Çorum havaalanı için başlatılan kamuoyu çalışmaları
destek buluyor. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından Çorum havanı için destek mesajları geliyor.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası da
Çorum’un gündemindeki konuyla ilgili yazılı açıklama
yaptı.

SMMMO’DAN HAVALANINA
DESTEK MESAJI

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Başkanı Muzaffer Yıldırım “Çorum’a havalimanını destekliyoruz” dedi.

8 OKA'dan 3 projeye 18.5 milyon lira destek
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Samsun, Amasya, Çorum'da Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı’ndan 3 projeye 18.5 Milyon Lira destek sağlandı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 4 şehrin daha çok kalkınması için hazırlanan projelere destek veriyor. OKA, güdümlü projeler kapsamında projelere Samsun’da 7, Amasya’da
7 ve Çorum’da 4,5 milyon lira destek sağladı.
Yakında Tokat’ta gerçekleştirilecek güdümlü proje
içinse 7-8 milyon lira arasında bir destek daha sağlayacak. Genel Sekreter Mevlüt Özen,
yapımı tamamlanan, yapımı devam
eden ve yapılacak güdümlü projeler
hakkında açıklamalarda bulundu.

Peygamber sevgisini yüreklerde yaşattılar

Uyutulmuşuz, Unutmuşuz
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 125

Çorum Havaalanı değerlendirme raporu net. Merzifon havaalanı
servis yolu işi tasfiye aşamasında. Yapılmayan Çorum Havaalanı
için ödenecek tazminat Çorumlunun cebinden çıkacak

Sayfa 3’te

Yıllardır sürüncemede bırakılan Çorum
Havaalanı yapılmasa bile Çorumlunun
cebinden yüklü miktarda tazminat çıkacak

Sayfa 8’de

Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu yapılacak
Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu programı
ilan edildi. 28-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
"Uluslararası Bütün
Yönleriyle
Çorum
Sempozyumu" programı belirlendi.
Sayfa 5’te

İŞKUR’dan engellilere
4,5 milyon hibe desteği
Sayfa 3’de

İŞKUR, 2016 yılında kendi işini
kurma projeleri kapsamında başvurusu kabul
edilen 125 engelliye 4,5
milyon TL kaynak tahsis
Sayfa 4’te
etti.

Sağlık Bakanlığı 300
bin bisiklet dağıtacak

Sağlık Bakanlığınca, bu yıl içinde
çocuklar, gençler ve
belediyeler başta olmak
üzere 300 bin bisiklet
dağıtılacak.
Sayfa 8’de

İl Güvenlik ve Asayiş

Koordinasyon toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon
Toplantısı, Vali Vekili Adem Saçan
başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik
toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Çorum’un genel güvenlik ve
asayişini olumsuz etkileyen konular
değerlendirilerek, yapılması gereken
çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon
gerektiren hususlar karara bağlandı.

Sayfa 3’te

-

İşyerinin içerisinde bulunan
çınar ağacı görenleri şaşırtıyor

Sungurlu'da bir işyerinin içerisinde bulunan çınar ağacı görenleri şaşırtıyor. Sunguroğlu
Mahallesi Yeni Hal Caddesinde
kasap dükkanının içinde gövdesi
kalan ağaç, vatandaşların ilgisini
çekiyor.
Sayfa 5’te

Yaz
sıcaklarında
nasıl
beslenilmeli?
Büþra KAVUKÇU

(Diyetisyen)

5’TE

Refia Kavukcu Fýrat
Sim Kuaför
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‘Türkiye’de demokrasi bir

türlü kurumsallaşamamıştır’
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 1992’den bu yana,
kamu görevlileri adına, millet adına, mazlum ve
mağdurlar adına mücadele verdiklerini,
Türkiye’nin demokratikleşmesi, zor zamanlarda
alanlara çıkarak milli iradeden yana duruş sergileme ve medeniyet değerleri ışığında geleceğe
yol alma konusunda yüz akı faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bunun yanı sıra sendikal alanda yeni bir sayfa
açarak, tarihi kazanımlara imza attıklarını ve
atmaya devam ettiklerini kaydeden Saatcı,
Türkiye’de demokrasinin bir türlü kurulsallaşamadığının altını çizdi. Sendikacılığın, emeğin ve
ekmeğin mücadelesi olduğunu dile getiren
Saatcı, “Özgürlüğün olmadığı, demokrasinin
korku tünelinden çıkmadığı ortamlarda sendikacılık bir anlam ifade etmemektedir. Demokrasiyi
ham demokrasi olmaktan tam demokrasi olmaya
getirecek, ülkede temel hak ve özgürlükleri
garanti altına almayı sağlayacak olan sivil toplum örgütlenmeleri, demokratik kuruluşlar ve en
önemlisi sendikalardır. Son dönemlerde MemurSen'in sorumluluk alması, elini taşın altına koyması, milletin ve millet iradesinin yanında durmasıyla bu anlamda geleceğe dair ümit yeşermiştir” dedi. Saatcı’nın gündeme ilişkin yaptığı
yazılı açıklama şöyle:
“Sendikal hareketler dünyada olduğu gibi sanayi
devriminin artçıları olarak Türkiye'ye de 1900'lü
yılların başlarında girdi ve ülkede 1947'de yasal
kimliğe kavuştu. Türkiye'de sendikal hareketler
demokrasi mücadelesine katkı sunmak yerine
zor zamanlarda su koyuvermişlerdir. Bunun için
de Türkiye'de demokrasi bir türlü kurumsallaşamamıştır. 1950'lerden sonra demokratik ortamın
biraz olgunlaşması dolayısıyla nefes alan hareketler 1960'da bir anda kesilmiş ve bitmiştir.
Daha sonra çıkarılan kanunda ise sendikal tanım
çok ucubedir. Sendikacıların devlet yetkililerine
sendikal talep iletemeyeceklerini ifade edecek
kadar sendikal ruhtan uzak karikatür gibi bir
düzenleme söz konusudur. Buna bile tahammül
edilememiştir. 1971'deki muhtıra dönemiyle bu
da askıya alınmıştır.
28 Şubat süreciyle ülkede tekrar darbe dönemi
yaşandı ancak bu defa darbenin silahlı kuvvetler
tarafından değil de sivil kuvvetler eliyle yapıldı
ve bazı sendikalar da marifetmiş gibi darbecilere
destek verdi. Türkiye'de sendikaların üç sorunu
vardır. 'Birincisi, sendikalar bu ülkede demokrasi ile sorunlu. İkincisi, darbe dönemlerinde düzgün durmayan sendikal yapılar var. Üçüncüsü
de, değerlerle kavgalı sendikalar var. Milletin
inancına, dinine, diyanetine, değerlerine ilişkin
herhangi bir olumlu cümle kurulduğunda hırsından tepinen bazı sendikal yapılar var. Biz 'kral
çıplak' deyip fotoğrafı gösterdiğimizde, çıldıran
oluşumlar var. Ülkede enteresan bir gündem
cereyan ediyor. Bir eğitim sendikası kalkıp
LGBTİ komisyonları kuruyor. Okullarda
LGBTİ ile ilgili paylaşımlar ve faaliyetler yapıyor. Bu anlamda eğitimin, toplumun ve milletin
DNA'sı ile oynamaya çalışıyor. Ondan sonra
toplumda cereyan eden sevimsiz hadiselerde
sesini yükselterek zeytinyağı gibi üste çıkmaya
ve suçunu bastırmaya çalışıyor. Anormal olmayı
savunanlar, anormalliğin topluma yaygınlaşmasının mücadelesini verenler bu ülkede anormal
hadiseler olduğunda bir başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Onun için bu ülkede sendikaların
3D sorunu var diyorum. Demokrasi konusunda
samimi değiller, darbeler konusunda destekçiler
ve değerler konusunda düşmanlar. Fakat kan
kaybediyorlar, tamamını toplasanız bir MemurSen etmiyorlar.
Memur-Sen olarak, kavga zemininde rekabet
değil, rekabet zemininde hizmet şiarıyla yola
çıktık. 1992'den duruş sendikacılığıyla üyeye
kazandıran, demokrasinin korku tünelinden çıkması için elinden geleni yapan bir sendikal
mücadelenin adıyız. Alanları yakıp yıkan, milletin arabası, esnafın camı ve kaldırım taşıyla sorunu olanlara inat, eylemi alanlara çıkmak olarak
gören, hakkını ararken kimsenin hukukuna girmeyen erdemli bir sendikal duruşun adresiyiz.
24 yıldır devam eden bu duruşumuzu, özlük ve
özgürlük mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.
Teklif ve çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz.
Sendikacılığımız, çözüm ve teklif esaslıdır,
sorunlardan beslenen değil, çözümlerle güçlenen
bir yaklaşımı önemsiyoruz. Onun için son toplu
sözleşmede 213 kazanıma imza atarak kamu
görevlilerinin sorunlarına önemli çözümler getirdik. Elbette bununla yetinmiyoruz. Yeni kazanımlar elde etmek için mücadelemiz devam ediyor. 25 Nisan'da başlayıp 25 Mayıs'a kadar
devam edecek süreçte de, toplu sözleşme masasında üzerinde konuşulması gereken konular olarak tespit edilen başlıklara ilişkin Devlet
Personel Başkanlığı koordinesinde çalışmalarımız sürecek.”
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Öztaş: Sungurlu’ya hizmet

etmek bana mutluluk veriyor

TBMM onur ödülü sahibi, eğitim gönüllüsü, sanayici-işadamı Sungurlulu hemşerimiz Haydar Ali Öztaş, memleketi
Sungurlu'ya hizmet etmenin kendisine
mutluluk verdiğini söyledi.
Haydar Ali Öztaş, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Özdemir'i makamında
ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar
diledi.
Ziyarette Öztaş, "Bu güne kadar olduğu
gibi bundan sonrada memleketime hizmet
etmek bana mutluluk veren işlerin başında
gelir. Bundan sonra da ilçemizin kalkınması ve eğitimin gelişmesi için elimden
gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir

ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, eğitim gönüllüsü Haydar Ali
Öztaş'a eğitime verdiği destekten dolayı
teşekkür etti.
Özdemir, eğitime katkı sağlayan ve hizmetlerine yenilerini ekleyen hayırseverlerin kendilerine moral kaynağı olduğunu
vurguladı.
Haydar Ali Öztaş'ın İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Özdemir'i ziyaretinde
Habib Güleser Öztaş İlkokulu emekli
Müdürü Hamza Karaman eşlik etti.
İstanbul'da çorap sanayicilerinin duayenlerinden olan TBMM onur ödülü sahibi,
eğitim gönüllüsü, sanayici-işadamı
Haydar Ali Öztaş, memleketi Sungurlu'ya
yaptırdığı bağış okullarla tanınıyor.

Kazasız yolculuk

için kurban adandı

Başkan Şahiner, Yusuf Usta

Köfte Salonu’nun açılışına katıldı
Uzun yıllardır Sungurlu halkına
farklı mekânlarda hizmet sunan
Yusuf Usta (Yusuf Dalkılıç) şimdide kendi adını taşıyan Yusuf
Usta Köfte Salonunu Sungurlu
halkının hizmetine sundu.
Açılışa
Sungurlu
Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner,

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner
belediyeye alınan otobüs için kurban kestirdi.
Sungurlu Belediye Spor ve Kültür gezilerinde
kullanılmak üzere alınan yeni otobüs için Atatürk
Meydanında Kurban Kesim merasimi yapıldı.
Programa Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,
Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye

Personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yeni alınan otobüsün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Şahiner, ilçeye yapılan hizmetlerin
devam edeceğini kaydetti. Başkan Şahiner,
“Sungurlu’ya hizmet boynumuzun borcu. Allah
kaza bela vermesin İnşallah” dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış
esnasında Başkan Şahiner;
“İlçemize hayırlı uğurlu olsun,
hizmetlerinizde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız
olsun” dedi.

