-

Milletvekili hastaları unutmadı
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören
hastaları ziyaret etti. Başhekim Yrd.
Doç. Dr. Sinan Zehir'i makamında ziyaret eden Milletvekili Ceylan, hastanenin
durumu, yapılan çalışmalar, ileriye
yönelik plan ve projeler, sorunlar ve
talepler hakkında bilgi aldı.
Sayfa 3’te

Agah geliyor

Ak Parti’de Genel Başkan değişiminin ardından, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Hükümeti
kurma görevini Binali Yıldırım’a
verdi. Başbakan Yıldırım, Bakanlar
Kurulu Listesini açıkladı. 58, 59 ve
60. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı
yapan Recep Akdağ 61. Hükümette
yeniden Sağlık Bakanlığı görevine
atanmıştı.
Sayfa 4’te

29. Ahilik Haftası bugün başlıyor

Onun arabası var
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Vali Yardımcısı Adem Saçan, ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç’ı ziyaret edeYýl: 1 Sayý: 152 rek, bu yıl 24-27 Mayıs tarihleri arasında 29.’su kutlanacak olan Ahilik
Haftası dolayısıyla hem bilgi alışverişinde bulundu hem de esnaf ve
Sayfa 4’te
sanatkarların Ahilik Haftası’nı kutladı.

‘Bağışta geride,
başarıda ilerideyiz’
Çorum’da geçen yıl 350
kişi, Türkiye genelinde
ise 61 bin kişi organ
bağışında bulundu

14 yaşındaki Hüseyin Dilekçi, biriktirdiği harçlıklarıyla hurdacıdan ve sanayiden parçaları satın alarak,

oturdukları apartmanın garajında kendi Go Kart aracını üretti. 8. sınıf öğrencisi, azmi ve başarısıyla takdir topladı

Çorum’da, kendi GoKart aracını yapan 8.
sınıf öğrencisi, azmi
ve başarısıyla takdir
topladı. 14 yaşındaki Hüseyin
Dilekçi, biriktirdiği harçlıklarıyla hurdacıdan ve sanayiden
parçaları satın alarak, oturdukları apartmanın garajında
kendi Go Kart aracını üretti.
Dilekçi 1,5 yılda tamamladığı
aracıyla mahallesinde tur atıp,
başarısının keyfini sürüyor.
Çorum’da 23 Nisan Ortaokulu
8. sınıf öğrencisi olan 14
yaşındaki Hüseyin Dilekçi
küçük yaşına rağmen, büyük
bir ustalık çalışması ile Go
Kart aracı yaptı.

MHP kongreye gidiyor!

Sayfa 3’te

Sayfa 5’te

Çorum heyeti

İskandinavya’da

Yeşilırmak Havzası Kalkınma
Birliği üyeleri İskandinav
ülkelerini geziyor

Sayfa 7’de

Yargıtay, MHP'nin olağanüstü kongreye gitmesi kararını
onadı. Bu kararla MHP en yakın sürede kongreye gidecek

Çorumlu “Leblebi
Tozu”nu izlemedi

‘Leblebi Tozu’ isimli
sinema filmini gösterime
girdiği 25-27 Mart tarihleri arasında 64 salonda
5 bin 853 kişi izlerken,
toplamda ise 10 bin 931
kişi izledi. Çekimlerinin
büyük
bir
bölümü

Çorum’da yapılan ve Fix
Yapım tarafından beyaz
perdeye aktarılan, geçtiğimiz Mart ayında da
vizyona çıkan ‘Leblebi
Tozu’ filmi büyük hayal
kırıklığı yarattı.

Sayfa 8’de

‘Severek yapacağınız bir
mesleği seçmeniz önemli’
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) ile Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Rol
Model Kadın
Girişimciler Öğrencilerle
Buluşuyor” projesi sona
Sayfa 4’te
erdi.

MHP Genel
Başkan
Yardımcısı
Semih Yalçın,
Devlet Bahçeli'nin 26
Haziran veya 10
Temmuz'da yapılmak
üzere kongre kararı aldıSayfa 4’te
ğını açıkladı.

Üniversiteden bir AB Hibe Projesi daha

‘Tatilde eğlenerek
bilgilen’
Çorum’da Hitit Çocuk
Üniversitesi programı
hayata geçiriliyor
Sayfa 8’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği
Koordinasyon Daire Başkanlığının Kayıtlı İstihdamın Teşviki
II (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) AB Hibe Programı çağrısına yönelik olarak Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına sunulmuş olan “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki”
EuropeAid/ 135020/M/ACT/TR/325 referans numaralı Proje, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IKGPRO) Sözleşme Makamı tarafından hibe verilmeye hak kazandı.
Sayfa 2’de

Durmuş: Hasta haklarının amacının
ilişkiyi hukuki bir zemine oturtmak

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli
Ömer Durmuş, hasta hakları ve sorumlulukları
hakkında bilgiler verdi.
Durmuş, hasta haklarının sağlık hizmetlerinden
faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi
alma hakkı, hasta haklarının korunması, tıbbi
müdahalede hastanın rızası, diğer hakları,
sorumluluk ve hukuku korunma yolları olduğunu
söyledi.
Sayfa 4’te

