık bıkmıştır. Eğitim çalışanlarının
zihninde kurduğu sendikanın kurumsallaşmış halidir, DES” dedi.
Türk eğitim sisteminin hantallıktan, statükodan ve
günü kurtaran eskimiş, geleneksel, hamasi reformlardan kurtarılması gerektiğini belirten DES Genel
Başkanı Çelebi, “Türk eğitim sistemini, sürekli olarak değişen ve gelişen dünyanın çağdaş eğitim sistemlerine uyum sağlayacak bir devinim ruhuna
sahip özgün, medeniyet perspektifli bir konsepte
taşıyacak yeni adımlar atılmalıdır. Geleneksel okul
anlayışı ile bu değişim ve dönüşümü yakalamamız
imkânsızdır. Türkiye’nin alternatif ve esnek eğitim
modellerinin önünü açması gerektiği inancındayım.” şeklinde konuştu.
Toplantıya katılan üyelerin birebir sorunlarını,
taleplerini dinleyerek görüşlerini not alan Çelebi,
planlama çalışmalarında her bir üyenin görüşlerine
ihtiyaç duyduklarını, sendikayı tüm üyelerle birlikte yönettiklerini belirtti.
Aylık olağan olarak yaptıkları toplantılarına genel
merkezden katılım olmasından dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getiren DES Çorum İl Başkanı
İbrahim Bıçak ise şöyle konuştu: ”Dostluk ve
samimiyetin esas olduğu bu sendikal hareketimiz
bir marka değerine ulaşmıştır. Kamuoyu ve eğitimciler, eğitimde yapılan uygulamalar hakkındaki
düşüncelerimizi merak etmektedirler, bizlere ulaşarak görüşlerimizi almaktadırlar. Hem üyelerimizin
hem genel merkezimizin bu samimiyeti olduktan
sonra eğitim sistemine katkı sağlamak ve çalışanların haklarını korumak - geliştirmek konusunda
yapamayacağımız iş yoktur. Genel başkanımıza,
yönetim kurulu üyelerimize ve tüm üyelerimize
katılımlarından ve verdikleri destekten dolayı
teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizi ziyadesiyle
memnun etmiştir.”
Toplantı sonrasında organize edilen yemek programında da bir araya gelen yönetim kurulu ve üyeler
arasında samimi ve sıcak sohbetler gerçekleşti.

Yapılmasına Dair Yönetmeliği,
Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Buna göre, araç muayenesi sonucunda tamire ihtiyaç duyulacak
derecede eksiklikler tespit edilmesi
halinde, bu eksiklikler araç muayene raporuna "ağır kusur" olarak
işlenecek.

1 AY SÜRE VERİLECEK

Söz konusu raporun bir örneği
aracı getirene verilecek ve rapordaki eksikliklerin giderilip giderilmediği, muayene tekrarı sırasında
kontrol edilecek. 1 aylık süre içinde muayenenin yapıldığı istasyona
veya aynı ilde yer alan diğer sabit
istasyonlara gidilmesi halinde
muayene tekrarından ücret alınmayacak.
1 aylık sürenin dolmasından sonra
gelinen muayeneden veya 1 aylık
süre dolmadan gelinen muayene
tekrarından sonraki muayeneden
ücret alınacak.

FEDERASYON BAŞKANI ÇORUM’DA

Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Orhan
Özektı, Çorum’a gelerek bazı ziyaretlerde bulundu. Ju Jitsu Federasyonu
Başkanı Orhan Özektı, Çorum’da faaliyet gösteren Bahar Spor ve Gençlik
Merkezi’ni ziyaret etti.
Federasyon Başkanı Orhan Özektı,
Karadeniz turu çerçevesinde Çorum’a
geldi. Karadeniz bölgesindeki illeri
kapsayan turun ilk durağı olan
Çorum’da Bahar Gençlik ve Spor
Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan ile
biraraya gelen Orhan Özektı, Ju Jitsu
hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Çorum’da salon sporları hakkında
Hasan Çalışkan tarafından federasyon
başkanı Orhan Özektı’ya bilgiler verildi. Orhan Özektı, Çorum’dan sonra da
Karadeniz bölgesinde yer alan diğer
illeri gezecek.

ÖSYM Uzman Hekimleri mağdur mu ediyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından 13
Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015- Sonbahar Dönemi Yan
Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı
(YDUS)’nda İç Hastalıkları, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Genel
Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Testleri’ndeki bazı soruların hatalı olduğunun düşünülmesi
nedeni ile dava talebinde bulunulmuş ve İç Hastalıkları Alanı’nda
yeniden değerlendirme isteminde
bulunulan sorularda hata bulunmaması nedeni ile davanın reddine

karar verilmişti. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Testleri ile
ilgili davalar ise devam ediyor.
ÖSYM, 22 Mart 2016 tarihinde
internet sitesinden yaptığı açıklamada,
Çocuk
Sağlığı
ve
Hastalıkları, Genel Cerrahi ile
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Testleri’nde yer alan bazı sorulara
iptal davası açılması nedeni ile bu
alanlarla ilgili değerlendirmenin
idari yargı kararı sonrasında yapılma kararı alındığını duyurdu.

SADECE DAVA AÇILAN
ALANLAR DEĞİL, TÜM
BRANŞLAR MAĞDUR

Sınav sonucu açıklanmayan adaylar
sonuçları beklerken, sonucu açıklanan
branşlardaki adaylar ise atamalarını
bekliyor. Ancak ÖSYM, sınavı açıklanmayan adayların mağduriyet yaşamaması için tüm atamaların aynı anda
yapılması kararı aldı. Bunun için de
davaların sonuçlanması bekleniyor.
Adaylar ise her branşın kadrosunun
birbirinden bağımsız olması nedeni ile
alınan karara tepkili. Gelecek planlarını bu sınava göre şekillendirecek olan
adayların bekleyişleri devam ediyor.

rum. Allah sizlere sabır ihsan
eylesin. Onun acısını unutturacak başka acılar yaşatmasın.
Diğer taraftan Çorum Tabip
Odası yönetim kurulu adına
tüm meslektaşlarımıza da başsağlığı diliyorum, Teşrifleriniz
dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğle
vakti cenaze namazı ve diğer
vazifelerimizi de ifa edeceğiz.
Ailesi ve camiamız adına bu
görevleri icra ederken bir
arada olmayı diliyorum. Allah
mekanını cennet eylesin ve
ruhunu şad olsun.

Merkez Bankası’nın
yeni başkanı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Başkanlığı görevine Murat Çetinkaya'nın atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Bakanlar Kurulunca 11 Nisan'da kabul edilen
kararnameye göre, Çetinkaya, 19 Nisan'da
Erdem Başçı'dan boşalacak göreve atandı.
Çetinkaya'nın söz konusu göreve getirilmesi
kararı, 14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 sayılı
kanunun 25. maddesi uyarınca alındı.

SPEKÜLASYONA İZİN
VERİLMEDİ

Piyasaların merakla beklediği Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB)
yeni başkanı, Erdem Başçı'nın görev süresinin
dolmasına 8 gün kala açıklanmıştı.
Merkez Bankası'nda geçtiğimiz dönemlerde
yeni başkanın atanmasında sıkıntı yaşanmış,
piyasalar bu kriz döneminde tedirgin olmuştu.
2006'da Süreyya Serdengeçti'den sonra Merkez
Bankası'na yeni başkan atanamamıştı. O
dönemde Erdem Başçı'nın ismi ön plana çıkmıştı. Başçı, Sergengeçti'den sonra kısa bir
süre Merkez Bankası Başkanlığı'na vekalet
etti. Ardından Durmuş Yılmaz başkanlığa getirilmişti. Ancak bu sefer hükümet piyasaları
rahatlatmak için yeni TCMB Başkanı'nın önceden açıklayarak, olası spekülasyonların da
önüne geçmiş oldu.