Lokma tatlısı ve gül dağıtıldı
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Sungurlu Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı'nda
lokma tatlısı ikramı yapıldı.
Öğlen namazı çıkışında tabaklara özen gösterilerek hazırla-

nan lokma tatlısı, ayrıca
Atatürk
Meydanında
ve
Belediye Otobüs durağında
bulunan yolculara da gül verildi. Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, beraberin-

de Başkan Yardımcıları ve
Belediye Meclis Üyeleri ile
dağıtıma katılarak hemşerileriyle sohbet etti.

Kitabı okuyan bisikleti aldı Sungurlu Belediyesi

Mustafa Kemal İlkokulu 2. 3. 4.
sınıflar arasında kitap okuma yarışması düzenlendi. Yarışma sonrası
2. Sınıflarda Osman Tuğra
Aldemir, 3. Sınıflarda Muzaffer
Birgin, 4. Sınıflarda Yasin Demirel
birinci oldu. Okul Müdürü Mustafa
Ok, Okul Öğretmenlerinden
Makbule Bingöl, Şahin Kara,
Diyarhan Yılmaz ve birinci olan
öğrenciler Başkan Şahiner' i makamında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Başkan Şahiner

1. Olan öğrencilere Bisiklet, dereceye giren diğer öğrencilere ise
çeşitli hediyeler verdi. Ülkemizde
kitap okuma oranının düşük olduğunu belirten Başkan Şahiner,
“Başarılarınız daim olsun. Biz
Sungurlu Belediyesi olarak her
zaman öğrencilerimizin yanında
olduk, olmaya da devam edeceğiz.
Bugün öğrenci kardeşlerimizi
ödüllendirerek diğer öğrenci kardeşlerimizi de kitap okumaya teşvik etmek istedik” dedi.

ile tarihe merhaba
Sungurlu Belediyesi’nin kültür sanat hizmetleri
artarak devam ediyor. “Sungurlu Belediyesi İle
Tarihe Merhaba” temasıyla düzenlenen kültür
turları projesi kapsamında 10 binin üzerinde
Sungurlulu Türkiye’nin doğal ve tarihi zenginliklerini yerinde görecek.
Sungurlu Belediyesi, ilçe sakinlerini Türkiye'nin
tarihi ve doğal zenginlikleri ile buluşturuyor.
"Sungurlu Belediyesi İle Tarihe Merhaba" temasıyla düzenlenen kültür turları kapsamında;
İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve
Nevşehir'e 200 den fazla sefer düzenlenecek.
Turlara katılmak isteyen Sungurlulular, Sungurlu
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'nden ücretsiz biletlerini alabilecek.
Geziye katılan vatandaşlara yer, tarih ve koltuk
numarasının belirtildiği biletlerle seyahatleri sağlanacak.

10 BİNİN ÜZERİNDE

SUNGURLU'LU YARARLANACAK

Kültür turları kapsamında 10 bin üzerinde
Sungurlulunun Türkiye'nin en önemli turizm
merkezlerine götürüleceğini aktaran Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bizim
hizmet anlayışımızın önceliği insan. Yapıları,
şehirleri dönüştürürken, insanların da dönüşümünü ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda Sungurlu'da önemli kültürel ve
sanatsal faaliyetlere imza atıyoruz. Konserden,
tiyatroya, sempozyumdan, konferansa kadar daha
birçok projeyi ilçemizde hayata geçireceğiz.
Amacımız Sungurlu'nun kültür-sanat çıtasını
daha da yükseltmek. Bu doğrultuda tarih dolu
ülkemizin güzel şehirlerine günübirlik geziler
düzenliyoruz. Tamamı konforlu araçlarla, rehber
eşliğinde düzenleyeceğimiz turlarımızla insanlarımıza önemli bir hizmet sunmuş olacağız. Tüm
vatandaşlarımızı kültürel gezilerimize katılmaya
davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uyutulmuşuz, Unutmuşuz
Sayfa
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Çorum Havaalanı değerlendirme raporu net. Merzifon havaalanı
servis yolu işi tasfiye aşamasında. Yapılmayan Çorum Havaalanı
için ödenecek tazminat Çorumlunun cebinden çıkacak

Merzifon Havaalanının açılışı için
uğraşanların, Çorum Havaalanı işine
önem vermeyenlerin Çorum’a verdikleri zarar ortaya çıktı.
Çorum Havaalanı yapım işini tekrar
başlatmazsa 1 milyon 625 bin 729
lira tazminat ödemekle karşı karşıya
kalabileceği gibi, boşa geçen yılların
hesabı da başka bir boyut olarak karşımıza çıkacak. 5 milyon liraya
tamamlanabilecek işin yapılmamasının hesabını kim verecek.
Çorum’dan Merzifon Havaalanına
ulaşımı kısaltacağı düşünülen servis
yolunun yapılamayacak olmasının
dikkate alınarak, harcanacak bedelin
Çorum için kullanılması daha ekonomik görünüyor
Çorum Valiliği tarafından açıklanan
“Çorum Stol Tipi Havaalanı
Değerlendirme Raporu” 12. Maddesi
Merzifon Havaalanı bağlantısı yol
yapım
işi,
sözleşme
süreci
05.01.2012 tarihinde başlanmış
olmasına rağmen güzergah boyunca
kamulaştırma ve toplulaştırma işlemlerinin günümüze kadar sonuçlandırılamaması nedeni ile çalışma yapılamadığı, 21.10.2015 tarihinde yüklenici firma tarafından işin tasfiyesi

talebinde bulunulduğu, Söz konusu
işin proje bedeli, 11 milyon 408 bin
106 lira olduğu, bilgisi yer alıyor.

İŞTE FORMÜL

Çorum Valiliği tarafından açıklanan
“Çorum Stol Tipi Havaalanı
Değerlendirme Raporu” sonuç bölümünde Havaalanının nasıl yapılacağı
da şu şekilde ifade ediliyor.
“ÇORUM STOL TİPİ HAVAALANI'
nın yapımına devam kararı verilmesi
halinde ise; 20 milyon 852 bin 741
lira yatırımın 4 milyon 312 bin 275
TL' sinin ödenmiş olması nedeniyle
yapılacak işin 16 milyon 540 bin 466
TL değerinde olduğu, bu durumda
ihale bedeli 2015 yılı fiyatları ile 13
milyon 927 bin 016 TL olan ve bugüne kadar kamulaştırma ve toplulaştırma problemleri nedeniyle yapılamayan Merzifon Havaalanı bağlantısı
yol yapım işinin iptali halinde 19 milyon 659 bin 148.26 TL 'lik finansmanın büyük bir kısmının sağlanmış
olacağı,
Buna göre eksik kalan hava alanı alt
yapı işlerinin 5 milyın 732 bin
132,13TL ile tamamlanabileceği”

İl Güvenlik ve Asayiş

Yıllardır sürüncemede bırakılan Çorum
Havaalanı yapılmasa bile Çorumlunun
cebinden yüklü miktarda tazminat çıkacak

Şarampole
devrildi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre B.A.U isimli şahıs
yönetimindeki otomobil ile Uğurludağ
istikametinden Sungurlu istikametine
seyir halinde iken Sungurlu ilçesi
Kaledere köyü mevkiinde direksiyon
hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi.
Kazada sürücü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi
altına alındı.

Sungurlu’da
parklara bakım

Sungurlu Belediye Başkanlığı Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sıcak
havaların yüzünü göstermesiyle beraber ilçede bulunan sokakların, caddelerin ve parkların tamamında ilaçlama
çalışmalarına başladı. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra parklarda oynayan
çocukların düştükleri zaman yaralanmamaları için kauçuk zemin yenilemesi, çevre düzenlemesi ve bakım
onarın çalışmalarının aralıksız devam
ettiği bildirildi.

Refia Kavukcu Fýrat
Sim Kuaför
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Saç rengini tamamen değiştirmeden saçların
uçlarına yapılan ışıklandırma işlemine ombre
saç boyama deniyor.Genel olarak ombre de
üstler koyu altlara doğru renk açılıyor sanki
güneşten açılmış gibi.Bu işlem her kuaförün
elinden farklı çıkabilir kimisi krepe atarak
kimisi krepe atmadan yapıyor.Keskin bir
çizgi oluşumunu engellemek için diplerede
çok ince şekilde balyajlar atılabilir buda uçlara doğru renk geçişi daha doğal olmasını
sağlıyor.
Ombrenin avantajı eğer kendi saç renginizin
üzerine yaptırırsanız sık sık dip boyamasına
gerek olmuyor çünkü dipten koyu uçlara
doğru açılan bir işlem olduğu için dipten
uzayan koyuluklar rahatsız etmez.
Krepe ne demek “Bir tutam saçı gergin bir
şekilde tutarak yukardan aşağıya kadar saçın
ters yönüne krepe tarağıyla taranmasına
denir.Bu yöntemle saçlarınızı istediğiniz gibi
kabartabilirsiniz.

‘Sigara eğitimle söner’

Havaalanı için kamuoyu oluşuyor
Çorum havaalanı için başlatılan kamuoyu çalışmaları
destek buluyor. İş dünyası ve
sivil toplum kuruluşlarından
Çorum havanı için destek
mesajları geliyor.
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası da

Çorum’un gündemindeki
konuyla ilgili yazılı açıklama
yaptı.

20’si tamamlanan Çorum
Havaalanı inşaatının daha
sonraki yıllarda rafa kaldırıldığını hatırlatarak, Çorum’un
yıllardır hayali olan havaalanın tekrar gündeme geldiğini
söyledi.
Yıldırım “İlimizin büyük bir
sanayi, ticaret, kültür ve
turizm potansiyeli açısından
ilerleme yolunda havaalanının yapılması Çorum’un kalkınması açısından büyük
önem arz etmektedir. Bizde
Çorum Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası olarak camiamız ve üyelerimiz
adına İlimize havaalanının
bir an önce yapılmasını
gönülden destekliyor, değerli
idarecilerimize, yöneticilerimize ve bu konuda emek
veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

SMMMO’DAN
HAVALANINA
DESTEK MESAJI

BEKTAŞ’TAN
HAVAALANI
AÇIKLAMASI

Koordinasyon toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Vekili Adem Saçan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda,
Çorum’un genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile
kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar karara bağlandı.
Toplantıya Vali Vekili Adem Saçan’ın yanı sıra Başsavcı Vekili Üzeyir
Karakülah, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat
Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, MİT Temsilcisi ve bazı
Emniyet Teşkilatı mensupları katıldı.
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Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı
Muzaffer Yıldırım “Çorum’a
havalimanını destekliyoruz”
dedi. Yıldırım, 1996 yılında
yapımına başlanan ve yüzde