Kendime ve İsteyene
Notlar - Aptal İnsan
Olma; Akıllı Telefonla

Serhat
ÞAHÝN
2’DE
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Kendime ve İsteyene
Notlar - Aptal İnsan Olma;
Akıllı Telefonla

Serhat
ÞAHÝN

Mühendislik Fakültesi Üniversiteden bir
öğrencilerinden proje atağı

Hitit Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi
öğrencilerinin
Makine
Mühendisliği
Laboratuarı-II dersi kapsamında
Üniversite
Makine
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyeleri Doç. Dr. Sinan Çalışkan ve Yrd. Doç. Dr. Çınar
Ülkülü’nün yürütücülüğünü
yaptığı Mühendislik Fakültesi
Proje Sergisi düzenlendi. Isı,
mekanik, enerji dallarında
yirmi farklı öğrenci projesinin
yer aldığı sergiyi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin
Alkan,
Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan

Baykam ile birlikte ziyaret ederek projeleri inceledi.
Projelerin sanayi ile ortak çalış-

maların yapılabilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulan
proje sergisinde, Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, tek tek
projeler hakkında bilgi alarak
Üniversite tarafından her bir
öğrenci projesine bin TL destek
verilerek geliştirileceği bilgisini
paylaştı. Aynı zamanda projeler, Mühendislik Fakültesi
öğretim üyeleri tarafından
birinci, ikinci ve üçüncü olarak
değerlendirilirken puanlama
sisteminde birinci olan projenin
kongreye gönderileceği bilgisi
de verildi.

Beşir Derneği’nden
TÜMSİAD’a ziyaret
Beşir Derneği Çorum Şubesi Başkanı Mehmet Murat
Beşikçioğlu, yönetim kurulu ile birlikte TÜMSİAD
Çorum Şube Merkezine ziyarette bulundu.

Ziyarette Beşikçioğlu, Beşir
Derneği’nin yurtiçi ve yurtdışı
faaliyetleri
ve
yaklaşan
Ramazan ayı programları hakkında bilgi verdi.
Beşir Derneğinin uluslararası
faaliyetlerine de değinen
Beşikçioğlu, hayır işlerinin
yaygınlaşması için gece gündüz
Türkiye dahil 63 ülkede insanlara hizmet verdiklerini, bu
kapsamda kurak ve zor coğrafyalarda bulunan fakir ülkelerde
halkın suya ulaşımını sağlamak
için çok sayıda su kuyusu açıldığını anlattı. Derneğin sosyal
ve kültürel yardımlar, yetim
sahipliği yardımları, sokak

çocukları ve madde bağımlılığı
projesi gibi diğer faaliyetlerinden de bahsederek konuşmasını
sürdürdü.
Her ay 100 civarındaki aileye
düzenli yardımda bulunduklarını belirten Başkan Beşikçioğlu,
her yıl Ramazan ayında dağıtımı gerçekleştirilen kumanya
yardımını bu yıl da yapacaklarını söyledi. Daha önce yapılan
ramazan ayı faaliyetlerine ilave
olarak bu yıl ilk kez düzenleyecekleri iftar programından da
bahseden Beşikçioğlu, Beşir
Derneği’nin paylaşım noktası
olan Ulukavak Mahallesi
Varinli Caddesi üzerinde bulu-

nan dernek önünde Ramazan
ayı boyunca Çorum halkına
iftar çadırında yemek verileceğini ve bununla birlikte çadıra
gelme durumu olmayan, tespit
edilmiş ihtiyaç sahiplerinin
evlerine de günlük sıcak yemek
ulaştırılacağını ifade etti.
Ziyaret sonunda Tümsiad
Çorum
Şube
Başkanı
Abdurrahman Kılıç, Beşir
Derneği Başkanı ve yönetim
kurulu üyelerine bu müjdeleyici ve etkin yardım faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederek,
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB Hibe Projesi daha
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Avrupa
Birliği
Koordinasyon
Daire
Başkanlığının Kayıtlı İstihdamın
Teşviki
II
(EuropeAid/135020/M/ACT/TR)
AB Hibe Programı çağrısına
yönelik olarak Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü adına sunulmuş olan
“İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı
İstihdamın Teşviki” EuropeAid/
135020/M/ACT/TR/325 referans
numaralı Proje, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Program Otoritesi (IKG-PRO)
Sözleşme Makamı tarafından
hibe verilmeye hak kazandı. Proje
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.
Menekşe Şahin tarafından imzalanan “İnsana Yakışır İş İçin
Kayıtlı İstihdamın Teşviki
Projesi” için yaklaşık 200.000
Euro AB Hibe Desteği sağlanacak.Bulunduğu bölgede sosyal,
kültürel ve ekonomik her türlü
sorununa duyarlı olan ve bu
sorunların çözümünde katkı sağlayabilecek sosyal ortaklar ile iş