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1976 yılında doğan Murat Çetinkaya, Boğaziçi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
ve çift anadal programı kapsamında aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümünden mezun oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayan
Çetinkaya, halen aynı Üniversitede uluslararası
finans/ekonomi-politika alanında doktora tez
çalışmasını sürdürmektedir.
Bankacılık hayatına Albaraka Türk Katılım
Bankasında başlayan Çetinkaya, uluslararası
bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.
2003 yılından itibaren kariyerine Türkiye Halk
Bankasında devam eden Çetinkaya,
Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış
Finansman Daire Başkanı ve sonrasında
Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı
İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde
aralarında Halk Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.'nin de bulunduğu Bankanın çeşitli iştiraklerinde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev
aldı.
Çetinkaya 2008 yılından, Başkan
Yardımcılığına atandığı tarihe kadar, Kuveyt
Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine,
Uluslararası
Bankacılık ve
Yatırım
Bankacılığından
Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptı.
Murat Çetinkaya, 29
Haziran 2012 tarihinden itibaren
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı
olarak görev yapmaktaydı.
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Bayanlara özel kutlu
doğum etkinliği yapıldı

Çorum’un tarihi, turistik ve
doğal güzellikleri tanıtıldı

Çorum İl Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bahçelievler Yatılı Hafızlık Kız Kuran
Kursu’nun katkıları ile bayanlara özel program düzenlendi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan Kutlu Doğum etkinliği Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kutlu doğum haftası sinevizyonun ardından Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özden
Kanter konferans verdi.
Esma Daşgın, kendi yazmış olduğu ‘Beklenen mucize’ yazısını okuduktan sonra programda ilahi, piyes, küçük sahabelerin dilinden Peygamber efendimiz, veda hutbesi yer aldı.
Çok sayıda bayanın katılımı ile gerçekleştirilen Kutlu
Doğum etkinliği izleyenlerden tam not aldı. (Ebru ÇALIK)

Geçmişten Geleceğe Gülümse Projesi’ kapsamında ‘Yaşadığın Yeri Tanı -Tanıt
Etkinlikleri’ ve ‘Geçmişten Günümüze Çorum’ konulu konferans düzenlendi

øÇorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Çorum Kent
Konseyi işbirliğinde hazırlanan
ve Karşıyaka İlkokulu tarafından uygulamaya konulan
‘Geçmişten Geleceğe Gülümse
Projesi’ kapsamında; Yaşadığın
Yeri Tanı - Tanıt etkinlikleri ve
Geçmişten Günümüze Çorum
konulu konferans düzenlendi.
Karşıyaka İlkokulu Gezi,
İnceleme- Tanıtma ve Çevre
Koruma Kulübü öğrencileri
tarafından
düzenlenen
Yaşadığın Yeri Tanı ve Tanıt
Etkinliğinde; okul eğitim bölgesinde bulunan velilere,
Çorum’un tarihi, turistik ve
doğal güzellikleri tanıtıldı.
Etkinlikte, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
ile
Çorum
Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından sağlanan, yazılı, görsel materyaller
ve Çorum İli ile ilgili kitapların
dağıtımı yapıldı. Etkinlikle ilgili bir açıklamada bulunan kulüp
danışman öğretmeni Karip
Tilki, bu çalışmayla velilerin
Çorum’un tarihi, turistik ve
doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulduklarını, elde ettikleri
tanıtım materyallerini, başka
şehirlerde yaşayan yakınlarına
göndererek, onların da ilgisini
çekmeye çalışacaklarını, böylelikle Çorum’un turizm faaliyetlerine katkıda bulunacaklarını
ifade etti.
Geçmişten Geleceğe Çorum
konulu konferans, EğitimciYazar Abdülkadir Ozulu,
Araştırmacı-Yazar
Atilla
Laçin’in katılımı ve okul müdürü Cemalettin Tunç’un açılış
konuşmasıyla başladı. Okul
müdürü Cemalettin Tunç açılış
konuşmasında; projenin en

önemli amacının öğrencilere
tarih ve çevre bilincini aşılamak
olduğunu, bu amaca ulaşmanın
yolunun yaşadığımız yeri tanımak-tanıtmakla başlayabileceğini belirtti. Tunç, “Yaşadığın
yeri seversen burası dünyanın
en güzel yeri, Dünyanın en
güzel yerini sevmezsen orası
dünyanın en güzel yeri değil”
ifadelerini kullandı.
Konferansa konuşmacı olarak
davet edilen, Eğitimci-Yazar
Abdülkadir
Ozulu
ve
Araştırmacı-Yazar Atilla Laçin,
biyografi sunumlarıyla tanıtıldı.
Geçmişten Günümüze Çorum
konulu konferansta konuşan
Eğitimci-Yazar
Abdülkadir
Ozulu, 61 yıl önce Azap Ahmet
Caminden Çorum kalesinin
göründüğünü, o günden bu
güne yaşanan en büyük değişimin imar yapılanması ve kentleşmede olduğunu belirterek;
geçmişten
günümüze
Çorum’un bir panoramasını
yaptı. Geçmiş yıllara ait verdiği
bilgilerle dinleyicilerin ilgisini
çeken Ozulu, deneyimleri ve
gözlemlerine göre, Çorumlunun özelliklerini şöyle ifade
etti:
“Çorumlu memleketini sever,
ancak sevdiğini belli etmez;
yapılan güzel işleri beğenir,
ancak takdir etmeyi bilmez;
yergide gayretli, ancak övgüde
kabızdır.”
Ozulu, yeni nesillerin sevgiyle,
faziletli, erdemli ve takdir
etmeyi bilen bireyler olarak
yetiştirilmesini temenni ederek
konuşmasını tamamladı.
Araştırmacı-Yazar Atilla Laçin,
Çorum’da yaşamış ve iz bırakmış, Tıkı Efe gibi karakterlerden
örnekler
vererek,

Çorum’un yaygın olarak bilinmeyen özelliklerinden oluşan
bir tanıtım yaptı. Verem
Dispanseri ve Hastanesinin
yapılışından, Kapılı Kaya’nın
hikâyesine; Veli Paşa Han’dan,
Taş Han’a kadar, Çorum ile
ilgili birçok yerle ilgili anılarıyla süslediği konuşması, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.
Laçin, yer yer mizah katarak
yaptığı sunumlarla, Çorum ağzı
şiir ve sözlerle ilgi çekici bir
Çorum profili çizdi. Konferans
sonrası Çorum tanıtım filmi
gösterimi
gerçekleştirildi.
Eğitimci-Yazar
Abdülkadir
Ozulu, Araştırmacı-Yazar Atilla
Laçin okul kütüphanesini ziyaret etti. Etkinlik bitiminde;
organizasyon sorumlusu Erol
Uzun, yaptığı değerlendirmede,
tarih ve çevre bilinci oluşturma
temasıyla çıkılan yolda, önemli
bir çalışma yapıldığını, eğitim
bölgesine bulunan öğrenci ve
vatandaşların yaşadıkları yerin
tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini fark ettiklerini belirterek, vatandaşların bu güzellikleri kültürel planlamalarına
dahil etmelerini beklediklerini
ifade etti.
Çorum’un tanıtımı için kullanılan yazılı ve görsel materyalleri
sağlayan, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Çorum Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğüne; konferansa katılımlarından dolayı EğitimciYazar Abdülkadir Ozulu ve
Araştırmacı-Yazar
Atilla
Laçin’e teşekkür eden Uzun,
etkinlik ve konferansa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Alkan: Tanıtım için
işbirliği çok önemli
Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, İnsani Değerler Platformu Üyeleri ile bir araya geldi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, İnsani Değerler
Platformu üyesi dernek ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda Üniversitenin, Çorum
Belediyesi ve Çorum İnsani Değerler
Platformu işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Bütün Yönleriyle Çorum”
isimli sempozyum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. “Bütün Yönleriyle
Çorum” konulu sempozyum ile ilgili
açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Çorum İnsani
Değerler Platformu ile yapılan toplantıda alınan kararlardan, İnsani Değerler
Platformu üyelerine yönelik “Proje
Yazma Eğitimi”nin gerçekleştirildiğini
ve Çorum ile ilgili her türlü konunun ele
alınacağı “Bütün Yönleriyle Çorum”
Sempozyumunun da 28-30 Nisan 2016
tarihleri arasında düzenleneceğini
belirtti.
Prof. Dr. Alkan, “Sempozyuma bu
kadar özel bir konuda, bu kadar çok
başvuru olacağını biz de tahmin edemiyorduk. Türkiye’nin dört bir yanından
gelen toplamda 163 bildiri bize ulaştı.
Belli bir konuda bildirinin bir araya geldiği çok nadir ve özel bir sempozyum.”
diye konuşarak “Çok büyük yol kat
ettik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Çorum’un her anlamda inceleneceği ve
konuşulacağı etkinlikte; tarih, sosyal,
kültürel, ekonomik, spor ve tasavvuf