Havaalanı konusunda Çorum
Ticaret Borası Başkanı Ali
Bektaş’ta açıklama yaptı.
Çorum’un Karadeniz ve Orta
Anadolu yol ayırımlarında
tarihi geçmişiyle çok önemli

bir bölgesel konumda bulunduğunu dile getiren Ticaret
Borsası Başkanı Ali Bektaş,
ilin büyük bir sanayi, ticaret,
kültür ve turizm merkezi
olması yolunda hızla ilerlediğini belirtti.
Bu bağlamda şehirde yarım

kalan havaalanının bir an
önce hayata geçirilmesi
Çorum’un kalkınması açısından büyük önem arz ettiğini
vurgulayan Bektaş, “Esnafı,
tüccarı, sanayicisi, ve işadamlarıyla bizler bu konunun arkasında duruyoruz.
Çorum Ticaret Borsası olarak camiamız ve üyelerimiz
adına İlimiz havaalanın bir
an önce yapılmasını değerli
idareci ve yöneticilerimizden
bu konuya eğileceklerine
inancım tamdır. Bu ilimiz
adına çok hayırlı bir iştir. Bu
konuda emek
veren herkese
teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Çorum
Merkez Mimar Sinan İlkokulu arasında yapılan
protokol ile “Sigaranın Zararları” konulu resim
yarışması düzenlendi.
Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri 11-15 Nisan
2016 tarihleri arasında “Sigaranın Zararları”
konulu yarışmaya bin 40 eserle katılarak rekor
denecek bir katılım sağladı. Hastane yönetimi
tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme
sonucunda ilk üçe giren resimler belirlendi.
Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan “Resim
Sergisi” dün Mimar Sinan İlkokulu Sergi
Salonu’nda Çorum Göğüs Hastalıkları
Hastanesi Yöneticisi Uzm.Dr.Fatih Karadağ,
Başhekim Yardımcısı Dr.Ali Faruk Sönmez,
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hem.Derya
Kılıç ve Hastane çalışanları, Mimar Sinan
İlkokulu
Müdürü Ahmet Çek, Müdür
Yardımcıları Talat Özden,Vahap Sönmez,
İbrahim Anız, Okul Aile Birliği Başkanı
Mustafa Göncü , veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.
Yapılan değerlendirmede, Sabiha Bozdağ birinci, Hayrunnisa Gülsoy ikinci ve Hatice Yağlı
üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere hastane yöneticisi Uzm. Dr. Fatih Karadağ, Mimar
Sinan Okulu Müdürü Ahmet Çek ve hastane
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hem. Derya
Kılıç tarafından birer başarı sertifikası ve çeşitli
hediyeler verildi.
Mimar Sinan İlkokulu Okul Müdürü Ahmet Çek
yaptığı konuşmada öğrencilerinde “sigaranın
zararları” konusunda farkındalık oluşturdukları
için Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi yetkililerine teşekkür etti. Uzm. Dr. Fatih Karadağ,
“Sigaranın, çağımızın en büyük ve en tehlikeli
hastalıkları olan kanser ve koah gibi hastalıklarda en önemli sebeptir. Bu kesinlikle unutulmamalıdır. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı bu illetten korumamız son derece önemlidir. Bu yarışma vesilesi ile farkındalığın artmasını temenni ediyoruz. Geleceğin sağlıklı nesillerle dolu olduğu günler diliyoruz” diye konuştu. Yarışmada ilk üçe giren resimler vatandaşların ve hastane çalışanlarının görmesi için Çorum
Göğüs Hastalıkları Hastanesi girişinde hafta
boyunca sergilenecek.
Öte yandan son yıllarda Türkiye’de sigara ve
tütün ürünlerine bağlı hastalıklarda artış görülmesi, başta gençler olmak üzere tütün ve tütün
ürünlerinin tüketiminin yaygınlaşması özellikle
akciğer ve kalp hastalıkları açısından sigaranın
zararlarının bilimsel olarak kanıtlanmış olması
sigara içmenin sağlık açısından doğuracağı
olumsuzluklara, sigaranın vücuda yaptığı zararlı etkilerine vurgu yapmak, sigaraya karşı hassasiyeti artırmak, ilkokul seviyesindeki öğrencilerde farkındalık sağlamak amacıyla Çorum Göğüs
Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.
Ali Faruk Sönmez ve Sosyal Hizmet Uzmanı
Nurcan Yılmaz tarafından 4-5 Nisan 2016 tarihlerinde Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerinin
tamamına yani 1215 kişiye sigara ve zararları
konusunda öğrencilerin seviyelerine uygun
hazırlanmış slayt, film ve sunumlarla bilgilendirmeler yapıldı.
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Tüketici güven
Sayfa

endeksi yüzde 2,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir
önceki aya göre yüzde 2,2 oranında arttı; Mart
ayında 67 olan endeks Nisan ayında 68,46 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM
BEKLENTİSİ YÜZDE 0,2 ARTTI

GÜNDEM

İŞKUR’dan engellilere
4,5 milyon hibe desteği

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir
önceki aya göre yüzde 0,2 oranında arttı. Mart
ayında 89,77 olan endeks değeri Nisan ayında
89,97 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde
hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını
bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM
BEKLENTİSİ YÜZDE 1,8 ARTTI

Mart ayında 89,41 olan genel ekonomik durum
beklentisi endeksi yüzde 1,8 oranında artarak,
Nisan ayında 91,02 oldu. Bu artış, gelecek 12
aylık dönemde genel ekonomik durumun daha
iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin
sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İŞSİZ SAYISINDAKİ
DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ARTTI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre
yüzde 1,9 oranında artarak, Nisan ayında 69,11
değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık
dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ
YÜZDE 13,1 ARTTI

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 13,1 oranında arttı. Mart ayında 21,01 olan endeks, Nisan
ayında 23,75 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme
ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İŞKUR, 2016 yılında kendi
işini kurma projeleri kapsamında başvurusu kabul edilen 125 engelliye 4,5 milyon
TL kaynak tahsis etti.
İŞKUR engellilerin işe yerleşmesinin önündeki en
büyük engel olan mesleki
eğitim ve tecrübe eksikliğini
gidermek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacı
ile mesleki eğitim kursları
düzenlemekte ve engellilerin kendilerine uygun meslekleri öğrenmelerine destek
olmaktadır. Ayrıca İşbaşı
Eğitim Programı ile işyerinde bizzat işin başında işin
öğrenilmesi ve girişimcilik
eğitimleri vasıtasıyla da iş
kurma fikirlerinin geliştirilmesine imkân tanıyor.
Özel politika gerektiren

engellilerin
istihdamına
yönelik proje ve diğer çalışmalar sayesinde, engelli
bireylerin iş hayatına entegrasyonun kolaylaştırılıyor.
İŞKUR engelli ve eski
hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari
para cezaları fonundan ve
İşsizlik Sigortası Fonundan
aktarılan kaynaklarla engellilere yönelik projeler
düzenliyor.
Sosyal taraflardan oluşan
Komisyon tarafından, Proje
Başvuru Rehberinde belirlenen konusu engellilerin
kendi işini kurması, mesleki
eğitimi, rehabilitasyonu ve
istihdamı olan projeler ile
eski hükümlülere yönelik
projeler değerlendirilir ve
uygun görülenlere hibe des-

teği verilmektedir.
Bu kapsamda; 2016 yılında
toplanan son Komisyon
kararıyla 80 kurum ve kuruluştan gelen ve kabul edilen
engellilere yönelik mesleki
eğitim ve rehabilitasyon, işe
ve işyerine uyum ile destek
teknolojileri projeleri için
4.735.664,88 TL; ayrıca 36
bin TL’ye kadar hibe desteği
verilen kendi işini kurma
projeleri kapsamında başvurusu kabul edilen 125 engelliye bu amaçla 4,5 milyon
TL kaynak tahsis edildi.
Engellilerin yanı sıra eski
hükümlülere yönelik projelere de destek sağlanmış
olup 23 eski hükümlünün
İŞKUR’a sunduğu kendi
işini kurma projesi kabul
görerek bu projeler için

338.726,00 TL kaynak tahsis edildi.
Böylece; engelli ve eski
hükümlüleri desteklemek
için son komisyon kararıyla
toplam 10 milyon TL’ye
yakın kaynak aktarılmış
oldu.
Komisyon kaynakları ile
desteklenen projeler arasında kendi işini kurma projelerine özel önem verilmekte
olup bu projelerle; engelliler
kendi işlerini kurarak engellerini aşmakta, kendileri
işgücü piyasasına entegre
olurken kurdukları iş yeri
aracılığı ile başka işsizlere
de ekmek kapısı sunmanın
mutluluğunu yaşamaktadır.
Şu ana kadar kendi işini
kurma hibe desteğinden
yararlanarak ayakkabı imalathanesi, tekerlekli sandalye tamir atölyesi, lokanta,
emlak ofisi, tasarım ajansı
açan ve daha pek çok alanda
kendi işini kuran engelliler
oldu. Söz konusu desteklere
başvurmak
isteyenlerin
İŞKUR’un internet sayfasında (www.iskur.gov.tr)
yer alan Başvuru Rehberi ve
Formunu kullanarak hazırlanacak projelerini 10 Haziran
2016 tarihine kadar 81 ilde
bulunan Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlükleri ve
H i z m e t
Merkezlerine
sunmaları
gerekiyor.

Şehitler anısına gençlerden 57. alay vefa yürüyüşü

Çanakkale savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57.
Piyade Alayı şehitleri başta olmak
üzere, tüm şehitleri anmak için her
yıl olduğu gibi, bu yılda 25
Nisan'da "57. Alay Şehitlerini
Anma Programı" 81 il ile eş
zamanlı olarak çeşitli etkinliklerle
anılacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Çorum Mahmut
Atalay Gençlik Merkezi tarafından organize edilen Çanakkale
Kara Savaşları'nın anma törenleri

kapsamında düzenlenen 57'nci
Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü
Çorum’da gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Bir Ölüp Bin Diriliriz” sloganıyla 81 ilde 25 Nisan 2016 tarihinde Çanakkale şehitlerine 57'nci
Alay Vefa Yürüyüşü düzenlenecek. Çorum Ulu Camii’nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak
program, Alay’ın son yemeği olan
kırık buğday çorbası ikramı ardından, saat 08.00’de PTT önünde
toplanılarak Çorum Şehitliği’ne
anma yürüyüşü ile devam edecek.
57'nci Alay Çanakkale Vefa
Yürüyüşünün ardından şehitlere

okunacak
Kur’an-ı
Kerim
Tilavetiyle program sona erecek.
Türk Ordusu’nun Çanakkale’de

Çatıdan düştü
Çorum merkeze bağlı Seydimçakallı
Köyü’nde bir kişi çatıdan düşerek yaralandı.
Alınan bilgilere göre Z.T (63) isimli şahıs
kendisine ait evin çatısını tamir ettiği esnada
dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni ile 2 metre
yüksekten yere düşmesi sonucu hayati tehlike
arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yarı sevk
edildiği Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavisinin ardın taburcu edildi.

vermiş olduğu bu büyük mücadele, sadece dünya tarihi üzerinde
oluşturduğu büyük etkiyle değil,
savaş sahasında tezahürü bakımlarından da dünya savaş tarihinde
örneği olmayan bir olay olduğunu
belirten Mahmut Atalay Gençlik
Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı,
“Yüz binlerce vatan evladı, bu
vatanın bedelini ödemek üzere
Çanakkale’ye çağrılmıştır. Çanakkale bu vatan uğruna canlarını
hiçe sayarak savunmuş olan kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir îman ve kahramanlık destanıdır. 81 ilde 25
Nisan 2016 tarihinde düzenlenecek olan 57'nci Alay Vefa
Yürüyüşünde şehitlerimizi anmak
için herkes davetlidir” dedi.
Ayrıca Tığlı, “Mahmut Atalay
Gençlik Merkezimizin organize
etmiş olduğu, 25 Nisan 2016 tarihinde saat: 13.00’de Buhara
Kültür Merkezinde Prof. Dr.
Ebubekir Sofuoğlu hocamızın gerçekleştireceği, Son Yarım Asrın
Hikâyesi
“60’lı
Yıllardan
Günümüze, Türkiye’nin SosyoPolitik Tarihinin Uluslar Arası
Gelişmeler Işığında Analizi”
konulu Konferansa tüm halkımız
davetlidir.” dedi.