birliğine büyük önem veren Üniversite, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası ile Çorum Organize Sanayi
Bölgesi ortaklığında gerçekleştireceği bu proje ile; bölgede daha
fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum
ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçlıyor.
Bu genel amaç doğrultusunda,
hedef bölgede bulunan kayıtlı
istihdamın daha etkin olarak oluşması ve sürekliliğinin sağlanması
amacıyla 1 yıl sürecek proje kapsamında; nitelikli ve kapsamlı
bilinç oluşturma ve arttırma faaliyetleri, işçi-işveren-devlet ve tüm
ilgili sosyal inisiyatiflerin katılımını sağlayacak Sosyal Diyalog
mekanizması
oluşturulması,
Kayıtlı
İstihdamı
Teşvik
Gönüllüleri Destek Bireyleri
yetiştirme, yerel düzeyde kayıtlı
istihdamın önündeki engeller ve
sorunların ampirik verilerle elde
edilmesi, uluslararası düzeyde
çalışma ziyaretlerinin ve iş birliklerinin sağlanması gibi pek çok
faaliyet yürütülecek.

Alaca’ya yeni otobüs

durakları yapıldı

Alaca Belediyesi, toplu taşımada
ulaşımın daha rahat sağlanması
adına şehrin çeşitli noktalarında
ihtiyaç duyulan alanlara yeni otobüs durakları yaptı. Yeni yapılan
uygulamada otobüs duraklarının
bulunduğu noktalara araç park
etmek ise yasaklandı.
Alaca Belediyesi Otobüs İşletme
Müdürlüğü’nden Aydemir Özcan
konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Özcan, yaptığı açıklamada şehrin
iç hatlarında ihtiyaç duyulan noktalara otobüs durakları yapıldığını,
ilçe içerisindeki toplu taşıma görevini sürdüren belediye otobüslerinin, bundan sonraki süreçte her
noktada yolcu indiremeyeceğini
belirtti. Özcan, açıklamasına şu
şekilde devam etti:
“Belediye ekipleri tarafından şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına otobüs
durakları
yerleştirildi.
Otobüsler artık yolcu alma ve
indirme işlemlerini sadece duraklarda gerçekleştirecek. Yaptığımız
bu uygulamada vatandaşın daha
rahat hizmet alabilmesini ön planda tuttuk. Daha önce otobüsler her
noktada yolcu alabiliyordu. Bu
durumda trafikte çeşitli aksamalara

ve tehlikelere yol açıyordu. Yeni
yapılan duraklar ile trafikteki aksamaların önüne geçmeyi hedefledik.
Durakların 5 metre sağına ve 5
metre soluna araç park etmek
yasaktır. Aksi halde trafik ekipleri
tarafından gerekli cezai işlem
uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın
problem yaşamamaları için araçlarını otobüs duraklarına park etmemelerini rica ederiz.”

Elimizdeki telefon akıllı ama insanlar aptal. Bu
durumun bir parçası da benim ne yazık ki bir
parçası da siz. Şuan bu yazıyı bilgisayardan ya
da telefondan değil de gazeteden okuyorsan
çok şanslısın.
Elimizdeki akıllı telefonlarla müthiş sayıda bilgiye ulaşmamız mümkün ama amacına uygun
kullanılmadığı kesin en azından benim ülkemde öyle.
Akıllı telefonu sosyal medya için kullanmaktan
ibaret sanan bir kitle var ki bu kitleye aptal
dememek elde değil. Sözüm meclisten dışarı.
Birincisi bu kitle anı yaşayamayan, sürekli
fotoğraf, video çekmekle meşguldür.
İkincisi bu çektiği fotoğrafları sosyal medyaya
kırk tane filtre kullanarak atmakla ve açıklamaya ne yazsam diye düşünmekle meşguldür.
Üçüncüsü attığı bu fotoğrafları kaç kişi beğenmiş, kimler yorum yapmış diye elinde telefonla
beklemekle meşguldür. Bu işte en kötüsüdür.
Bu durum her gün tekrar ediyorsa orda bir
sıkıntı vardır.
Anı göz göze gelerek yakalarsın fotoğraf çekerek değil.
Gerçek beğenilmeyi karşındaki insanın gözlerine bakmadan anlayamazsın.
Filtre kullandığınız o fotoğraflardaki tam anlamıyla siz değilsiniz.
Konsere insanlar gider çünkü müzik dinlemek
ister canlı canlı. Ama etrafınıza baktığınızda
elinden telefonu düşürmeyen insanlar o müzikten beslenemez.
Doğum Günü kutlamasına gitmişler görüyorum
sosyal medyadan bir iki saat oturmuşlar yetmiş
beş tane fotoğraf atmışlar altına da çok mutluyuz eğleniyoruz mesajları vermişler. İyi de siz
orda o kadar fotoğrafı çekip atarken kimle ne
kadar muhabbet ettiniz bir şeyler paylaştınız da
bu kadar mutlu oldunuz.
Kendinizi kandırmayın gençler asıl mutluluk
göz göze gelerek hissettiklerinizdir. Elinizde
telefonla yürürken belki karşınıza hayatınızın
aşkı çıkacak ama siz telefonunuzla sahte bir
hayatla meşgul olurken onu kaçıracaksınız. Bu
basit bir örnek daha neler neler kaçırıyorsunuz
farkında bile değilsiniz.
Küçük bir çocuğun tablet kullanması onun çok
zeki olduğunu göstermez sakın şaşırmayın ama
bakkala gidip ekmek alamıyorsa tek başına o
zaman sıkıntı büyüktür.
Maalesef akıllı telefonların akıllı kısmını kullanamıyoruz sadece bağımlılık yapan tarafını alıp
esiri oluyoruz ve anı kaçırıyoruz. Kaçırılan
anlar geri gelmez. Elinizde binlerce fotoğraf
kalır onları da akıllı telefonun hafızası kalmadığı için sileriz.
Akıllı telefonlar aptal insanlar doğuruyor.
Sevgili gençler siz bizim geleceğimizsiniz telefonun akıllı tarafını alın ve sakince geri bırakın.
O sizi almadan siz onu bırakın
Elinde akıllı telefonu olan ama aptal insan
olmayın.