gibi konu başlıkları altında yapılacak
olan sunumlarla Çorum’un tanınırlığının artacağını ve gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, her anlamda sağladığı
katkı ve destek için Çorum Belediyesi,
Çorum MÜSİAD ve İnsani Değerler
Platformuna teşekkür ederek “İnsani
Değerler Platformu ile her zaman birlik
beraberlik içerisinde, eğitimden iş dünyasına varıncaya kadar daha büyük ve
operasyonel yeni işler yaparız inşallah.
Bu dinamizmin devam edeceğine olan
inancım tamdır.” diye konuştu.
Son olarak STK’larla iş birliğinin önemine ve her zaman büyük destek aldıklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Alkan,
emeği geçen, katkı ve destek sağlayan
dernek ve vakıflara teşekkür ederek
konuşmasını tamamladı.
Çorum İnsani Değerler Platformu
Sözcüsü Seyfettin Zengin ise “Bütün
Yönleriyle Çorum Sempozyumunun
çalışmaları yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Başta Hitit Üniversitesi, Çorum
Belediyesi ve Çorum MÜSİAD olmak
üzere katkısı ve emeği bulunan herkese
çok teşekkür ediyoruz.” diye konuşarak
“Çorum İnsani Platformu olarak yapacağımız bu çalışma, bundan sonra asıl
manâsını ifade edecek. Çorum’un tarihi
ve kültürel dokusunun anlatılacağı akademik bir platform içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi veren

Üniversite Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Zekeriya Işık, “Etkinliğimiz 28-30
Nisan 2016 tarihleri arasında 3 gün
devam edecek olup 28-29 Nisan tarihlerinde sunularımız gerçekleştirilecek. 8
oturum halinde eş zamanlı olarak 5 ayrı
salonu kullanacağız. Toplam 40 ayrı
program yapılacak.
163 tanesi sözlü, 3’ü poster olmak üzere
toplam 166 bildiri sunulmuş olacak.
106 tanesi Çorum dışından, 62 bildiri
ise Üniversitemiz akademisyenleri ve
Çorum’daki araştırmacı yazarları tarafından sunulacak olup 3 gün boyunca
yaklaşık 200 kişiyi ağırlamış olacağız”
açıklamasında bulundu. Yrd. Doç. Dr.
Zekeriya Işık, sempozyumun düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı başta
İnsani Değerler Platformu, Çorum
MÜSİAD ve Çorum Belediyesi olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür
ederek
konuşmasını
tamamladı.
MÜSİAD Çorum Şube Başkanı
Mücahid Ahmet Köksal ise yaptığı
konuşmada “Çorum ile ilgili bilgilerin
yer aldığı fazla kaynak yok.
Düzenlenecek olan sempozyum ilimize
ait bilgilerin bir araya getirilerek oluşturulacak bir kaynağa vesile olacaktır”
diyerek Çorum’un kültürünün, tarihinin
ve ticaretinin ele alınacağı “Bütün
Yönleriyle Çorum” sempozyumunun
büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Sayfa
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ANINI YAŞA
KENDİNİ
YAŞA

MUTLULUK, BAŞARI

İHTİYACINI KARŞILAMAKLA BAŞLAR
Başarı insanı mutlu kılar.
Başarı insanın o kadar
tabii bir ihtiyacıdır ki; kim
olursa olsun başaramadığını saklar hiç kimse duymasın diye.
Ama bir de başardı mı,
herkese ilân etmek ister.
Eder de. Burada demek
istediğimiz, şunu veya
bunu başarmak değil. Bir
ya da birkaç başarı da
değil, yani başarı insanın
öyle bir tabii ihtiyacıdır ki;
her zaman her şeyi başarmak ister. Başarının birinden insan tatmin olurken,
ötekini de başarmak ister,
insanda bu tabii ihtiyaç;
doyup acıkmaktan, susayıp içip de yine susamaktan daha baskın olan tabii
bir ihtiyaçtır.
Bilindiği gibi tabii ihtiyaçlarını insan kendi içinden
duyar, ister. Bu isteğini de
yine kendisi yerine getirir.
Önemli ihtiyacımız olanlar
arasında her zaman sivri,
her zaman istediğimiz acıkıp susamaktan daha da
itici ihtiyacımız olan başarı ihtiyacımızı anlamıyor
değiliz.
Anlıyoruz, istiyoruz ama,
bu ihtiyacımızı karşılamak
için zekâmız daha dirençli
olmalıdır ki; başaracağımız her hangi bir meseleyi
kökünden halledebilelim.
Öyle ya; başarmak için
önce buluş lâzım. Sonra
kaba kuvvet. Zekâmız
çalışmazsa, sadece elimizin çalışması bizi başarıya
götürmüyor. Hem zekâmız
çalışacak, hem de elimiz,
vücudumuz. Önce zekâmızın çalışması lâzım.
Dağınık kafayla zekâmız
çalışmaz.
Kendimizde
olmamız,
dikkatimizin
toplu olması lâzım.
Bu neyle olur, anını yaşamak ve kendini yaşamakla
olur. Anımızı yaşamadan
kendimizi yaşamak mümkün olmaz.
Kendi başarımızı kendimiz kazanacakken, kendi-

mizi yaşamadan kendi
başarımızı kim kazanacak?
Çok
kere
kendimizi
sorumlu tutarız. Başarısız
oldukça
kendimizden
usandığımızı, kendimizi
aşağı bastığımızı inkâr
edemiyoruz. Emsalimizin
arasında ezik, basık yaşayan kimseyle konuşmak
bile istemiyoruz. Bize aşağılık kompleksi geliyor.
Böylece aşağı¬lık duygusunun esaret pençesinden
kurtulamıyoruz.
Apaçık bu halleri yaşadığımız ve her zaman içinde
bulunduğumuz olumlardır.
Gerek kendi kendimizden
biri ve gerekse başkalarının bizi bakış ve ta¬vırlarıyla aşağı basması, hep
başarısız¬lığımızdan değil
midir?
Bunlara
daya¬namayıp kendi kendimize üzülüyor, aç, susuz
kalmıştan daha beter oluyoruz. Başarı; en büyüğünden, taaa bir icat çıkarıp ortaya koyuncaya
kadar irili ufaklı her yapmak istediğimiz ve her
yapmamız gereken şeye
deriz. Yiyip içmeye her
zaman çalışıyorsak, bu
ça¬lışmalar fiziksel ihtiyacımızı karşılamak içindir.
Bu gibi ihtiyaçların karşılanması, duyumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması,
aynı paraleldedir. Bunların
hepsini kar¬şılamak, anımızı yaşamak ve kendimizi yaşamakla olacaktır.
Anımızı yaşamak ve kendimizi yaşamaktan enerjimizi bulacak, böyle bir
İlâhi define ile her türlü
ihtiyacımızı
kolaylıkla
karşılayıp, müreffeh ve
tatminkâr yaşayışımızın
zevkini alacağız.
Anını Yaşa, Kendini
Yaşa!..