Direksiyon Hakimiyetini kaybetti

Çorum’un Kargı İlçesi’nde meydana gelen
trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre H.B (57) isimli şahıs yönetimindeki
traktör ile Kargı ilçesi Abdullah Köyü yaylasındaki orman yolundan evine seyir halinde
iken yolun engebeli olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi
sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde
yaralandı. Yaralı sevk edildiği Osmancık
Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin
ardından taburcu edildi.

Hızar motoru ayağına çarptı

Çorum merkeze bağlı Sarımbey Köyü’nde hızar motorunun ayağına
çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre V.A (29) isimli
şahıs kendisine ait bahçede hızar motoru ile ağaçların dallarını budadığı
esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile kayan hızar motorunun sol
ayağına çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
Yaralı sevk edildiği Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından taburcu edildi.
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‘Unutulmamalıdır ki
su yoksa hayat yoktur’

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati
Gül, suyun yaşamı sürdürmenin en önemli
gerekliliği olduğunu dile getirerek, insanoğlu
tarafından geliştirilen hiçbir teknolojinin bir
damla suyu üretecek yeteneğe sahip olmadığını
söyledi.
Gül, “Unutulmamalıdır ki su yoksa hayatta yoktur” diyerek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu tarafından 1993 tarihinde alınan bir karar
ile 22 Mart tarihinin ‘Dünya Su Günü’ olarak
kabul edilmiş olup, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını vurguladı.
Necati Gül, “Bugün halen yaklaşık otuz kanun ve
ikincil düzenleme ile birçok Bakanlığın değişik
konulara ilişkin yetkilerinin bulunduğu bir su
yönetimi anlayışı ile yaşanan ve yaşanacak
sorunların çözümlenmesi mümkün değildir. Bir
an önce bu parçalı yapının terk edilerek, suyu bir
ihtiyaç değil hak olarak gören, kamu yararı gözeten, doğanın korunmasını öncelikli hedef belirleyen, gıda güvencesi temin edici, suyun bir meta
olarak görüldüğü anlayışından uzak bir su kanunu çıkarılmalıdır” dedi. Gül’ün konuya ilişkin
açıklaması şöyle:
“1993 yılından bugüne kadar yapılan etkinliklerde bağımsız bilim çevreleri, doğaseverler ve ilkeli sivil toplum kuruluşları, suyun bütün canlılar
için gerekli olan temel bir hak olduğu, eşit ve
adaletli bir şekilde, su varlıklarının suyu metalaştırmadan korunmasını istemektedirler. Bu görüşün karşısında olan çok uluslu şirketlerin suyu bir
meta olarak gördüğü ve ticarete konu etme anlayışında olduğu görülmektedir. Oysaki yaşanan
küresel iklim değişikliği, birçok alanda kuraklığa
yol açarken, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının
hızlı bir şekilde azalmasına yol açmıştır.
Bugün itibariyle dünyada yaklaşık 1,1 milyar
insan temiz içme veya kullanım suyundan yoksundur.
Her yıl yaklaşık 5 milyon insan temiz suya erişememekten dolayı ölmektedir. Şehirleşmenin
hızlı artışı ile birlikte 2025 yılında dünya nüfusunun üçte birinin şiddetli derecede su sıkıntısı
çekeceği öngörülmektedir. Ülkemiz açısından
ise durum pek parlak değildir. Şu an için yılda
1.500 m3 düzeyinde olan kişi başına su tüketimi,
ülkemizin su fakiri bir ülke olduğunu göstermektedir. Yaşanan çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı, su kaynaklarının bilimsel gerçeklikten uzak
HES projeleriyle tahribi, su havzalarının korunamaması, tarımsal sulamanın mühendislikten
uzak uygulanışı, ticari su şirketlerinin kar hırsıyla denetimden uzak ticari faaliyetleri, suyun kullanımına ilişkin politika eksikliği ve sayabileceğimiz niceleri gerekli önlemler alınmazsa çok
yakın bir gelecekte su hakkına ve suya erişime
ilişkin büyük sıkıntılar yaşanacağını göstermektedir.”

Bina inşaatı maliyet

endeksi yüzde 3,3 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi (BİME),
Ocak–Şubat–Mart aylarını kapsayan 2016 yılı
birinci çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe
göre yüzde 3,3, bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre yüzde 6,4 ve dört çeyrek ortalamalarına
göre yüzde 6,0 arttı.
BİME’de 2016 yılı birinci çeyreğinde işçilik
endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4, malzeme endeksi ise yüzde 3,0 arttı. Bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 9,2 ve
malzeme endeksi yüzde 5,6 arttı.
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İşyerinin içerisinde bulunan

çınar ağacı görenleri şaşırtıyor

Fidanlar ağaç olacak

Sungurlu’da öğrenciler geleceğine fidan dikti. Sungurlu
Belediyesi’nin öncülüğünde çevre bilinci oluşturuluyor

Sungurlu’da mesire alanında, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve
öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, "Mesire alanımız Sungurlu halkımızın ortak kullanım alanlarından birisi ve geçtiğimiz yaz ayında yapımı tamamlanan bir alan. Dolayısı ile tamamen

yeşillendirilmiş durumda değil.
Belediye olarak çalışmalarımız
aralıksız devam ediyor. Bizler çalışırken yeşile önem veren gençlerimizi de aramızda görmek bizleri
mutlu etmektedir. Sungurlu halkımızın rahat bir nefes alması için el
ele vererek burayı yeşillendireceğiz. " ifadelerinde bulundu.

Erözgün: Ebelere köle
muamelesi yapılıyor
Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün,
geleceğin teminatı bebeklere, Ana ve Çocuk sağlığına şifa eli olan, yurdun dört bir yanında özverili olarak görev yapan Ebelerin farklı istihdam
modelleri ile çalıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Erözgün 21-28
Nisan arası kutlanan Ebeler Haftası ile ilgili açıklama yaparak, Ana-Çocuk sağlığı hizmetleriyle
birlikte, doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren
ebelerin, koruyucu önlemler anne ve bebekte
anormal durumların saptanması tıbbı önlemlerin
sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilkyardım ve acil önlemlerin alınması gibi
hizmetleri özveri ile veren sağlık profesyonelleri
olduğunu ve maalesef sorunlu bir istihdam sistemi ile çalıştırılmakta olduğunu vurguladı.
“Hastane, klinik, sağlık ocağı, ya da diğer kurum
ve kuruluşlarda kutsal bir görev ifa eden Ebelere
köle muamelesi yapılıyor” diyen Erözgün,
Ebelerin branşları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlandıklarına ilçelerde cezaevlerinde
kadın ziyaretçi üst aramasında görevlendirildiklerini, Entegre sağlık hizmeti adı altında her türlü
işi yaptırdıklarını belirtti.
Vekil ebe hemşirelik istihdam modeli ile çok
düşük ücretlere, kısıtlı mali ve sosyal haklara
mahkûm edildiklerini dile getiren Erözgün,
Ebelerin; Aile Sağlığı Elemanı ve Vekil Ebe ve
Hemşire olarak farklı farklı istihdam modelleri
ile istihdam edilerek farklı farklı haklar verilerek
çalıştırıldıklarını ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakıldıklarını vurguladı.
Ebeler haftasının, sorunlarının çözümüne katkı
sağlamasını kaydeden Erözgün, “Geleceğimizin
teminatı bebeklerimize, Ana ve Çocuk sağlığına
şifa eli olan, yurdun dört bir yanında özverili olarak görev yapan tüm ebelerin ebeler haftasını
kutluyorum” dedi.

Sungurlu'da bir işyerinin içerisinde bulunan çınar ağacı
görenleri şaşırtıyor. Sunguroğlu
Mahallesi Yeni Hal Caddesinde
kasap dükkanının içinde gövdesi kalan ağaç, vatandaşların
ilgisini çekiyor.
İşyeri sahibi Sinan Uygun,
muhabirimize yaptığı açıklamada, 8 yıl önce kasap dükkânı
açmak için burayı tercih ettiklerini belirterek, işyerinin ortasında bulunan çınar ağacından
dolayı kasabın adını "Çınar"
koyduklarını söyledi.
Yaklaşık 50 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacını kesmeyi düşünmediklerini anlatan
Sinan Uygun, "Bizden önce var
olan ağacı bizde kesmedik. Her
yıl buduyoruz. İşyerinin tam
ortasında olan ağaç çalışanlara
hiç bir engel olmuyor. Ağacı
gören müşterilerimiz çok şaşırıyor. Ne zaman diktiğimizi soruyorlar. Bazı müşterilerimizde
ağrılara iyi geldiği iddiası ile
çınar ağacının yapraklarını istiyorlar. İşyerinin fotoğrafını
çekenlerde oluyor'' diye konuştu.

Yaz
sıcaklarında
nasıl
beslenilmeli?
Büþra KAVUKÇU

(Diyetisyen)

Yaz sıcaklarında sağlıklı beslenmek ve zindeliği korumak için dikkat edilmesi gerekenler var. Bunaltan havalardan yediklerinize özen göstererek korunabilirsiniz.
Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su,vitamin ve mineral içeriği
yüksek meyve ,sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur.
Dört besin grubunda bulunan besinlerden 3
ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda
alınmalıdır.
Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz
aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı
peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt,
ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.
Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda
kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı;
yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanılmalı, yemekleri pişirirken ise kızartma ve
kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi
suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı
pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.
Sıvı takviyesi :vücudumuzdan sıvı kaybı,
ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur yani
sıcak havada nefes alıp vermek bile sıvı
kaybına sebeptir. Günlük sıvı ihtiyacı her
bir kalorinin metabolize olması için 1 ml
dir yani kadınların ortalama 2000 kalorilik
ihtiyaç için 2000 ml ( 2 litre), erkeklerin
ise 2500 ml ( 2,5 litre) ihtiyacı vardır
ancak egzersiz yapıldığında ise her yarım
saat için 1-2 bardak daha eklemek gerekir.
3 litre maksimum ihtiyaç denilebilir.
Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka
düzenli için. Su tüketmek zor geliyorsa
içine bir iki damla meyve suyu veya taze
meyve parçaları, nane, limon vb ekleyin,
soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar,
limonata, ayran, kefir, soda en doğru
seçimlerdir, yeterli su alıp almadığınızı
idrar rengini kontrol ederek anlayabilirsiniz. Eğer ki idrarınız renksize yakın ise sıvı
alımı yeterlidir, koyu sarı ise yetersizdir.