‘Eğitim Bir Sen Çorum’da
yine yetkili sendika oldu’

Eğitim Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı
Tahir Eşkil, Mayıs 2016 mutabakatları ile ilgili
yaptığı basın açıklamasında, Milli Eğitim
Müdürlüğünde, 2936 üyeyle yeniden yetkili
sendika unvanını perçinlediklerini, en yakın
sendikaya toplamda 730 sayı fark attıklarını ve
bu sene de geleneği bozmayarak yetkiyi
devam ettirdiklerini söyledi.
“Eğitim Bir Sen, eğitim hizmet kolunda yetkisini sürdürmüş ve eğitim çalışanlarının hizmet
sendikacılığını ideolojik sendikacılığa tercih
ettiğini tescillemiştir” diyen Eğitim Bir-Sen
Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Tahir Eşkil,
“Çorum il genelinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde 7836 eğitim çalışanı
bulunduğunu, 6813 eğitim çalışanının sendikalı olduğunu ve 2936 eğitim çalışanının da
Eğitim Bir Sen üyesi olduğunu belirterek,
Çorum Merkez İlçe ve 13 ilçede de yetkili sendika olarak toplam sendikalı üyelerin yüzde
43,1’i Eğitim Bir Sen’i tercih etmiş, eğitimcilerin teveccühüne mazhar olmuş, istikrarlı
büyümesini sürdürmüştür” dedi. Eşkil, açıklamasında şunları söyledi:
“Sendikal mücadelemiz, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etmek adına erdemliler hareketidir” sözleriyle vizyonumuzu belirleyen
Kurucu Genel Başkanımız ve Kudüs Şairi
Mehmet Akif İnan önderliğinde kurulan kutlu
değerler sendikacılığı mücadelemizi daha ileriye taşımak ve “Zirveden Yeni Ufuklara“ sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta aldığımız
emaneti en ileriye taşımaya devam edeceğiz.
Kavga zemininde rekabet değil, Rekabet
Zemininde Hizmet Sendikacılığı yapıyoruz.
Her sene elde ettiğimiz bu başarı tesadüfî
değil; İlkeli sendikacığın, Çözüm odaklı ve
üyelerimizi merkeze alan çalışmalarımızın,
alın terinin, emek mücadelemizin, ekmek
mücadelemizin ve özgürlük mücadelemizin
ürünüdür. Çorum’da Yeniden Yetkili Sendika
olmamızda büyük pay sahibi olan Şube
Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe
Teşkilatlarımıza, Kadın Kolları
Komisyonumuza, İşyeri Temsilcilerimize,
mücadelemize gönül ve emek veren 2936 üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
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Onun arabası var

Ceylan, esnafın içinde

14 yaşındaki Hüseyin Dilekçi, biriktirdiği harçlıklarıyla
hurdacıdan ve sanayiden parçaları satın alarak, oturdukları apartmanın garajında kendi Go Kart aracını üretti.
8. sınıf öğrencisi, azmi ve başarısıyla takdir topladı

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor.

Meclis çalışmalarının dışındaki zamanını genel olarak Çorum'da değerlendiren
Milletvekili Ceylan, her fırsatta esnafı
ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyor.
Milletvekili Ceylan, kamu kurumlarını,
sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı
sürekli ziyaret ederek, hem sorunları ve

talepleri yerinde değerlendiriyor, hem de
fikir alışverişinde bulunuyor.
Birkaç gündür Çorum'da bulunan
Ceylan, Gazi Caddesi ve Albayrak
Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek halhatır sordu. Ceylan'a ziyaretleri sırasında; AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av.
Yaşar Anaç ile İl Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp Arslan da eşlik etti.
Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan
Ceylan, yeni hükümet kurma çalışmaları
hakkında bilgiler verdi.
Ceylan, ülkemizde son günlerde yaşanan
terör olaylarından dolayı da esnafa birlik, beraberlik ve sağduyu çağrısında
bulundu.

Milletvekili hastaları unutmadı

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören

rek hem moral verdi, hem de geçmiş
olsun dileklerini iletti.
Hastalarla tek tek ilgilenen Ceylan, milletvekili olarak herkesin iyi gününde de,

söyledi. Hastanede yatan hastalar ve
hasta yakınları böyle bir ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade ederek,
Ceylan’a teşekkür ettiler.