YARIN: İHTİYAÇLAR;
KARŞILANIP TATMİN
OLUNCAYA KADAR,
BİZE SIKINTI VERİR

UNUTMAYALIM

Türk olarak yaratılışımızdaki amaç: Milletimizi saygı
ile kabul ettirmek, ömürlük davam ise Millî Şahsiyeti'mizi
dünyaya kabul ettirmektir.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

KİŞİLİĞİNDE ŞAHSİYET SAHİBİ OLMUŞ
İNSANIN ADALETİ DE, AKILLAR ÖTESİNDE

DİYECEK KADAR EŞSİZDİR

Kişiliğine şahsiyet kazanmış insanın
özelliklerini şöyle özetleyebiliriz.
Maddi ihtiyaçları için hiçbir yanıyla
derdi, telâşı olmaz. Bu noktada servete, şöhrete, cinsiyete, mevkiye ve
nüfuz sahibi olmaya hiç özenmez.
Bunların yerine ancak ruhsallığının,
duyumsallığının ve edimselliğinin
gerekleri ve ihtiyaçları olan; inanmayı inandırmayı, güvenmeyigüvendirmeyi, beğenmeyi beğendirmeyi ve sevmeyi-sevdirmeyi ön
tutan emin insandır.
Her hususta emniyeti suiistimal
etmez ve edemez. İsrafların hepsinden arınmıştır. Vaktinin bir saniyesini bile değerlendirir. İnsanlığı, kişilik şahsiyetine ve şerefine ulaştırmayı hedef almıştır. Bunun için kesin
karar ile gayesi vardır. Her dakika
bu gayesine hizmet eder. Her yaptı-

ğını gayesinin tahakkuku için yapar.
Gaye edindiği şerefe varmak yolunda oluşu, onun çizgisidir.
Çizgisinde yürüyen insanın bir adım
bile sapacağı yer olamaz. Düşünce
ve inanışlarında katiyetle ayrılacağı
bir saniye bile yoktur, olamaz. Böyle
bir insanın ölçüsü, dört bölümde
kesinleşmiş olarak belirlenmiş ve
şöyledir:
Hayatı pahasına da olsa, verdiği
sözü yerine getirir.
Kararından dönmez. Bir iş için
karar verse, ömrü boyunca
o verdiği karara imkân olmazsa,
şayet kararını tatbik
etmesi için dilenecek hale gelse, o
hiçbir zorluğu hesaba
katmadan, yine kararını yerine
getirmek için her fedakârlığı yapar.
Verdiği kararı ifa eder.

GERÇEK DOSTUN DOSTLUĞU DENİZ,
DİĞER DOSTLARIN Kİ İSE, ONUN DAMLASIDIR

"Düşenin dostu olmaz"
gibi sözlerden anlamayız.Çünkü bize göre dost,
düşmüşe el uzatandır.
Düşkünün, acizîn zayıfın,
ümitsizin yanındadır gerçek dost.
Düşmekten; elinde bazı
imkânları var iken, sonradan çeşitli sebeplerle
onları
kaybedenlerin
durumu kastediliyorsa; bu
gibi hallerde eski alâkasını, samimiyetini, yakınlığını azıcık olsun değiştirenler dost değil, arkadaş
hatta insan olarak bile
kabul edilemezler.
Bize göre gerçek dost,
anlatılmakla bitmez ama
yine de az çok şu yönleri
ile onu tanıyabiliriz.
Gerçek dost, olduğu gibi
kabul eder, kusuru ile
sever. Her insan ona inanır.
Onun en çok hürmet ettiği, izzetinefistir. Kişilik
içi ve kişiliğin toplumda
gerçekleşmesi için var
gücüyle çalışır.
Her hareketinde ve her
davranışında içten olduğu
ve ulvi hislerle dolu olarak yaşadığı açıkça görülür.
O, insanları ve muhataplarını kendinden önce
düşünür. Onda, riyadan,
yalandan, kibirden, kırıcı
hiddetten eser görülmez.
O karşısındakilerin mutlak faydası ve iyiliği için

söz söyler, kimseyi kusur
gözüyle görmez. Herkesi
insan olarak mütalâa eder.
Fedakârdır. Feragat sahibidir.
Gerçek dost insanın ahlâkı; en iyi ahlâk, devamı
ömür süresince devamdır.
Kararları
isabetlidir.
Sözünü, hayatı pahasına
olsa yerine getirir. O her
an dinç, azimli, amaçlı ve
neşelidir.
Kötüleri, acizleri, zavallıları, ümitsizleri eğitmek
yolunda olan, bu yolda
üşenmeyen, bıkmadan
çalışan kim ise, gerçek
dosttur o.
Tuttuğunu koparan, başladığını tamamlayan, her
işin en kolay ve çabuk
tarafını bulup yapan, her
davranışında
içtenliği
değişmeyendir
dost
insan!.. Dostluğu son
derece dostluk, sözleri
yüreği gibi açık olan, hiçbir şeyden yılmayan,
yorulmayan, tuttuğu işte
en ileridekilerle yarışandır
o!..
Haysiyeti için yaşayan,
kimseyi yanıltmayandır.
Gerçek insan; hiç kimseyi
kendisinden yukarı ve
aşağı görmez. Bilgiye son
derece önem verir. Ne
kadar bilmişliği olursa
olsun yine de bilmeye,
öğrenmeye can atar.
Görüş sahası, nihayetsiz
denecek kadar geniş olur.

Bir kimsenin kendisine işi
düşse, kendi işinden önce
onun işini yapar. İnsan
haklarının her türlüsünü
bilir. Adalet ve güzel
muameleler yapar.
Gereken yerde baboşça
harcar. Gereksiz bir
kuruş, bir çöp dahi zayi
etmez.
Gerçek dostun belirtisi:
Seni sana tanıtması,
insanları amaçlandırmayı
ve o yolda azim ve iddia
sahibi etmesidir.
İnsanları özlerine uygun
yaşatmak için; malı ile
canı ile emeği ile gece
gündüz çalışır.
Gerçekten dostun vasıflarını saymakla bitiremeyiz.
Ancak uyanık olan insanlar onları hemen tanırlar.
Onların yanında insan; bir
sadeliğe, bir iç huzuruna
kavuşur. Kalpler ferahlar
etkiler silinir kafalardan.
O dost, örnek insandır!..
Seni senden çok seven,
seni senin saadetin için
dost edinen seni sana bulduran yüce bir kaynaktır
o. Dünya yüzündeki dostların dostluk sadakatlerini
hep bir yere toplasan,
böyle gerçek dostun dostluğu yanında, bir denizden ancak bir damla olabilir.
Gerçek dostun dostluğu
deniz, diğer dostların
dostlukları ise onun damlasıdır.