Ece Holding en başarılı 21
proje arasında yerini aldı

Ece Holding Ar-Ge Merkezi
çalışmalarıyla en başarılı 21
proje arasında yerini aldı.
Türkiye’de faaliyette olan 248
Ar-Ge Merkezi arasından seçilen ve Ece Holding Ar-Ge
Merkezi’nin de aralarında
bulunduğu 21 başarılı projenin
sunulduğu ‘Ar-Ge Merkezleri
İyi
Uygulama
Örnekleri
Paylaşım Toplantısı’; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık'ın katılımıyla gerçekleşti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Bilim ve Teknoloji
Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Ar-Ge Merkezleri
İyi
Uygulama
Örnekleri
Paylaşım Toplantısı”; sayıları
250’ye yaklaşan Ar-Ge merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin
artırılması, yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, gelecekte
ortaya çıkabilecek uygulama fır-

satlarının değerlendirilmesi, ArGe merkezleri arasındaki etkileşimin artırılması ve iyi uygulamaların tüm Ar-Ge merkezlerine
yaygınlaştırılması
amacıyla
düzenleniyor.
Bu yıl 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya Belek’te Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık'ın katılımıyla gerçekleşen
‘Ar-Ge
Merkezleri
İyi
Uygulama Örnekleri Paylaşım
Toplantısına Antalya Valisi
Muammer Türker ve Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel de katıldı.
Geniş bir katılımla gerçekleşen
Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama
Örnekleri
Paylaşım
Toplantısı’nda Ece Holding ArGe Merkezi Müdürü Mustafa
Yaman kamu-sanayi-üniversite
işbirliği alanında örnek proje
seçilen ve Hitit Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi ile ortaklaşa hayata geçirilen “Ortak
Eğitim Protokolü" projesini
sundu.
Sanayi ve üniversite işbirliğinin

Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu yapılacak
Uluslararası Bütün Yönleriyle
Çorum Sempozyumu programı ilan edildi. 28-30 Nisan
tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan "Uluslararası Bütün
Yönleriyle
Çorum
Sempozyumu"
programı
belirlendi.
8 oturumda eş zamanlı olarak
5 ayrı salonda 40 programın
gerçekleştirileceği sempozyumda; 158 sözlü, 3 poster
olmak üzere toplam 161 bildiri yer alacak olup bu bildirilerin yüzden fazlası ise Çorum
dışından gelecek olan akade-

misyen ve araştırmacılarca
sunulacak.
Sempozyum
sonunda
Çorum'un tarih, kültür, sanat,
mimari, ekonomi, sağlık gibi
hemen her alanda değerlerini

ortaya koyacak
olan en az 1000
sayfalık bir külliyatın ortaya
çıkması bekleniyor.

önemine de vurgu yapılan sunumun ardından bu uygulamanın
hayata geçirilmesine destek
veren Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve

Kimya Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Satılmış
Basan’a Ece Holding adına
teşekkür edildi.

Otomobil takla attı

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde
meydana gelen trafik kazasında 2
kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre
M.A (65) sevk ve idaresinde bulunan otomobil ile Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir
halinde iken ÇorumAmasya karayolunun 20’nci kilometresi Mecitözü ilçesi
Alören köyü mevkiinde dikkatsizlik ve
tedbirsizliği nedeni
ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu takla atması
sonucu kaza yaptı.

Kazada araç sürücüsü ve araçta
yolcu olarak bulunan M.A (58)
yaralandı. Yaralılar Çorum Eğitim
ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
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ANINI YAŞA
KENDİNİ
YAŞA

HER AN İÇ FERAHLIĞIMIZI
SÜRDÜRMEK, SAADETTİR
Umarsak insanoğlundan bir defa, umduğumuz olmaz. Kendimizden umduğumuzu, kendimize yapmaya bakalım, insan
İnsandan hiçbir davranış ummasa da, her
muhatabını bulduğu gibi kabul etse, hiç
kimseye canı sıkılmaz.
İnsanın zevkli yaşaması için, tek çare
vardır, o da insanların hepsini bulduğu
gibi ve olduğu gibi kabul etmek.
Dünyada her şey, tabiidir, iyi bakarsak;
"şu şöyle olmasaydı, bu da böyle olmazdı" demek, hiçbir değişim yapmaz.
Yapmadığını görüyoruz da. Böyle bir
görüşü gerçekleştirmek, ancak anımızı ve
kendimizi yaşamakla olacaktır.
Anımızı yaşamak ve kendimizi yaşamak
üstünde durulması gerektiği için duruyoruz. Görüyoruz ki, ne yapsak, içimizi
sıkıyor. Hâlbuki bize her şeyden çok, iç
ferahlığı lâzım. Dünyada hiç kimse aç
kalmamış, çıplak gezmemiştir. Dünya
her şeyi ile insan içindir. Bunca varlığın
içinde mahrumiyet çekilmesi, kendi yanlış düşünce ve yetersiz oluşumuzdan
olmaktadır. Evet, bütün gereksizlikler ve
yoksulluklar, kendi aklımızın yanlışlamalarından oluyor. Demek ki her meselemiz, aklımızdan halledilecek. Aklımız
nasıl yeterli olacak? Tabiidir ki: Anımızı
yaşamak ve kendimizi yaşamakla olacaktır.
Bu yaşayışla zihnimiz durulacak, her
davranışımızı berrak bir zihinle halledeceğiz. Her şeyimizi kendi lehimize ayarlamak ve hiçbir etki altında kalmadan
günleri doldurmak nasip olur.
Böyle yaşamak, insana zevk ve neşeyi
kendi içinden getirir. Anlayış beklemeyen, yardım beklemeyen, mutlu ve dirençli bir hayat sürer.
İnsan hayatının ayarı, böyle düzeliyor.
Bu düzenleri hiçe sayıp, her şeyin madde
ile düzeleceğini zannetmenin sancılarının
kötü sonuçlar getirdiği, gün ışığında.
Konuyu çok dağıtmış olmayalım ama
zannettiğimiz gibi insan hayatı eğer
madde ile düzene giriyorsa, madde ne ile
düzene, sevk ve idareye giriyor?
Kafamızda şu soruyu cevaplandırırsak
yetecek. Hiç sözü uzatmadan ve lâfı
çoğaltmadan söyleyelim. Esas şudur:
insan kendi zihnini berraklığa kavuşturur
ve zekâsında kuvvet bulursa, her şeyini
ayarlar, her şeyini düzene koyar. Kendi
düzeniyle kendi saadetini sürdürür.
Konumuzu toparlayalım, özeti şu: Her an
iç ferahlığımızı sürdürmek, saadettir.
Huzur da budur. Şöyle de baksak, insanın
içi ferah ve huzurlu olursa, hayatının her
şeyini düzenli götürmeye kafası çalışır.
Kafası çalışmasıyla da, her şeyi iyi öğrenir, iyi ayarına koyabilir.
Bu cümledeki anlam; anını ve kendini
yaşamak temeline dayanıyor. Önem verilecek şey, anını yaşa, kendini yaşa parolasına verilecek önemdir.
Anımızı yaşamayı başarırsak, mesele bitmiş oluyor. Bunun tarifini önceki yazılarımızda yazmıştık. Yine de ele alalım.
Tek kelime ile neyi düşünüp ne yaparsak,
kendimizi unutmak yok! Kendimizi unutmayışımız, anımızı yaşamaktır. Kendi
nefesimizin derinliğini unutup, dış tesirlere ve hayâle daldık mı, kopmuş yaprak
gibi her şey bize, biz de her şeye çarpar,
her an rahatsız oluruz. En ufak şeyden
bile etki altında kalırız. Her şey canımızı
sıkar. Bu sıkıntılarla doğru şeyleri yanlış
yaparız? Refaha ulaşmak ve her türlü
gerekliliği, anımızı yaşamaktan ye kendimizi yaşamaktan bulacağımız meydandadır.
Anını Yaşa, Kendini Yaşa.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

HAYAT, EZELDEN EBEDE EĞİTİM İLE ŞAHSİYET BULACAĞIZ
KADAR DEVAM ÜZEREDİR

İnsanlardaki değişen evsaf, hilkatindeki bütünlük, hilkatindeki bütünlük... Bir insan, evet bu
küçük cismin içindedir ama işte hâlen bunu
yaşamadıkça, akıl burada biraz itiraza da kalkışabileceği bir acayip iştir bu da.Ki yaşayanlar
hiç yabancılık çekmez bu mevzuda. Ki yaşayan
da her halde burda çoktur ki, burdan mevzu
açılıyor. Şimdi, insan nutfesi, her şey olduktan
sonra olmuştur bir kere! Madde olarak kiremitle kiremit olmuş, güneş ile güneşte yaşamış,
ayda yaşamış, yıldızda yaşamış, semada, arzda,
bulutta, toprakta, suda, balıkta her yerde yaşadıktan sonra insan bedeninde insani bir hayata
dönmüş, yani aslına rücu etmiş.Çünkü insana
benzemeyen hiçbir mahlûk yoktur, az veya çok
insana benzer.
Böyle olduğuna göre, bu cismen de zaten (af
buyurun) ayı ile, kurt ile mutlaka, mutlaka
insan nutfesi her varlıkla ayrı ayrı yaşar. Bu
böyle, kanunu ilahi böyle. Her zerre, ilâhi bir
şuura tâbi kılınmıştır Şuursuz hiçbir zerre yok
ki! Her zerre, ilahi bir şuura tâbi kılınmıştır. O
murada göre, o ahenge göre yaşar. Bu durumda, ruh, âlem-i emirdir ruhtan bahsedilmez.
Hayat ise, ezelden ebede kadar devam üzeredir
ki, hayatın içinde yedi belirti daha vardır.
Görmek, işitmek, bilmek, yapmak, konuşmak...
- Beş duyu.
- O duyu, bu sıfat. Görmek bir sıfattır. Kör olan
bile görür. İşitmek bir sıfattır, sağır olan bile
işitir. Bilmek bir sıfattır, dağda yaşasa bilir.
Yapmak bir sıfattır, ne olsa bir şey yapabilir.
Konuşmak bir sıfattır, lisanı olmasa dahi etvarıyla yine konuşabilir. Ki, işte bilmek, işitmek,
görmek, hayatla beraber sekiz sıfattır bu ispata
gelen. Yaradanı ispat eden sıfatlardır. Her mahlûktan bu sıfatlar tezahür eder. Bu hayat çerçevesi içindedir bu yedi sıfat!
Hayat ile beraber sekiz sıfat. Bu sekiz sıfat;
umumi, mücmel olarak bir yaşayıştır, eğer ifade
edebilirsem ve ezelden ebede kadar devam üzeredir.
Biz, bu hayattan, diğer sıfatlarıyla beraber bu
hayattan bu cisimden ibraza sebep olan bir
vücuduz ki, bu hayat bizde olduğu müddetçe,
bütün hayatlarla ilgimizi duyarız.
Bir insanın, şurda giderken tanımadığımız bir
insanın bir ızdırabına istemeyerek katılırız.
Görmediğimiz halde havadisini işitir, katılırız.
Âdem babanın çift sürmesinden bahsedildiği
zaman, biz onunla çift sürdüğümüz beraber
zamanı, beraber hatırlarız.
Bir kumandanın en heyecanlı anı anlatıldığı
zaman, biz beraber yaşadığımız o anı hatırlarız.
Mağlûp olanın mağlubiyetini, galip gelenin ga-

libiyetini kendimizde duyarız.
Çünkü bu hayat bir bütündür. Bu cisimlerde
ayrı ayrı gibi görünür, yani şeş görünen, hani
şaşı şaşı görünen mesele, şu madde kısmımızdır.
Bu madde kısmımızdan içeri gömüldük mü,
hayatın bütünlüğüne girebiliriz ama ne ile
nüfuz edebiliriz?
İşte, başka mahlûklarda kudret yoktur. Kudret,
irade-i cüziyye her mahlûkta da vardır, bizde de
vardır. Fakat bizde kudreti cüz-iyye de var-dır
her insanda, tamamı biz insanlardadır.
İşte bu kudret ruha yakındır. Bu kudretimiz ile
biz hayvanlar gibi değil de gerek kendimizde,
gerek dışarda her şeyimize ve her şeye hakim
ve muktedir olabiliriz. Bu kudretin sayesinde.
Kudret ise bizim insan sıfatımızın yazıhanesinde oturuyor ki, oraya geçtiğimiz zaman şeytan
da bizim hizmetkârımız oluyor.
Evet, şeytan hizmetkârımız, şeytaniyet hizmetkârımız olur. Melekiyet zaten öyle.
Her şey tek yaratılmıştır, rakip istemez
- Peki, o zaman her şey, her şey emrimize giriyor.
- Niye?
- Onun aynı olan kendi sıfatımızdaki varlığımıza ne zamanki ayak basabiliyoruz, burda kendimizde ayak bastığımız zaman ordakine de basabiliyoruz.
Bir adam kendisindeki ahlâk-ı yılanı bastığı
zaman, öteki yılanlar da daha ona görünmez.
Kendisindeki yılan böyle oynadıkça, karşısındaki yılanlar da kendisine hücum ederler.
-Niye?
- Daima sıfat sıfata zıttır, rakip istemez. Her
şey tek yaratılmıştır, rakip istemez. Bu rakipleri
insan kendi sıfatında meydana getirir.
İnsan dediğimiz zaman bütün kâinat demektir.
Bir tek insanız ama her birimiz bütün kâinat.
Arş, kürs, levh, kalem, cennet, cehennem,
melek, şeytan... bütün ne kadar varlık varsa,
aynen bunun emsalini (hikmetinden sual olmaz)
insan varlığına yerleştirmiş ve bunlar teker
teker fiilden, davranıştan, ahlâktan, etvardan
görünüyor. Musa'da görünüyor, Firavun'da
görünüyor, İbrahim'de görünüyor, Nemrut'ta
görünüyor, Âdem’de görünüyor, insanda görünüyor, kurtta görünüyor, ayıda görünüyor... ya
dilin altından, ya bakıştan, ya davranıştan bunlar görünüyor.
- Nasıl?
- İste, aynen dışardakinin emsali, burda var!
Devamı haftaya
Özden 19-25 Nisan 2016