NECATİ SARAK'IN BABASI
VE YAŞAR ANAÇ'IN
KAYINVALİDESİNE GEÇMİŞ
OLSUN ZİYARETİ

hastaları ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti Merkez İlçe
Başkanı Av. Yaşar Anaç, İl Yönetim
Kurulu Üyesi Eyüp Arslan ve bazı partililerle birlikte hastaneyi ziyaret eden
Ceylan, bazı incelemelerde bulunup
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i
makamında ziyaret eden Milletvekili
Ceylan, hastanenin durumu, yapılan
çalışmalar, ileriye yönelik plan ve projeler, sorunlar ve talepler hakkında bilgi
aldı.
Ceylan, daha sonra hastaları ziyaret ede-

kötü gününde de yanlarında olduğunu

Ceylan, hasta ziyaretleri kapsamında
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak'ın
rahatsızlığından dolayı genel cerrahi
bölümünde yatmakta olan babası Necati
Sarak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ceylan ayrıca, nöroloji servisinde
yatmakta olan Merkez İlçe Başkanı Av.
Yaşar Anaç’ın kayınvalidesi Efruz
Arslan ile de bir süre görüşerek "geçmiş
olsun" dedi.

Çorum’da, kendi Go-Kart
aracını yapan 8. sınıf öğrencisi, azmi ve başarısıyla takdir
topladı. 14 yaşındaki Hüseyin
Dilekçi, biriktirdiği harçlıklarıyla hurdacıdan ve sanayiden
parçaları satın alarak, oturdukları apartmanın garajında
kendi Go Kart aracını üretti.
Dilekçi 1,5 yılda tamamladığı
aracıyla mahallesinde tur atıp,
başarısının keyfini sürüyor.
Çorum’da 23 Nisan
Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi

kendi Go Kart aracının yapmaya başladı. Sadece kaynak
işlerini sanayide yaptırdığını,
diğer kısımların tamamının
oturdukları apartmanın garajında kendi aletleriyle yaptığını söyleyen Hüseyin
Dilkekçi, 1,5 yılda tamamladığı aracını 2 bin liraya mal
ettiğini açıkladı.
Hüseyin Dilekçi, çapa makinesinin motoru ve benzinle
çalışan Go Kart aracıyla artık
dilediği kadar geziyor.
Başarısıyla takdir toplayan

olan 14 yaşındaki Hüseyin
Dilekçi küçük yaşına rağmen,
büyük bir ustalık çalışması ile
Go Kart aracı yaptı.

BABASI KIZINCA
KENDİ ARACINI
YAPTI

Go kart araçlarına ilgi duyduğunu ve kendi aracını yapmadan önce sürekli olarak
Çorum’da para karşılığında
Go Kart turu yapan yerlere
gittiğini belirten Hüseyin

Hüseyin Dilekçi, Çorum’da
bir okulun düzenleyeceği
TÜBİTAK Bilim Fuarına
davet edildiğini söyledi.

HAYALİ MAKİNE
MÜHENDİSİ OLMAK

Dilekçi, çalışarak kazandığı
haftalığını sürekli Go Kart
aracına binmek için harcaması üzerine babasını kendisine
kızdığını söyledi. Dilekçi,
bunun üzerine kendi aracını
yapmaya karar verdiğini
anlattı.

MALZEMELER
HURDADAN

1,5 yıl önce bilgisayarda aracının tasarlayan Hüseyin
Dilekçi, hurdacıdan aldığı el
arabası tekerleri, hurda bir
otomobilin koltuk ve direksiyonu ve eski bir çapa makinesinin de motorunu kullanarak

Öğlene kadar okula gittiğini,
öğleden sonraları ise bir reklamcıda çalıştığını belirten
Hüseyin Dilekçi, para biriktirerek, aracını geliştirmek istediğini söyledi. Hüseyin
Dilekçi’nin en büyük hayali
ise makine mühendisi olmak.
Hüseyin Dilekçi’nin apartman
görevlisi olan babası 44
yaşındaki Erdoğan Dilekçi ise
ilk başlarda Go Kart aracına
binmek için sürekli para harcayan oğluna kızdığın ama
şimdi onunla gurur duyduğunu söyledi.
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‘Severek yapacağınız bir
mesleği seçmeniz önemli’
‘Rol Model Kadın Girişimciler Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi sona erdi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde
düzenlenen “Rol Model Kadın
Girişimciler Öğrencilerle Buluşuyor”
projesi sona erdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Çorum Kadın Girişimciler
(KGK) İcra Komitesi ve Kurul üyelerinin
organizasyonunda
Merkez
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde düzenlenen projenin kapanış
toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.
Merkez Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu
Lisesi’nde
Konferans
Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali
Vekili Adem Saçan, TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal,
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yahya
Çoban, Milli Eğitim Şube Müdürü
Özcan Kuşçu, TOBB Çorum Kadın
Girişimciler İcra Komitesi Başkanı
Yasemin Kepçeli ile yönetim kurulu üyeleri, Merkez Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halise
Akay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda açılış konuşması yapan TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal, öğrencilere severek
yapabilecekleri bir meslek seçmeleri
konusunda tavsiyelerde bulundu.
Başaranhıncal, “Severek yapacağınız bir
mesleği seçmeniz önemlidir. O mesleği
ne kadar çok severseniz o kadar başarılı
olursunuz. Bir sanayi kuruluşuna iş için
gittiğiniz de ‘ben bu işin uzmanıyım’
demeniz lazım. Bizim geleceğimiz sizlersiniz” diye konuştu.