KENDİMİZE HEKİM OLALIM

AĞIZ YARALARI

Bir miktar şap, havanda dövülür. Buna biraz da tuz ilave edilir, Bu karışım, ağızdaki yaralara sürülür, bir müddet sonra
tükürülür Aynı ameliye birkaç defa yapılır.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM
HER MUVAFFAKİYET, KUVVET İLE OLUR

Bir kişi tek başına yine bir kişidir. Ama yanına
bir kişi aldığı zaman, onların her ikisi de ikişer
kişi gücünde olurlar. Onlar da yanlarına birer
kişi alırlarsa, her biri dörder kişi kuvvetinde
olurlar. Dört kişinin birliğinde de 16 kişi kuvveti olması muhakkaktır.
Elbette iş yapmak ve eğitilmek için, kuvvet
lazımdır. Bu kuvvet insanlara, içten ve dıştan,
iki yoldan gelecektir. Kuvvet gelecek yolun biri;
arkadaş, yoldaş edip yanımıza aldığımız kişilere edeceğimiz feragat ve fedakârlıktan gelecektir. Yani arkadaşlar için gerektiğinde bir fedakârlık edince, onun karşılığında 10 kuvvet gelecek!..
Bir azınlık zümreden başka, bütün insanların
içi, yaptığı iyilik ve fedakârlıklardan hoşnut
olur, çoşar ve o çoşkunluktan bir kuvvet, bir
güven de açıkça duyulur. Yani kişiler, yakınları
için yaptığı fedakârlığın karşılığında, yüreğine
gelen ferahlığı duyarlar. O ferahlık ve sevincin
içindeki kendilerine gelen kuvveti ve güveni
sezmeleri, duymaları mümkündür.
Sağlam arkadaş ve yakınlarımız deyince aklımıza, aynı varlığa inanmış, aynı hedefe yönelmiş, aynı amaçta olan kişiler gelir, inancı ile
hedefi bizimle aynı olmayanın, mizacına hizmet olmaz. Ayrı inançta olanların ya da hedefi
belli ve kesin olmadan, amaçlılığı her anki
iddiasından görülmeyenlerle arkadaşlık edilmez. Belirgin olmayan, ciddiyetsiz, iddiasız
adamlara yapılan fedakârlık, sonradan sevinç
vermez. Bilakis sıkıntı verir.
Sağlam arkadaşa da ne kadar fedakârlık yapılsa, sonradan o kadar sevinç duyulur. Tabii ki
duyulan sevincin içinden kuvvet de sezilir*,
duyulur. Kuvvet yolunun içten geleni, Allah'tan
direkt olarak anlattığımız yoldan gelir. İkincisi
de, sağlam arkadaşlarla birlikten, ittifaktan,
yani bir-birlerimizin adına yaşamaktan dolayı;
el, ağız, kafa ve hareket birliğinden gelir.
Bazı iddialar vardır!., ibadetten kuvvet alınır.
Evet, ibadetten alınan kuvvet ile; hedef, amaç
sahibi olunur. Hedefe varmak, vardırmak uğraşıyla olan fedakârlıklardan da o kuvvet artar,
cemiyet kuvveti yapılır.

Faydalı Bilgiler

Fasulye (Baklagiller,
Bakliyat, Bezelye) Nedir

Fasulye ikiye bölünmüş içerisinde tohum kutucukları bulunan bir bitki çeşitidir. Siyah fasulye, siyah gözlü bezelye, bakla, nohut, yeşil
fasulye, mercimek, kuru fasulye, maş fasulyesi, yer fıstığı, bezelye, barbunya, kırmızı barbunya fasulyesi, soya fasulyesi, kanatlı fasulye
dahil olmak üzere baklagiller aile bitkilerden
birçok yenilebilir tohumlar bulunmaktadır.
Yararları
Baklagiller kalp hastalığı riskini azaltır, LDL
kolesterolünü düşürür, kan şekeri seviyesini
kontrol eder, kolon kanseri riskini düşürür ,
anemi önler , vücuttaki demir ve kalsiyumu
uygun düzeyde tutar. Baklagillerin yağ ve
kolesterol düzeyleri düşüktür. Et ve süt ürünleri kolesterol sorunları yarattığı için bu kolesterol oranını dengelemek için diyetlerde bu baklagillerin tüketilmesi gerekmektedir, tüm baklagiller günlük gerekli protein miktarını sağlayan sağlıklı bir alternatiftir.
İçeriği
Baklagiller bitkisel besinler olduklarından iyi
kaynaklarıdır. Protein, lif, nişasta, A vitamini,
B1 vitamini (tiamin), B2 vitamini (riboflavin),
B3 vitamini (niasin), B6 vitamini (piridoksin),
B9 vitamini (yapraklı), C vitamini, E vitamini
ve K vitamini aynı zamanda iyi kalsiyum kaynağı olan, bakır, demir, magnezyum, manganez
, fosfor, potasyum , selenyum , sodyum ve
çinko açısından bir çok besin kaynağı sağlamaktadır.
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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum’da kaliteli
ve sürekli elektrik dağıtımı için
yapılacak olan teknik çalışmalar
nedeniyle 'Programlı Elektrik
Kesintisi' uygulanacak.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çorum İl Koordinatörlüğünden
elektrik kesintisi uygulanacak olan
bölgeler, zaman dilimi ve işin içeriği ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
18.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Kargı İlçesinde 09.00-14.00 saatleri
arasında Proje Tesis Çalışmaları''
nedeniyle; Cumhuriyet Caddesi,
Eğri Sokak, Taşlı Sokak ve civarına,
18.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Kargı İlçesinde 09.00-18.00 saatleri
arasında Proje Tesis Çalışmaları''
nedeniyle; Atatürk Caddesine,
19.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Kargı İlçesinde 09.00-18.00 saatleri
arasında Proje Tesis Çalışmaları''
nedeniyle; Atatürk Caddesi, Ilıca
Sokak, İnönü Caddesi, Hastane
Caddesi Civarına,
18.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 08.30-18.00 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Buhara Evler 26.
Sokak, Buhara Evler 27. Sokağın
bir kısmı, Bişkek Caddesinin bir
kısmı, Buhara 5. Caddenin bir
kısmı, Selçuk 41. Sokak, Selçuk 38.
Sokak, Selçuk 40. Sokaklara,
19.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 08.30-18.00 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Buhara Evler 26.
Sokak, Buhara Evler 27. Sokağın
bir kısmı, Bişkek Caddesinin bir
kısmı, Buhara 5. Caddenin bir
kısmı, Selçuk 41. Sokak, Selçuk 38.
Sokak, Selçuk 40. Sokaklara,
20.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 08.30-18.00 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Murat Evler 1.
Sokağın bir kısmı, Murat Evler 18.
Sokak, Murat Evler 10. Sokak,
Murat Evler 12. Sokaklara,
18.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 09.30-11.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Poyraz Sokak, Çiftlik
Sokak, Bahriye Üçok Caddesi,
Aksoy Sokak,100. Yıl Caddesi,
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi,
Çoruh Sokak, Yeşilırmak Sokak,
Kızılırmak Sokak, Dicle Sokak,
Çalışkanlar Sokak, Sönmez Sokak,
Okul Sokağa,
18.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 12.30-14.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Bahçelievler Caddesi,
Atatürk Caddesi, Ethemoğlu
Sokak, Kelem Sokak, Park Sokak,
Çorum-Amasya Karayolu Bir
Kısmı, Mescit Mahallesi Tamamı,
Avni Başyol Sokak, Yıldız Sokak,
Danacı Sokak, Çiğdem Sokak,
Karanfil Sokak, Mine Sokak,
Fıçılar Sokak, Pazar Sokak ve
Demirgil Un, Çok Programlı
Lise'ye,
18.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 15.00-17.00
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Ahmet Taner Kışlalı
Caddesi, Değirmen Sokak, Ekici
Sokak, Vişneli Sokak, Emekli
Sokak, Harmanlar Sokak, Fırat
Caddesi, Doğu İlkokul, Zafer
Caddesi, Fıçılar Sokak, Karataş
Bağlar Yolu, Yüksel Sokak,
Besihane Sokağa,