UNUTMAYALIM

BAĞIMLILIKTAN KURTULAMAZ

Kişilik eğitiminde tek mesele, güçlenmektir Güçlenmekle
bağımsız olunur. Gölge tipler, bağımlılıktan kurtulamazlar.
Çünkü Allah'a (C.C.) dayanmadan güç alınmaz. Başka neye
dayanılsa, alınan güç, dayanılanın gücü kadar olur. Bunun
için, güç yetmezliğinden çok şeylere dayanmak zorunda
kalınır. Gölge olarak yaşamanın tek sebebi, dayanakların
çokluğu dolayısıyla hiç dayanak olmadığıdır.

KENDİMİZE HEKİM OLALIM

BRONŞİT ÖKSÜRÜĞÜ

1) Okaliptüs yapraklarını çay gibi kaynatıp içmeli.
2) İncir yapraklarını kaynatmalı, çay gibi içmeli.
3) Ciğer otu bronşite çok faydalıdır.
4) Sığırkuyruğu bronşite iyi gelir.
5)Çitlembiği kavurup dövmeli, kahvesini yapıp içmeli.

Öz yaratılışımızın temeli olan şahsiyet, tüm insanların kendisini saygı
ile kabul ettirip, üstün gelme iddiasıdır. Bu iddia, en büyük ve yüksek
meziyettir ki, tüm meziyetler, şahsiyet iddasından doğar. Şahsiyetimize
sahip olduğumuz an, milletimizin bireyleri ile bir bütün Millî Şahsiyet
göstermek zorundayız.
Artık yabancı fikirlerin, uygulamaların, bir yarar getirmediği iyice anlaşılmış, herkes tarafından bilinmekte. Yabancının her sözü, bizi bizden
uzaklaştırdığı gibi, kendisine uşak ediyor; bundan da şahsiyetlerimiz
törpüleniyor. Bizi kendisine uşak edip kullanmak isteyen yabancılara,
bu fırsatı vermeden, şahsiyetimizle yaşamak zorundayız.
Şahsiyette, sahiplik ve hakimiyet söz konusudur. Bu da adaletle, eğitim
süresi içinde yürütülür. Eğitim ise insanların öz yaratılışının güdümleri ölen:
Gerçekçilik,
Güven,
Amaç,
Yargı ve
Hakimiyet gerçekleştirilirse, şahsiyetler meydana çıkar. Şahsiyeti oluşturan bu beş unsur yerine getirilmezse, şahsiyetler ölür.
İnsan hayatı, özünden hareketlerine kadar, bireyliğinden ailesine, toplumuna, milletine kadar bütünlüğü ile şahsiyettir. Şahsiyetini ispat
etmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet, yaratılışın icabıdır, tabiidir.
Şahsiyetini ispat etmeyen, ölüdür.
Dava Adamı, yani tam Müslüman-Türk olan kişiler, şahsiyetlerini hem
kazanır, hem de ispat ederler. Yapıcılıkta Dava Adamı olmayan, şahsiyet kabul edilmez, Müslüman da denilmez.
Örgünöz'e göre Muhammed (SAV)‘e tam olarak uymayana, MüslümanTürk denilmez. Yapıcılıkta Dava Adamı olmak için, Müslüman-Türk
olmak şarttır. Bunun için, iş içinde eğitim ile yıkıcı tarafın kaybettirdiği yitikleri bularak, şahsiyet yolunu tutmak mümkün olur.

Bilgisizlikle Kapattığımız

AİLEDE BİR ANNENİN YETERLİ
VE GEREKLİ OLMASI, O AİLEYİ
Ocaklarımızı, Bilinçle Açalım!

YÜZYILLARCA YAŞATIR.

Anneler anneliğini biliyor mu acaba? Belki bilenler vardır ama belki
de; annelik ne ifade ediyor, anne olmanın mânâsı nedir, bilen yoktur.
Olmadığı meydanda. Anne olanın: Annelik yaşantısı nedir? Bir annenin hayatında; kalbi, aklı, fikri neyle dolu olmalıdır? Yeter soruldu,
üstü üstüne sorduklarımıza cevap var mı ona bakalım? Bir cevap alırsak, oradan işe başlarız.
Önce hastalıklarımızı teşhis edelim. Anneler anne olmanın mânâsını
bilip de manâsıyla annelik etseler idi; biz bugün ne olurduk? Elbette
"anadan dana" atalar sözü üstünde durmaya değer. Analık meselesi.
Demek ki anne çocuğuna büyük bir vazife ile sorumludur.
Kocasına karşı da sorumlu olduğu muhakkaktır. Bu vazifelerin en
başında ciddiyet gelir. Bir anne, en çok çocuğunu ciddiyete alıştıracak,
kocasını da ciddiyete çağıracak. O ailenin en az bin yıllık temeli,
anne'dir. Bu büyük sorumlulukların üstüne bile bakılmadan hemen
evlenmeler oluyor.
Kızcağız hiç eğitilmeden, ormanda ağacın kendi kendine geliştiği gibi
büyümüş. Annesinden tüm eğitim olarak işittiği sözler, sadece şunlar
olmuş:
"Benim kızım çok güzeldir, giydiğini yakıştırır. Kızımı görenin aklı
gider başından" gibi sözler. Başka değil, hep buna benzer havayi sözler. Böyle birer havayi sözlerle dolmuş. Esaslı bir eğitim şöyle dursun,
sağlamca insana yarar bir söz bile duymamış kız ne olur? Gittiği evde
yapacağını bilir mi?
Halbuki anne olacak bir kız, daha kız iken, insanca yaşamak nasıl
olduğunu öğrenmelidir. Duyumsal yaşantısının her şeyini öğrenmeli ve
insanın hayvan gibi bir şeklinden ibaret olmadığını çok iyi anlayıp,
tam inançla dolmalıdır ki; anne olabilsin. Bugünkü anlayışa göre en iyi
kız; ev temizliğini, pişirmeyi, servisi, biçip-dikmeyi biliyor. Halbuki
bunların en âlâsı dahi olsa, yine yetmez. Yetmediğinin sebebi de, o bilgiler, insanın sadece fizik yapısının ihtiyaçlarıdır. İnsanın bunun kadar
da ruhsal ihtiyaçları vardır. Onları da bilip, gereklerini yapması, yaptırması gerekir.
Bir de insanın maddesel yapısıyla ruhsal yapısını birbirine dokuyan
duyumsal ihtiyaçları vardır. Onların ihtiyaçlarını daha çok, titizlikle
bilip yapmak lâzımdır. Bir de şerefi takip edecek iftihar kaynağının
yönetimi vardır. İnsanın mutlak olan dört olumu da, ev ve kadın işleri
gibidir.
Hem bilinecek, hem de yapılacak ki, o anne omuzundaki tabiî sorumluluklardan kurtulsun. Aksi halde azapla yaşar.

Sayfa
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‘Uzman ebelik kadrosu verilmeli’

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın Ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı 2128 tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası’nı
kutlayarak, anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip ebelerin, hayat kurtarmalarına karşın çalışma şartları ve ekonomik
sebeplerle tükenmişlik içinde olduklarını söyledi.
Lafcı, uzman ebelik kadrosu verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ebelerin özverilerini gösteren istatistiksel veriler
ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Lafcı, “Sendikamız tarafından hazırlanan
Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme
Raporu’na göre Türkiye’de 2002 yılında bebek
ölüm hızı binde 31,5 iken 2011 yılında binde 6,97
(AB ortalaması binde 4,0) olmuştur. Bu da göstermektedir ki yıllar itibariyle Türkiye’de bebek
ölüm hızında önemli iyileşmeler söz konusu
olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye’de anne ölüm
hızı, 2006 yılında 100.000 canlı doğumda 30,93
iken 2011 yılı için 100.000 canlı doğumda 15,92
olarak kaydedilmiştir” dedi.
Lafcı’nın konuya ilişkin açıklaması söyle:
Elde edilen başarılarda önemli bir paya sahip ebe
ve hemşirelerin sorunlarına yönelik yaptığımız
araştırma raporundan çıkan sonuç ise çalışanlardaki tükenmişliği ve çalışma şartlarındaki memnuniyetsizliği ortaya koymaktadır. Çalışma
koşullarından memnun olmayan çalışan oranı
yüzde 82,47, çalışma koşullarını bir önceki yıldan daha kötü olarak değerlendirenlerin oranı ise
yüzde 47,24 olarak gerçekleşmiştir. Bu üzerinde
düşünülmesi gereken bir sonuçtur.
Eldeki tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde,
ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği,
çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen (yüzde
70,11), fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri (yüzde 68,06), ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar
yaşadıkları (yüzde 40,29), kendilerine (yüzde
87,95) ve ailelerine (% 81,28) yeterince zaman
ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu
(yüzde 81,2) ve bütün bunların yaşam kalitelerini
(yaşam kalitelerinden memnun olmayanların
oranı yüzde 74,39) ve memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir.
(Tükenmişlik oranı yüzde 25,52) Ebeler, kurumlarda hemşire ile aynı birimlerde (yoğun bakımlar, ameliyathane, diyaliz, acil vb.) çalıştırılmaktadır. Ancak o birimlerde çalıştıkları halde o birimi ilgilendiren eğitim ve sertifika programlarına
katılamamaktadır. Ebelerin de bu eğitim ve sertifika programlarına katılmaları sağlanmalıdır.
Vekil ebe hemşirelerin kadro talebi en kısa
zamanda karşılanmalıdır. Ebelerin kendi kadrolarında istihdam edilmesi, uzman ebelik kadrosunun verilmesi gerekmektedir.
Sağlık-Sen olarak bütün bu taleplerin takipçisi
olacağımızı ve kazanıma dönüşene kadar mücadele edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Sağlık-Sen
Çorum Şubesi olarak fedakârca çalışan sağlık
çalışanlarının önemli
bir oranını oluşturan
ebelerimizin sorunları
bir an önce giderilmeli, seslerine kulak
verilmelidir. Tüm ebelerin günlerini kutluyor,
sorunlarının
çözüldüğü, mesleğe
olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek
diliyoruz.”