Teknolojinin iyi yönde kullanılması
gerektiğine de değinen Başaranhıncal,
“Geleceğimiz ne yazık ki şu anda sosyal
medyaya mahkum olmuş durumda.
Dünyada baş döndürücü bir hızla gelişen
ve gelişmeye de devam eden teknoloji ne
yazık ki gençlerimiz tarafından iyi bir
şekilde kullanılmamaktadır. Bu teknolojiyi iyi kullanmamız lazım. İşte o zaman
ekonomi de bir güç sahibi olabildiğimiz
gibi sizlerinde iş konusunda bir artınız
olabilir. Bu yüzden elinizdeki akıllı cep
telefonlarını ve bilgisayarlarınızı geleceğiniz için kullanın” dedi.
Başaranhıncal’ın konuşmasının ardından
programda TSO Meclis Üyesi Fatma Er,
İcra Kurulu Üyeleri Yurdagül Sivri ve
Naile Yüksel Kavukçu, öğrenciler ile
yaptıkları sohbette, eğitime ve kişisel
gelişime son derece önem vermeleri
gerektiği ve mutlaka kendilerine bir
hedef koymaları gerektiği konusunda
uyarılarda bulundu. Program sonunda
söz alan Vali Vekili Adem Saçan ise

hayatından kesitler sunduğu konuşmasında oldukça duygu dolu anlar yaşadı.
Başarı sırrının hedef koymaktan geçtiğini belirten Saçan, konuşmasının ardından öğrenciler tarafından alkışlandı.
Program, Vali Vekili Adem Saçan tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler
verilmesi ve projeye verdiği desteklerden dolayı Okul Müdürü Halise Akay’a
plaket takdim edilmesinin ardından sona
erdi.

İkizli Köyü 4. Bahar Şenliği
29 Mayıs’ta düzenlenecek

Sungurlu'ya bağlı İkizli Köyünde bu
yıl 4. düzenlenecek Kültür ve Bahar

Şenliği 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.
İkizli Köyü Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Adem Karaşin, derneğin organize
ettiği şenlik için tüm hazırlıkların
yapıldığını belirterek, köy meydanındaki şenlik alanında düzenlemelerin tamamlandığını söyledi.
Şenlikle köyün ve bölgenin tarihini, kültürünü ve geleneklerini
tanıtmayı amaçladıklarını ifade
eden Karaşin, bu sayede insanlar
arasında dayanışma ve kaynaşma
duygularını pekiştirerek birlik ve
beraberliği sağlamak olduğunu
vurguladı.
İstanbul, Ankara ve diğer illerde
bulunan hemşerilerinin geniş
katılımı sağlanacak şenlikte 5 bin
kişilik yemek organizasyonu
yapacaklarını anlatan Karaşin,
otobüslerle Cumartesi günü köye
gelerek akraba ziyaretlerinde
bulunacaklarını Pazar günü de

şenlik programını gerçekleştireceklerini kaydetti.
Şenlik programı hakkında bilgi de
veren Karaşin, “Sururi Onan'ın sunumunda gerçekleştirilecek olan şenliğe;
sanatçılar Savaş Göçer, Deniz Ataş,
Songül Yılmaz, Rasim Kapar, Ergülü
Kapkiner, Halil Kapcak, Halil Karaşin,
Cemalettin Karakol ve Aşık İbrahim
Armutcuoğlu katılacak. Yerel sanatçılar müzik ve programları ile şenliğimize renk katacaklar. Yöresel oyunlar,
halk ozanlarının atışmaları ve konserlerin düzenleneceği şenlikte ayrıca
çevre köylerden vatandaşların getireceği yöresel yiyeceklerin tanıtım ve
satışı da yapılacak. Şenlikte 2017 yılının 'Şenlik Ağası' açık artırma ile seçilecek. Kanal Avrupa ve Seymen TV,
şenlik alanından canlı yayın yapacaklar” dedi.
İkizli
Köyü
Yardımlaşma
ve
Dayanışma Derneği Başkanı Adem
Karaşin, şenliğe tüm ilçe halkının
davetli olduğunu söyledi.

Ak Parti’de Genel Başkan
değişiminin ardından,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Hükümeti kurma
görevini Binali Yıldırım’a
verdi. Başbakan Yıldırım,
Bakanlar Kurulu Listesini
açıkladı. 58, 59 ve 60.
Hükümetlerde Sağlık
Bakanlığı yapan Recep Akdağ
61. Hükümette yeniden Sağlık
Bakanlığı görevine atanmıştı.
Binali Yıldırım
Başkanlığındaki 65.
Hükümette yeniden Sağlık
Bakanlığı’na atandı. Dr. Refik
Saydam'dan sonra en uzun
süre görev yapan Sağlık
Bakanı oldu.
Recep Akdağ’ın Sağlık
Bakanlığı’na yeniden atanmasıyla birlikte bir dönem birlikte çalıştığı Sağlık Bakan
Yardımcısı Agah Kafkas’ın
yeniden göreve gelmesi gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı’na Mehmet
Müezzinoğlu’nun atanmasının
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ardından bir süre görevine
devam eden Kafkas, Bakan
Yardımcılığı görevinde ayrılmak durumunda kalmıştı.
Agah Kafkas’ın yeniden
Sağlık Bakanlığı’nda görev

alması ağırlık kazanmaya başladı. Kafkas’ın Bakan
Yardımcılığı görevine gelme
ihtimali Çorumlu bazı siyasileri şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