19.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 09.30-12.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Özden Caddesi, 100.
Yıl Caddesi, Çetinler Sokak,
Bozdoğan Sokak, Bahçepnar
Sokak, Atatürk Caddesi, Menekşe
Sokak, Sakarya Caddesi, Fırat
Sokak, Çorum-Amasya Karayolu,
Hızar Sokak, Öksüz Sokağa,
19.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 13.30-17.00
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Üçüncüoğlu Caddesi,
Esenler Caddesi, Ünal Sokak,
Çimen Sokak, Şehit Nusret Erdem
Caddesi,
Otogar,
Çor-amsy
Karyolu, Ahmet Taner Kışlalı
Caddesi, Sakarya Caddesi, Dicle
Sokak, Okul Sokak, Yeşilırmak
Sokak, Meriç Sokağa,
20.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 09.30-12.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Ahmet Taner Kışlalı
Caddesi, Nafız Koldaş Caddesi,
Keskin Sokak, Karabağlar Sokak,
Bayram Sokak, Bekir Aksoy
Sokak, Lise,
İlçe Tarım,
Cumhuriyet Okul, Bahçelievler
Mahallesi
Çorum
Amasya
Karayolu Bir Kısmına,
20.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 13.30-17.00
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Bahriye Üçok
Caddesi, Cami Sokak, Yeniyol
Sokak, Tuna Sokak, Lale Sokak,
Uğur
Mumcu
Caddesi,
Bahçelievler Mahallesi Çorum
Amasya Karayolu Bir Kısmına,
21.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 09.30-11.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları''
nedeniyle;
Bahçelievler
Mahallesi
Çorum
Amasya
Karayolu Polis Lojman Yolu,
Bahçelievler Mahallesi, Çorum
Amasya Karayolu Bir kısmına,
21.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 12.30-14.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları''
nedeniyle;
Bahçelievler
Mahallesi İtfaiye Bölgesi, Çorum
Amasya Karayolu Bir kısmına,
21.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 15.00-17.00
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları''
nedeniyle;
Bahçelievler
Mahallesi Mezbahane Bölgesi,
Çorum Amasya Karayolu Bir kısmına,
22.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 09.30-11.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Zübeyde Hanım
Caddesi, özyolu Sokak, atmaca
Sokak, şehit Nusret Erdem
Caddesi, Kaymakamlık, Hükümet
Konağı, Karakol, Mecitözü İlçesi
Hıdırlık Mahallesinin Tamamına,
22.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 12.30-15.00
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Sanayi, Esenler
Caddesi, Üçüncüoğlu Caddesi,
inönü Caddesi, Ozanlar Caddesi,
Erdoğanlar Sokak, Erocağı Sokağa,
22.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 12.30-14.30
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Mecitözü İlçesi Şeyhler Mahallesi Bir Kısmına,
22.04.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesinde 15.00-17.00
saatleri arasında ''OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Mecitözü İlçesi Şeyhler Mahallesi Bir Kısmına programlı olarak elektrik verilemeyecek.
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İkinci emekli maaşı yolda
Hükümet, çalışanların ikinci
bir emekli maaşı imkanı elde
etmesini destekleyen çalışmada sona yaklaştı. Çalışanların otomatik olarak
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne
katılımını sağlayacak tasarının Mayıs ortasında hazır
olması planlanıyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sistem için son rötuşlar
yapılırken; detaylar da belli
olmaya başladı.

3 ALTERNATİF

Düzenleme ile işe yeni başlayacaklar ya da işyerini değiştirecekler otomatik olarak
sisteme dahil edilecek.
Mevcut çalışanlar da bu sisteme isterlerse dahil olacak.
Takvim'in haberine göre,
çalışanlara belli bir süre verilecek. Bu sürenin sonunda,
isteyen sistemden çıkabilecek. Pilot uygulamada bu
süre 60 gün olarak belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre;
şu an yapılan çalışmada 1 ay,
3 ay, 1 sene gibi 3 ayrı alternatif üzerinde duruluyor.
Sistem, çalışanları tasarrufa

yöneltecek ve sonunda da
ikinci bir emeklilik imkanı
tanıyacak. İsteyen ikinci
emekli maaşıyla yaşlılığını
geçirirken, isteyen toplu para
alacak. Örneğin; 18 yaşında
sisteme giren ve aylık 200
lira prim (yüzde 25 katkı
sayesinde 50 lira da devlet
ödeme yapıyor) yatıran, 56
yaşında emekli olduğunda
bin 989 lira maaş alabilecek.
Bu kişinin toplam birimi 385
bin 658 liraya ulaşmış olacak.

100 TL FORMÜLÜ

Primler çalışanın maaşından
kesileceği için bunun şirkete
bir maliyeti olmayacak.

Ancak sistemin daha cazip
hale getirilmesi için şirket
katkısı da gündemde.
Sisteme katılım zorunlu, kalmak gönüllü olacak. Her ay
yatırılacak para belirlenecek.
İlk teklif 100 lira olması.

İKİNCİ EMEKLİLİK
GELİYOR

Bireysel Emeklilik
Sistemi'nde emeklilik için 2
şart bulunuyor. 10 yıl (360
ay) prim ödemek ve 56 yaşını doldurmak... Süre sonunda
brikmiş paranızı bir seferde
toplu olarak alabilirsiniz ya
da aydan aya emekli maaşı
şeklinde almaya devam edebilirsiniz.

Asgari ücret çalışanı vurdu
Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV),
1300 TL'ye yükselen asgari
ücretin etkilerinin görüldüğü
ocak ayına ilişkin 'İstihdam
İzleme Bülteni' yayınladı.
Bültende dikkat çekici saptamalar yer aldı. İşini kaybedenlerin toplamı tüm sektörler itibariyle 379 bin kişi
olurken; sadece ocak ayı
içinde 76 bin kadın işsiz
kaldı. Van dışındaki tüm
illerde sigortalı ücretli çalışan sayısının ocak ayında
düştüğünü gösteren bültene
göre, İstanbul'da istihdamdaki gerileme rakamı 63 bin
oldu. Gerileme Ankara'da 45
bin, İzmir'de 15 bin,
Antalya'da 9 bin ve Bursa'da
7 bin olarak belirlendi. Aralık
ayına göre istihdamın arttığı
tek il olan Van'da ise, bir
aylık istihdam artışı 61 kişide
kaldı.

30 BİN KOBİ ARTIK
YOK

TEPAV'ın araştırmasına göre
sigortalı çalışan sayısındaki
azalmanın yüzde 78'i
KOBİ'lerden kaynaklandı.
KOBİ'lerin kayıtlı istihdamı
ocak ayında 294 bin azalarak
11 milyon 59 bine indi. Yılın
ilk ayında KOBİ işyeri sayısı
da 30 bin azalarak bir milyon
706 bin oldu. Sigortalı çalı-

şan sayındaki gerileme eğilimi esnaf ve çiftçide de gözlendi. Sigortalı esnaf sayısı
bir ay içinde 25 bin azalarak
bir milyon 997 bine, sigortalı
çiftçi sayısı 5 bin azalarak
793 bine geriledi. Bu dönemde, sadece kamu çalışanı
sayısı bin kişi artarak 3 milyon 34 bin oldu. İstihdam
oranlarındaki gerilemeye
bağlı olarak 1 ayda işsizlik
ödeneği bekleyenlerin sayısı
da, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 38
arttı. İşsizlik ödeneği bekleyenlerin rakamı 43 bin artış
gösterdi.