Türkiye borcunu ödeyemiyor

2016 yılının ilk çeyreğindeki temel bankacılık
verileri açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği
(TBB)’ne göre, sektörün ilk üç aydaki kredileri
yüzde 12 oranında arttı. Bunun yanı sıra geçen
yılın aynı döneminde, takipte olan kredi oranında da artış gerçekleşti. Takipteki kredilerde en
yüksek artış ise kredi kartlarında gerçekleşti.

MEDYA MERCEK ALTINA ALINDI

Her 10 kişiden birinin kart borçlarını ödeyemediği Türkiye’de, kredi borçlarının medyaya yansımaları incelendi. 2016 yılının ilk çeyreğinde
kredi borçlarını konu alan 2 bin 806 haber saptandı. Geçen senenin aynı dilimindeki haberlerine göre 2 bin 597 adet haber yapıldığını tespit
etti. Türkiye’ye yapılan yatırımlar çerçevesinde
ticari kredilerde yaşanan artış ve beraberinde
getirdiği büyüme hızının medyanın gözünden
kaçmadığı görülüyor.

GÜNDEM
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Etik Hekimler Grubu Çorum
Tabip Odası Yönetimine talip
Çorum Tabip Odası’nın 1
Mayıs 2016 Pazar günü yeni
yönetim kurulu seçilecek.
‘Etik Hekimler Grubu’ bu
dönem yönetime talip olduğunu açıkladı. Çorum Tabip
Odası için var gücüyle
gönüllü çalışmayı hedeflediğini dile getiren‘Etik
Hekimler Grubu’ tüm
hekimlerin desteğini bekliyor.
Etik Hekimler Grubu’nun
Yönetim Kurulu Adayları
Yrd. Doç. Dr. Ümit Görkem
( Hitit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Müge Özcan
(Hitit Üniversitesi Tıp
Fakültesi KBB Ana Bilim
Dalı) Uzm. Dr. Okan
Delikan ( Çorum Özel
Hastanesi Nöroloji Uzmanı)
Dr. İ. Türker Ejder ( Özel
Sağlık Diyaliz) Dr. M. Fatih
Fişenk (Aile Hekimi),
Merkez Konsey Delege
Adayları, Dr. Mustafa Azak
(Aile Hekimi) Yrd. Doç. Dr.
Çağatay Çağlar (Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Ana Bilim Dalı)
Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım
( Çorum Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi
Radyoloji Uzmanı ) Op. Dr.
Mustafa Sungur ( Çorum
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi Üroloji Uzmanı )
Dr. Ali Güler (Aile Hekimi),
Haysiyet Divanı ( Onur
Kurulu) Adayları Dr. Rıfat
Patır, Op. Dr. Ömer Akkaş
(Özel Elitpark Hastanesi
Sorumlu Müdürü), Op. Dr.
Tahir Mantı (Çorum Özel
Hastanesi Genel Cerrahi
Uzmanı), Op. Dr. İsmail
Şirin
(Özel Elitpark
Hastanesi Üroloji Uzmanı),
Op. Dr. Osman Akduracak

( Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi KBB
Uzmanı),
Denetleme
Kurulu Adayları, Yrd. Doç.
Dr. Sertaç Arslan (Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Ana
Bilim Dalı), Op. Dr. Aziz
Cengiz (Özel Elitpark
Hastanesi Genel Cerrahi
Uzmanı) Dr. Selim Köstekçi
(Aile Hekimi)’den oluştu.
Konuya ilişkin açıklama
yapan Etik Hekimler Grubu,
“Her hekim grubunu temsil
eden, herhangi bir güç odağının sözcüsü olmayan,
hekimlerin haklarını savunan ve meslektaşlarının arasında adaletli olmayı hedefleyen arkadaşlarımızla bir
araya gelip yeni dönemde
tüm hekimlerimizden destek
istiyoruz”
dedi.
Etik
Hekimler Grubu’nun açıklaması şöyle:

Tarihi sulama projesinde
çalışmalar devam ediyor
DSİ 5.Bölge Müdürlüğüne bağlı DSİ 54.Şube
Müdürlüğü
Kontrollüğünde,
İskilip
Derekargın Göleti inşaatında çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor.
Önceki gün DSİ 54.Şube Müdürü Murat Şerbetci beraberinde Kontrol Mühendisi Adem
Ünvermez ile DSİ 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı
Kamulaştırma Müdürlüğü teknik ekiplerinin
de bulunduğu gölet inşaatında yerinde incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Recep Çatma “Aralık 2015
tarihinde başlayan ve 3 bin 690 dekar araziyi
sulayacak olan tarihi sulama projesinin hayata
geçirilmesinde
emeği
olan
Çorum
Milletvekillerimize, DSİ yetkililerine, gölet
inşaatında çalışanlara ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.

“Planladığımız projelerimiz; Yönetimde bulunduğumuz sürece hekimlerle
sürekli iletişim içersinde
olup onların görüşleri doğrultusunda bir yol haritası
belirlemek. Mesleki dayanışmayı kuvvetlendirmek ve
hekimler arasında iletişimi
artıracak faaliyetler yürütmek.
Şehrimizde son dönemde
ivme kazanan Tıp Fakültesi
ile ilişkileri geliştirip projelerimizi gerçekleştirmek
için desteğini almak. Özellikle
Aile
Hekimliği
Anabilim Dalı kurulması
konusunda çalışmalar yürütüp Aile Hekimlerine
Uzmanlık Eğitimi imkânı
sağlamak.
Odamız
faaliyetlerinin
kesintisiz olarak devam ettirebileceği bir büroyu, gayrimenkul olarak odaya kazan-

dırmak. Hekimlerin çalışma
ortamındaki sıkıntılarının
çözümü konusunda onlara
destek olmak ve idare ile
görüşülerek çözüm yolları
bulmak. Hekime yönelik
şiddetin önlenmesi konusunda faaliyetler yürütmek
ve şiddete uğrayan hekimlerimizin her aşamada yanında bulunmak.
Üyelerimiz adına özel ve
resmi kuruluşlarla anlaşmalar yapmak. Hekimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde
Çorum Tabip Odası’nın saygınlığının
korunmasına
devam etmek ve her geçen
gün odamızın daha da güçlenmesini sağlamak. Çorum
Tabip Odası için var gücüyle gönüllü çalışmayı hedefleyen
‘Etik Hekimler
Grubu’ olarak tüm hekimlerimizin desteğini bekliyoruz.”

Akpınar’dan
Şahan’a ziyaret

Çorum Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Av. Altan Akpınar, İş-Kur Müdürü Ali Şahan’a yeni görevinde başarılar dilediğini söyledi. İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akpınar’a teşekkür etti.

Güneþ:05.44

Öðle :12.46

Ýkindi :16.30

Akþam:19.34

Yatsý :21.02

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Komik Videolar
18:00 Haberler
19:00 Gönül Bahçesi
20:30 Haberler
20:30 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Halk Konseri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

22 Nisan 1370 Fransa Kralı V. Charles'ın emriyle
Bastille kalesinin yapımına başlandı
22 Nisan 1912 SSCB Komünist Partisi'nin yayın
organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.
22 Nisan 1920 İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet
etti.
22 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu
demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa
benimsendi.
22 Nisan 1933 Türkiye ile Osmanlı Düyunu
Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.
22 Nisan 1940 Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte
petrol bulundu.
22 Nisan 1947 Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.
22 Nisan 1962 Anayasa Mahkemesi ve Yüksek
Hakimler Kurulu'nun kurulmasına karar verildi.
22 Nisan 1970 Dünya Günü ilk kez kutlandı.
22 Nisan 1975 Barbara Walters, American
Broadcasting Corporation adlı yayın kuruluşu ile
beş yıllığına 5 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak en yüksek ücreti alan televizyon haber sunucusu oldu.
22 Nisan 1983 Batı Almanya dergisi Der Stern,
Hitler'in Günlükleri ni gün ışığına çıkardığını ileri
sürdü ve bazı bölümlerini yayımladı. Sonradan bu
günlüklerin sahte olduğu ortaya çıktı.
22 Nisan 1987 Dil Derneği kuruldu.
22 Nisan 1992 Meksika'nın ikinci büyük şehri
Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan
benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi
yaralandı, 15.000 kişi evsiz kaldı.
22 Nisan 1996 Reyhanlı' da Abdulkadir Köseoğlu
doğdu.
22 Nisan 2004 Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı:
150 kişi öldü.

VEFAT EDENLER
ŞEHRİ YAYLACI
Çorum Belediyesi' nden emekli Dursun
YAYLACI'! nın eşi; Şehri YAYLACI vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
MUSTAFA EROL
Yaylacık Köyü' nden, Almanya' dan emekli;
Mustafa EROL vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
NAZİK ALTINEL
Kuşsaray Köyü' nden, Ali Yusuf ALTINEL' in
eşi; Nazik ALTINEL vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
OSMAN YILDIZ
Şendere Köyü' nden gelme, Milli Eğitim
Müfettişi Ramazan YILDIZ ile Sıttık ve Salih
YILDIZ' ın babası; Osman YILDIZ vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

Pirinç tarlasına uçtu

AVRUPA’NIN ‘İYİ ANLAMDA’
GERİSİNDEYİZ;

Türkiye yüzde 3,3 takipteki kredi oranıyla halen
birçok Avrupa ülkesinin gerisinde. Uzmanlara
göre takipteki kredi oranının yüzde 4’ün üzerine
çıkması ekonomi için alarm seviyesi anlamına
geliyor. Şu an için çok ciddi bir
tehdit oluşturmayan kredi seviyesinde, iyileşme için büyüme
rakamlarının açıklanması bekleniyor.

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.09

MUHLİS SUCU
Bülent ve Mustafa SUCU' nun babası, Ünal,
Vural ve İsmail SUCU' nun kardeşi, Emekli
Öğretmen; Muhlis SUCU vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
BEKİR ERENER
Salur Köyü' nden gelme, Ömer ve Ertuğrul
ERENER ile Ahmet ŞENTÜRK' ün babası;
Bekir ERENER vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
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Çorum’un Osmancık İlçesinde
meydana gelen trafik kazasında 2
kişi yaralandı. Edinilen bilgilere
göre E.Y (48) sevk ve idaresindeki
bulunan çekici ve çekiciye bağlı
yarı römork ile Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir
halinde iken D100 karayolu
Osmancık-Tosya
karayolunun
25’nci kilometresi Osmancık ilçesi
Baldıran Köyü Kumbel mevkiinde

direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu yolun sağından yoldan çıkarak pirinç tarlasına girmesi sonucu
kaza yaptı.
Kazada araç sürücüsü ve yedek
şoför olarak araçta bulunan Z.K
(32) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Osmancık Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Haluk
SÖYLEMEZ

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

En Düşük

Tarih

22 Nisan Cuma
23 Nisan Cumartesi
24 Nisan Pazar
25 Nisan Pazartesi
26 Nisan Salı

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
-1
3
7
7
6

16
22
25
22
24

Hadise

AZ BULUTLU

AZ BULUTLU

ÇOK BULUTLU

E NÖBETÇİ ECZANELER
ERMAN
227 11 20
Tarakçý 8.Sk.32/A

SULAR
213 15 39
Ata Cd.No:26

Belediyespor’a kadınlardan destek
G.GÜRÜLTÜLÜ S.Y.
G.GÜRÜLTÜLÜ S.Y.