29. Ahilik Haftası

bugün başlıyor

Vali Yardımcısı Adem Saçan, Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı
Yalçın Kılıç’ı ziyaret ederek, bu yıl 24-27
Mayıs tarihleri arasında 29.’su kutlanacak
olan Ahilik Haftası dolayısıyla hem bilgi alışverişinde bulundu hem de esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası’nı kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, 24-27 Mayıs
tarihleri arasında kutlanacak Ahilik Haftası
etkinlikleri kapsamında Ticaret İl Müdürü
Fikret Yıldırım ile esnaf ve sanatkar temsilcilerine kutlamalar hakkında bilgi verdi.
Ahiliğin tarihte ve kültürlerde çok önemli bir
yeri olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç,
“Ahilik, özünde yardımlaşma, başkasını
gözetme ve yaşatmayı esas edinen bir sistemdir” dedi.
Ahiliğin ahlaki felsefesinin günümüz esnaf ve
sanatkarlarınca benimsenmesi gerektiğini
kaydeden Vali Yardımcısı Adem Saçan ise,
Ahilik Haftası’nın amaçları doğrultusunda
başarılı geçmesini temenni etti. 29. Ahilik
Haftası kutlama programı ise şöyle:
25 MAYIS ÇARŞAMBA
05.30 Hıdırlık’ta sabah namazına müteakip
sahabe ve türbe ziyaretleri, Yılın Ahisi Ali
Mertek’e ait iş yerinde sabah kahvaltısı
10.00 Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması
11.30 Vali Atıl Uzelgün Yaşlılar Huzurevi ve
Akdağ Yaşlılar Huzurevi’nde Berberler ve
Kuaförler Odası’nın tıraş etkinliği
12.30 Huzur Evleri’ni ziyaret ve Esnaf ve
Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi
Başkanlığı tarafından her iki huzur evinde
öğlen yemeği verilmesi
14.00 Mimar Sinan Yetiştirme Yurdu ve Sevgi
Evleri’nde ki çocuklara ziyaret ve hediye

dağıtımı
17.00 Sebzeciler ve Pazarcılar Odası’nın
Huzurevi ziyareti, meyve ikramı
18.00 Şehit ve gazilerin kahramanlıklarını
anlatan Aşıklar Şöleni
26 MAYIS PERŞEMBE
10.00 ÇESOB önünde halk oyunları gösterisi
10.30 Mehteran eşliğinde Saat Kulesi’nden
Piri Baba Parkı’na kortej yürüyüşü
11.00 Program açılışı
11.30 ÇESOB Başkanı, Belediye Başkanı,
Sayın Valimizin konuşmaları, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere
hediyelerinin verilmesi. Ticaret İl
Müdürlüğü’ne teşekkür plaketi verilmesi.
12.00 Halk oyunları gösterisi
12.30 Şet Kuşatma Töreni
13.00 Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Sergi
Açılışı ve Ahilik Pilavı ikramı
13.30 Halk Eğitim Müdürlüğü folklar gösterisi Eti Anadolu Lisesi önünde, Kafkas Folklor
Ekibi İskilipli Atıf Hoca Parkı’nda ayrıca Piri
Baba Parkı’nda folklor gösterisi
27 MAYIS CUMA
10.00 Bölge Trafik Müdürlüğü önünde seyir
halindeki araçlar durdurularak leblebi ikramı
ve ilimizin tanıtıcı broşürü dağıtılacak.
13.00 Cuma Namazı’nda Ulu Cami’de ahirete
intikal etmiş şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı
mensuplarına Mevlit-i Şerif okutulması
13.30 Cuma Namazı sonrasında Ulu Cami,
Huzur Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdi Bey
Cami’nde Ahilik Pilavı ikramı
13.30 Mobilyacılar Arastası’nda esnaf ziyaretleri ve yemek ikramı
15.00 Endüstri Meslek Lisesi Konferans
Salonu’nda ‘Ahilik’ konulu konferans.”
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‘Bağışta geride, başarıda ilerideyiz’