İNŞAATTA
KÜÇÜLME

Yılın ilk ayında tüm illerdeki
işyeri sayısı da azaldı.
Türkiye genelindeki işyeri
sayısı 30 bin azalarak 1 milyon 710 bine geriledi. Bu
rakamın 4 bin 827'sini
İstanbul'daki işyerleri oluşturdu. İstanbul'u bin 900
işyeriyle Ankara takip etti.
Turizmi sıkıntılı olan
Antalya'da, işyeri sayısındaki
bir aylık küçülme de bin
500'ü buldu. İstihdamdaki
gelişmenin sektörel kaynaklarına bakıldığında bir önceki
aya göre 88 sektörün 67'sinde, gerileme gözlendi.
Sektörler arasında inşaat dik-

kat çekti. Bina inşaatındaki
kayıtlı istihdam 139 bin azalarak bir milyon 128 bine
indi. Bina inşaatını izleyen
sektörlerden bina dışı yapıların inşaatındaki istihdam 48
bin azalarak 317 bin, özel
inşaat faaliyetlerindeki istihdam 25 bin azalarak 324 bin,
ormancılık ve tomrukçuluktaki istihdam 21 bin azalarak
77 bin oldu.

İŞVERENE YÜK
BİNDİ

TEPAV araştırmacıları ocak
ayında kayıtlı istihdamda
görülen bu hareket için asgari ücrete işaret etti.
Araştırmacılar "Reel sektörde
son 1 yılda ciddi sıkıntılar
görülüyor. Piyasadaki nakit
sıkışıklığı, tahsilat ve geri
ödeme problemleri, iflas ertelemelerdeki artış da bu sıkıntıların somut göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Son 1
yılda karşılıksız çek tutarı
yüzde 37, protestolu senet
tutarı yüzde 23, sorunlu kredi
tutarı 31 artmış görünüyor.
Reel sektör için tüm bu
olum-suz göstergelerin üzerine bir de asgari ücret artışında işverenlere normalin üzerinde yük binmesi son 1
aydaki istihdam düşüşünde
etkili olmuş olabilir" saptamasında bulundu.

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.17

Güneþ:05.50

Öðle :12.47

Ýkindi :16.29

Akþam:19.29

Yatsý :20.56

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:25 Konser: Yıldız Tilbe
18:00 Haberler
18:25 Halk Eğitim Merkezi THM Konseri
20:30 Haberler
21:00 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Komik Videolar
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

18 Nisan 1906 ABD'nin San Fransisco
kenti, 7,7 büyüklüğündeki 50 saniye
süren deprem ve onu izleyen yangınlarla
yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kadar insan hayatını kaybetti,
100 bin kişi evsiz kaldı.
18 Nisan 1923 Yankee Stadyumu açıldı.
18 Nisan 1936 İzmit Kağıt Fabrikası'nda
ilk kâğıt imal edildi.
18 Nisan 1946 Milletler Cemiyeti dağıldı.
18 Nisan 1951 Paris Antlaşması imzalanarak günümüzün Avrupa Birliği temellerini oluşturacak olan ilk adım Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.
18 Nisan 1954 Albay Cemal Abdül Nasır,
Mısır'da krallığı darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi.
18 Nisan 1960 CHP'yi ve basını soruşturmak
üzere
TBMM'de
Tahkikat
Komisyonu kuruldu. İnönü, "bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp onu
baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir
şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de
sizi kurtaramam" dedi.
18 Nisan 1974 Pakistan başbakanı
Zülfikar Ali Butto göreve başladı.
18 Nisan 1974 İtalya'da Kızıl Tugaylar
örgütü savcı Mario Sossi'yi kaçırdı.
18 Nisan 1977 Veli Ballı, Boston
Maratonu'nda ikinci oldu.
18 Nisan 1983 Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi
öldü.
18 Nisan 1986 Kırıkkale'nin Yahşihan
beldesinde askeri mühimmat depolarında yangın çıktı. Kasaba boşaltıldı.
18 Nisan 1989 Türkiye'de ilk tüp bebek,
İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek
Merkezi'nde dünyaya geldi.
18
Nisan
1989
Çin
Halk
Cumhuriyeti'nde binlerce öğrenci, daha
geniş demokrasi talebiyle sokaklara
döküldü.
18 Nisan 1992 General Abdül Reşid
Dostum, başkent Kabil'i ele geçirmek
üzere, devlet başkanı Muhammed
Necibullah'a karşı bir isyan başlattı.
18 Nisan 1993 Pakistan devlet başkanı
Gulam İşak Han meclisi lağvetti.
18 Nisan 1996 İsrail birlikleri
Lübnan'daki bir BM yerleşim birimini
bombaladı: 106 sivil öldü.
18 Nisan 1999 Türkiye'de erken genel
seçimler yapıldı: DSP birinci parti oldu.
18 Nisan 2002 Eski Afganistan Kralı
Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine
döndü.
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Yýl: 1 Sayý: 121
Ýmtiyaz Sahibi:

Ayhan AYKANAT

Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk

E devlette her plaka sorgusu olmayacak
Tüm kamu hizmetlerine tek bir
noktadan erişim izni verilen sitenin sıklıkla kullanılan uygulamalarından birini de 'araç sorgulama' kısmı oluşturdu. Ancak bu
alanda artık sınırlı bir sorgulama
yapılabilecek. Daha önce herhangi bir plakaya ilişkin sorgulama yapılabilirken, şimdi yalnızca kişi kendisine ait araca

ilişkin sorgulama yapabilecek.
Söz konusu alana girildiğinde şu
yazı ekranda beliriyor: "İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü işbirliği ile sunulmakta olan bu hizmet, Emniyet
Genel Müdürlüğü talimatı ile;
Anayasa ve diğer mevzuatta
düzenlenen kişisel verilerin
korunması kapsamında e-Devlet

SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Haluk
SÖYLEMEZ

Kapısı'na giriş yapan gerçek
kişinin yalnızca kendisine ait
araç ve sürücü belge bilgisi sorgulama işlemleri yapabileceği
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Lütfen kendinize ait araç bilgisini sorgulamak için https:

//www.turkiye.gov.tr/emniyetadima-tescilli-araç-sorgulama
bağlantısını kullanınız" yazısı
çıkıyor. Söz konusu alanı özellikle, avukatlık büroları, sigorta
acenteleri ve medya mensuplarının kullandığı biliniyor.

EHLİYETLE İLGİLİ
DEĞİŞİKLİK

Yine, e-Devlet üzerinden
'Ehliyet Ceza Bilgilerim' kısmı
için de benzer bir değişikliğe
gidildiği anlaşıldı.

Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres
Bayi Daðýtým
Adres
Tel

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik

: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
: 0364 224 29 65 - 225 36 50
: www.kesinkarar.com
: haber@kesinkarar.com
: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
: Ecem Daðýtým
: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No:16/E ÇORUM
: 0364 224 69 87

2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL

ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

Play- Off aşkına 1-0
E NÖBETÇİ ECZANELER

En Düşük

Tarih

18 Nisan Pazartesi
19 Nisan Salı
20 Nisan Çarşamba
21 Nisan Perşembe
22 Nisan Cuma

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
5
6
6
2
7

24
26
21
16
21

Hadise

AZ BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

DAMLA
213 22 02
Göðüs Has. Pol. Krþ.

AZ BULUTLU
GÜNEŞLİ

Belediyespor 18 maçtır kaybetmeyen rakibini yenmeyi başardı

DOÐA
221 21 01
Bahabey Cd.No:101

ÖZÇETÝN
227 35 52
Garanti Evler 13.Sk.