Hafta sonu deplasmanda Beylerbeyi ile zorlu bir 90
dakikaya çıkacak olan Çorum Belediyespor’a Çorumlu
kadınlardan da destek geldi. Beylerbeyi maçının hazırlıklarına dün 1 No’lu Saha’da yaptığı antrenmanla
devam eden Çorum Belediyespor’a, Çorum Belediyesi
Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren kadınlar tarafından yapılan futbol sahası
şeklinde özel yapılmış yaş pasta ikram edildi. Amatör
Branşlar Sorumlusu Mustafa Ercan, Basın Sözcüsü
Mustafa Altunkaya ve Genel Kaptan Hamit Işık’ın da
hazır bulunduğu antrenmanda özel yapım pasta Kulüp
Başkanı Zeki Gül tarafından teknik heyet ve futbolculara takdim etti. Darıca galibiyetinden dolayı memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Zeki Gül, teknik heyet
ve futbolcuları kutlarken, Beylerbeyi maçında da başarı dileklerinde bulundu.

Zeki Gül’e başsağlığı ziyareti

Beylerbeyi maçının
hakemi Ankara’dan

Çorum Belediyespor personeli geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi Nazmiye Keleş’i kaybeden Kulüp Başkanı ız
Zeki Gül’ü ziyaret ederek başsağlığı diledi. Kulüp Başkanı Zeki Gül’ün makamında gerçekleşen ziyarete Kulüp
Müdürü Samet Çelenk’in yanı sıra diğer çalışanlar da katıldı.

Çorum Belediyespor’un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beylerbeyi
maçını yönetecek hakem triosu belli oldu. Beylerbeyi 75. Yıl
Stadyumu’nda saat 15.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Ankara
Bölgesi Ulusal hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek. Uzuner’in bu
maçtaki yardımcılıklarını ise Konya Bölgesi’nden Tamer Tekbaş ile yine
aynı bölgeden Necati Şenkeleş yapacaklar. Ankara Bölgesi’nden
Demokrat Özgür Güneş’in 4. hakem olarak görev yapacağı karşılaşmayı
yönetecek olan Uzuner, takımımızın 28 Şubat 2015 tarihinde deplasmanda oynadığı ve golsüz sona eren maçta da düdük çalmıştı.

Satrançta Şampiyon Sungurlu Eğitim Gençlik Kulübü Sağlık Bakanlığı 300
Türkiye Satranç Federasyonunun
2016 yılı faaliyet programında yer
alan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünce organize edilen
2015- 2016 Yılı Türkiye Kulüpler
Satranç Şampiyonası Grup
Müsabakaları 02-03 ve 09 Nisan
2016 tarihlerinde Sungurlu Hitit
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Salonunda 5 Kulüp ve 100 sporcu

katılımıyla yapılmıştır. Kulüpler
Satranç Şampiyonası Grup
Müsabakalarında namağlup birinci
olan Sungurlu Eğitim Gençlik ve
Spor Kulübü, Türkiye Satranç
Federasyonu tarafından 15
Temmuz’da Konya İlinde yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış
olup orada ilçemizi ve Çorum’u

temsil edecek.
Satranç 2.ligine çıkmak için ellerinden geleni yapacak olan bu
başarının mimari Sungurlu Eğitim
Gençlik ve Spor Kulübü satranç
takımı oyuncularımız
Abdurrahman Peşmen, Selim
Koca, Serkan Bingöl, Mustafa
Tokmak, Enes Vanlı, Meliha
Cankaloğlu M. Yusuf Karaderili,
Ayşegül Arıcılıoğlu, Semih Şenlik,
Duygu Halısyama, Halil
Halısyama ve antrenörlerimizi
başarılarından dolayı tebrik eder
katılacakları Türkiye Kulüpler
Satranç Şampiyonası’nda başarılar
dileriz. Kulüp başkanı Fırat Arslan
ve kulüp yöneticileri Belediye
Başkanımız Abdülkadir Şahiner’i
ziyaret ederek katıldıkları tüm
müsabakalarda en büyük destekçileri olduğunu ve zor olan imkanla-

bin bisiklet dağıtacak

rı kolaylaştırdığı için kendilerine
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Bundan sonrası için Sungurlu halkının da destekleri ile çok daha iyi
ve güzel başarılara imza atacaklarını belirtti.

OKA'dan 3 projeye 18.5 milyon lira destek

Samsun, Amasya, Çorum'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan 3 projeye 18.5 Milyon Lira destek sağlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 4
şehrin daha çok kalkınması için
hazırlanan projelere destek veriyor.
OKA, güdümlü projeler kapsamında projelere Samsun’da 7,
Amasya’da 7 ve Çorum’da 4,5
milyon lira destek sağladı. Yakında
Tokat’ta gerçekleştirilecek güdümlü proje içinse 7-8 milyon lira ara-

sında bir destek daha sağlayacak.
Genel Sekreter Mevlüt Özen, yapımı tamamlanan, yapımı devam
eden ve yapılacak güdümlü projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

gulayan OKA Genel Sekreteri
Mevlüt Özen, “OKA olarak 3 tane
güdümlü proje çalışmamız var.
4.sünün hazırlıkları devam ediyor.
1.si Samsun Fuar ve Kongre
Merkezi. Samsun Valiliği, Samsun
Büyükşehir Belediyesi, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun
Ticaret Borsası, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
gibi ortaklarımızla beraber
14 milyon liralık bir yatırım
yaptık. Bu 14
milyonluk
yatırımın 7
milyon TL’sini
ajansımız sağladı. Tamamlanan
Fuar ve Kongre Merkezi 2 yıldır
faaliyetlerini sürdürüyor. 100 binlerce insanın ziyaret ettiği fuar
aktiviteleri burada gerçekleşiyor”
dedi.

“SAMSUN FUAR VE
KONGRE MERKEZİNE 7
MİLYON”

“ÇORUM TEKNOLOJİ
BÖLGESİ’NE
4.5 MİLYON”

7 milyon lira destek verdikleri
Fuar ve Kongre Merkezi’ni 100
binlerce kişinin ziyaret ettiğini vur-

Teknoloji Bölgeleri’nin şehirlerin
gelişimi açısından çok önemli
olduğunun altını çizen Genel

Sekreter Mevlüt Özen, “2. güdümlü projemizi Çorum’da gerçekleştirdik. Çorum Teknoloji Bölgesi’ni
kurduk. 6 milyonluk bir yatırım.
4.5 milyonunu biz verdik. 1.5 milyon TL’yi de paydaşlarımız kendileri sağladılar. Teknoloji Bölgeleri
çok önemli, burada yenilikçi faaliyetler gerçekleşecek. KOBİ’ler,
kurumlar ve kuruluşlar buralardan
yer alıyorlar. Personellerinin bir
takım teşviklerinden de yararlanarak buralarda yüksek teknolojinin
geliştirilmesine katkı sağlamaya
çalışıyorlar” diye konuştu.

“AMASYA YEŞİLIRMAK
PROJESİNE 7 MİLYON”

Destekledikleri bu güdümlü proje
ile Amasya’da yüzen restoranların
olacağını dile getiren Mevlüt Özen,
“3. güdümlü projemizin şu anda
Amasya’da inşaatı devam ediyor.
Yeşilırmak Nehri’nin şişirilmesi,
yenilenebilir enerji üretmesi ve
çevresine turizm cazip alanı oluşturulması projesi. Amasya
Belediyesi ve Amasya İl Özel
İdaresi ile birlikte uygulanıyor.
Toplam bütçe 16 milyon lira. Biz
bunun 7 milyon lirasını vereceğiz.

İnşaat bittiğinde, Amasya Yalı
Boyu’nda kayıkların gezeceği,
yüzen restoranların olacağı, çevre
düzenlemesinin olacağı, kendi
enerjisini kendisinin üreteceği son
derece modern bir şehir düzenlemesi olacak” şeklinde konuştu.

“TOKAT ÇEVRE
DÜZENLEMESİ PROJESİNE 7-8 MİLYON HİBE
VERİLECEK”

Tokat’taki güdümlü projenin de
yakında faaliyete geçeceğini belirten Özen, “4. güdümlü projemizin
çalışmaları Tokat ilimizi kapsıyor.
Projenin adı, Tokat’ta Kent
Meydanı Düzenlemesi ve Turizm
Cazibe Alanı oluşturulmasıdır. Bu
projenin fizibilitesi bitti. Uygulama
projesi tamamlanmak üzere.
Projenin Bakanlıkça da onaylanması halinde burada da çok ciddi
bir yatırım gerçekleşecek. Toplam
bütçesi 30 milyon civarında.
Bunun 7-8 milyon lirasını ajansımız karşılayacak. Bu
projeler çok önem
verdiğimiz projeler
arasında yer alıyor”
ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca, bu yıl içinde
çocuklar, gençler ve belediyeler
başta olmak üzere 300 bin bisiklet
dağıtılacak. Bu sayede belediyelerin bisiklet yolu yapması teşvik
edilerek, çocuk ve gençlere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramında
65 bin bisikletin dağıtımı için
harekete geçildi. Halk Sağlığı
Müdürlükleri Milli Eğitim
Müdürlükleriyle işbirliği içinde
23-24 Nisan tarihlerinde, yerel
düzeyde belirlenen çocuklara
ve yatılı bölge okullarına
bisiklet dağıtımı yapılacak.
2016 yılı için hedeflediği 300
bin bisikletin satın alımını
tamamlayan bakanlık, bisiklet
üreticilerinin teslim takvimi
doğrultusunda bisiklet dağıtımlarını sürdürecek.
Açıklamada, toplumda fiziksel

aktivitenin teşviki için en iyi yöntemlerden birinin bisiklet kullanımı olduğu belirtilerek, bisikletin
yaygınlaştığı ülkelerde bulaşıcı
olmayan hastalıkların azaldığı ve
beklenen yaşam süresinin uzadığına dikkat çekildi.
Bisikletin iyi bir fiziksel aktivite
aracı olmanın yanı sıra çevrenin
korunması, daha sağlıklı yaşam
alanlarının oluşturulması yolunda da
önemli avantajlar sağladığı ifade edildi.

Çorum Merkez Anadolu Kız
Meslek Lisesi kutlu doğum haftasını kutladı. Öğrenciler hazırladıkları programla peygamber sevgisini yüreklerde yaşattı.
Kız Meslek Lisesi okul salonunda
gerçekleşen programı okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi.
Program Kuran’ı Kerim tilaveti ile
başladı.
Programın açılış konuşmasını okul
müdiresi Halise Akay yaptı. Akay,
“Hz. Muhammed’in doğumu kainatın yeniden doğumu olmuştur”
dedi.
Hz. Muhammed’in bütün dünyaya
hak ve adaleti öğreten, gerçek
insanlığı gönüllere kazıyan eşsiz
ve önder bir insan olduğunu belirten Akay, “Hayatımızı anlamlı

kılan değerlerimizi, dünya ve ahiret dengesini, insan onuruna uyan
yaşama sanatını bizlere hep o gösterdi” dedi. Kutlu doğum haftası
programı öğrenciler tarafından
sunulan ilahi ve şiirlerle devam
etti. Programda ayrıca meali şerif
kampanyası ile alınan kitaplar
öğrencilere hediye edildi. Bir
öğretmenin Diyanet kurumlarından talep ettiği 25 adet meal kitabının kendilerine hediye edilmemesi üzerine kampanya başlatılarak duyarlı kişilerin katkısıyla 600
adet meale ulaşıldığı bildirildi.
Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin
düzenlediği kutlu
doğum haftası etkinliği, okul bahçesinde
helva ikramı ile sona
erdi.

Peygamber sevgisini
yüreklerde yaşattılar