YILDIRIM NAKLÝYAT ve PETROL
Çorum Belediyespor’a
BAÞARILAR DÝLER.
SÜPER TOTO 3. LÝG
3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR

2
3

Bayburt Grup Özel İdare

4

Beylerbeyispor
Çorum Belediyespor
Gölcükspor
Darıca Gençlerbirliği
24 Erzincanspor
Dersimspor
Dardanelspor
Çatalcaspor

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden
Belediyespor kendi sahasında oynadığı maçta Darıca
Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. İlk yarısını golsüz
eşitlikle kapatanan maçın 73. dakikasında Ercan’ın
attığı golle Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Aldığı bu galibiyetle puanını 55’e çıkaran
Belediyespor 5.sıraya yükseldi. Belediyespor 37.hafta
maçında deplasmanda Beylerbeyispor ile karşılaşacak.

15

Saha: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu
Hakemler: Eser Birinci, Recep Yıldırım, Mustafa Çavuş
Çorum Belediyespor: Utku, Oğuzhan, Eşref Koçak, Çağrı Tekin

(Furkan), Ercan Güneri,(Gökhan), Hakan Yağmurkaya, Hakan Doğru,
Yılmazcan,(Kudret), Uğur, Eşref Korkmazoğlu, İmam
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan, Ferhat, Gökhan Şahin, İbrahim (Murat
Can), Sinan*(Gökhan), Lokman, Selçuk, Serhan,Uğur, Aykut
(Y.Emre), Tuncay
Sarı Kartlar: Uğur (Çorum Belediyespor), Serhan, Uğur Daşdemir,
Tuncay (Darıca Gençlerbirliği)
Gol: Dk 73. Ercan Güneri

O G B M A Y P

Kastamonuspor 1966 34 21 8
Niğde Belediyespor 34 17 10

1

16
17
18
19

17
17
17
15
13
11
13
13
9
11
10
11
8
8
8
6
5

34
34
34
35
34
34
34
34
35
Bergama Belediyespor 34
Manavgatspor
34
Batman Petrolspor
34
Körfez İskenderunspor 34
Van BBSK
34
Tavşanlı Linyitspor
34
Çine Madranspor
34
Sandıklıspor
34

6
6

5
7
11
11

4

13

10
13
19
12
7
17
9
11
8
13
12
7
10
6

10
8
4
9
14
9
14
13
15
13
14
19
18
23

55
52
35
43
45
41
48
40
40
40
34
37
47
33
35
28
26
24
35

29
31
25
35
35
33
34
28
38
36
33
39
49
40
54
46
40
44
69

71
61
57
57
55
55
52
52
51
46
44
42
41
41
37
36
31
28
21

TOPLU SONUÇLAR
Bergama Belediyespor
Bayburt Grup Özel İdare
Çine Madranspor
Van BBSK
Batman Petrolspor
Çorum Belediyespor
Çatalcaspor
24 Erzincanspor
Kastamonuspor 1966

0-3
1-2
1-2
0-0
0-2
1-0
1-0
2-2
1-0

Dersimspor
Gölcükspor
Tavşanlı Linyitspor
Körfez İskenderunspor
Manavgatspor
Darıca Gençlerbirliği
Dardanelspor
Niğde Belediyespor
Beylerbeyispor

37. HAF TA NIN PROG RA MI

Şampiyon Kastamonuspor 1966

Kastamonuspor 1966 Beylerbeyispor'u 1-0
mağlup ederek ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
3.Lig 3.Grup 36. haftasında Kastamonuspor
1966 ile Beylerbeyispor Kastamonu Gazi
Stadı'nda bir araya geldi. Beylerbeyispor'u
Batuhan Er'in attığı gol ile 1-0 mağlup eden
Kastamonuspor 1966 ligde bitime 2 hafta kala
şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 2. Lig'e
yükseldi.
Kastamonuspor 1966, kulüp tarihinde 50 yıl
sonra büyük bir başarıya imza atarak Bölgesel
Amatör Lig’in ardındın üst üste ikinci kez
şampiyonluk başarısı gösterdi. Şampiyonluk

maçı öncesinde Gazi Stadyumu’nu hınca hınç
dolduran Kastamonuspor taraftarları, 90 dakika boyunca şampiyonluk türküleri söyledi.
Maçın son düdüğünün ardından coşkunun
dozunu artıran Kastamonusporlu taraftarlar,
sahaya inerek şampiyonluk sevincini futbolcularla birlikte yaşadı.

Maç sonu büyük sevinç yaşandı

Kastamonuspor 1966, aldığı galibiyet sonrası
şampiyonluğunu da ilan etti. Sahada büyük
sevinç yaşayan futbolcular ve teknik yönetim,
stadı adeta karnaval alanına çevirdi.

Osmancıkspor galibiyet sezonu kapattı
Bölgesel Amatör lig 4.grup’ta mücadele eden
Osmancıkspor deplasmanda Bulancakspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezonun son maçında aldığı galibiyetle puanını 37 yaparak 6.sırad yer aldı.

Şampiyon Erbaaspor Oldu

BÖLGESEL AMATÖR LÝG
4.GRUP PUAN DURUMU
1

Osmancıkspor’un Grubunda şampiyon son hafta belli
oldu. Deplasmanda Güzelorduspor’u 2-1 mağlup eden
Erbaaspor 58 puanla sezonu lider tamamladı.

2

TOPLU SONUÇLAR

5

Erbaaspor
3 - 1 Fatsa Bld.

7

Güzelorduspor
Sinopspor
Termespor
Yeni Amasyaspor
1926 Bulancakspor

1-2
6-0

Kastamonu Özel İd.K.Hz

Görelespor
1 - 3 Osmancıkspor
Soğuksu Yenicespor 0 - 3 Ladik Belediye
2-0

Taraftarların da katıldığı kutlamalarda, oyun
havaları ve davul-zurna ekibiyle birlikte futbolcular, teknik kadro ve taraftarlar, halay
çekti, çiftetelli oynayarak şampiyonluğun
sevincini doyasıya yaşadı.
Kastamonuspor 1966’ın şampiyonluğunda
büyük katkısı bulunan Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş ile Kastamonuspor 1966
Kulüp Başkanı Mahir Altıkulaç, taraftarların
ve futbolcuların sevinç gösterilerine eşlik etti.
Başkan Babaş ve Kulüp Başkanı Altıkulaç,
beraberindeki heyet ile birlikte statta şampiyonluk pastası keserek kutlamalara katıldılar.

3
4
6
8
9
10
11
12
13

TAKIMLAR

O G B M A Y P

Erbaaspor
Yeni Amasyaspor
Güzelorduspor
Ladik Belediye
Görelespor
Havza Bld.
Osmancıkspor
Fatsa Bld.
Sinopspor

24
24
24
24
23
24

18
18
13
10
12
10

24

10

23
24
Kastamonu Özel İd.K.Hz 24
1926 Bulancakspor 24
Termespor
24
Soğuksu Yenicespor 24

9
6
6
5
5
0

4 2 53 13
4 2 39 12
1 10 43 27
9 5 36 28
3 8 37 32
7 7 33 24
7 7 29 25
7 7 29 28
6 12 29 35
6 12 23 35
7 12 26 33
5 14 27 41
0 24 1 72

58
58
40
39
39
37
37
34
24
24
22
20
-3

Beylerbeyispor
Dardanelspor
Darıca Gençlerbirliği
Dersimspor
Körfez İskenderunspor
Manavgatspor
Niğde Belediyespor
Sandıklıspor
Tavşanlı Linyitspor

-

Çorum Belediyespor
Çine Madranspor
24 Erzincanspor
Van BBSK
Kastamonuspor 1966
Bergama Belediyespor
Bayburt Grup Özel İdare
Çatalcaspor
Batman Petrolspor