Çorum’da geçen yıl 350 kişi, Türkiye genelinde ise 61 bin kişi organ bağışında bulundu
Gelişmiş ülkelere göre
Türkiye ve Çorum’da organ
ve kan bağışında geride,
memnuniyet oranları ve
başarı noktasında ilerdeyiz. İl
Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yücel, Türkiye
geneli ve Çorum’da organ, doku ve kan
bağışında gelişmiş ve Avrupa ülkelerine
göre geride olunduğunu, memnuniyet ve
başarıda ise oldukça ilerde olduğuna dikkat
çekti.
Yücel, “Organ bağışını Avrupalılar yapıyor, gelişmiş ülkeler yapıyor tıbbi cihazları
onlar üretiyor ama başarı noktasında biz
onların çok önündeyiz. Onlar cihaz üretsinler duyarlı olsunlar doku ve kan bağışında
bulunsunlar ama bizim özverili sağlık çalışanlarımız sayesinde onlardan çok daha
verimli başarılı sonuçlar almaktayız” dedi.
Dün Hitit Üniversitesi Rektörlük
Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Hasta
Hakları ve Organ Bağışı’ konulu bilgilendirme toplantısında açılış konuşması yapan
Yücel, organ ve kan bağışının yanı sıra
hasta hakları konusunda da görüşlerini dile
getirdi. Yücel, “Eğer işleyişten kaynaklı
hastanelerimizde veya diğer birimlerimizde hizmet veren arkadaşlarımızın duyarsız-

lığından dolayı vatandaşlarımızın mağdur
olduğu durum var ise ilgili arkadaşlar hakkında gerekli olan işlem yapılmaktadır”
dedi. Yücel, konuşmasında şunları ifade
etti:

ŞİDDETLE SORUN ÇÖZÜLMÜYOR

“Modern çağdaş insan hakkı haklarını
bilen diğer insanların haklarına riayet eden
hakkını arayan insan demektir. Bu bağlamda hasta hakları birimi de hastanelerimizde
hizmet vermekte hasta haklarının olabileceği sorunları gidermekte yardımcı olmaktadırlar.
Son yıllarda sağlıktaki gelişimin hepimiz
farkındayız, yaşayarak görüyoruz. Bu
anlamda hasta hakları birimleri hastanelerimizde var. Olası hasta sorunlarına bu
birimlerimiz yardımcı olmaktalar. Bir
vatandaşımız hastanedeki işleyişten herhangi bir olaydan dolayı mağdur edildiğini
düşünüyorsa hastanelerimizde hizmet vermekte olan birimlerimize müracaat etmekte orada çalışan arkadaşlarımız a bu vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında yine vatandaşımız
buna rağmen hakkının yendiğini veya istediği hakkı olan sağlık hizmetini alamadığı-

nı düşünüyorsa hastane idarecilerine gitmekte onlardan razı olmadıysa 184 olan
sabim birimimiz var oraya şikayet etmekte
ondan da yine razı olmazsa sağlık müdürlüklerimizde hasta hakları birimleri var
oraya müracaat etmektedir. Bu vatandaşımızın sorunlarına yardımcı olunmaktadır.
Bu kadar insan bu alanlarda insanlarımıza
hizmet vermek için çalışıyorlar. Haliyle
vatandaşlarımız haklarının yenildiğini
mağdur edildiğini düşünüyorlarsa ilgili
sağlık çalışanına şiddet uygulamayacak,
şiddetle sorunu çözmeye çalışmayacak.
Şiddetle sorun çözülmüyor. Öncelikle
insanlarımız kendi haklarının ne olduğunu
ne olmadığını bilecek.

MHP
kongreye
gidiyor!

Yargıtay, MHP'nin olağanüstü
kongreye gitmesi kararını
onadı. Bu kararla MHP en
yakın sürede kongreye gidecek

MHP Genel Başkan
Yardımcısı Semih
Yalçın, Devlet
Bahçeli'nin 26
Haziran veya
10 Temmuz'da
yapılmak üzere
kongre kararı
aldığını açıkladı.
Yargıtay'ın kongre
kararının ardından
kameraların karşısına geçen MHP Genel
Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haziran
veya temmuzda seçimli kongreye gitme
kararı aldığını ve kendisinin de kongrede
aday olacağını açıkladı.

"YARGITAY'IN KARARINI
SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih
Yalçın'ın açıklamaları şöyle;
Yargıtayın kararını saygıyla karşılıyoruz.
Bu karar sonrasında tüzüğümüzün 63. maddesinin genel başkanımıza verdiği yetkiye
dayanarak 26 haziran veya 10 temmuz'da
kurultay kararı alınmıştır. Kongre, Ankara
Arena Spor Salonunda yapılacak. Salon
kiralalanmış durumda.

ORGAN BAĞIŞI CANDAN
CANA VERİLEN BİR
SADAKADIR

Gelişmiş ülkelerde ekonomik gelişmişliğin
yanında insan hakları ve demokrasi paralel
gelişiyor. Bu ölçüyü duyarlılıkla da eşit
görebiliriz. Modern toplumlarda hem
organ hem kan bağışı çok üst seviyelerde.
Bizim ilimizde organ bağışı noktasında
geçtiğimiz yıl 350 kişi, ülkemizde de 61
bin civarındadır. Bu oran gelişmiş ülkelerde bizim 4-5 katımızdır. Kan bağışı noktasında da çok geriyiz. Gelişmiş ülkelerde
organ bağışı olsun kan bağışı olsun ülkemizden ve bizim ölçeğimizdeki ülkelerden
çok üst seviyelerdedir. Biz kıt kaynaklarımızla olmayan imkânlarımızla Avrupa ve
gelişmiş ülkelere göre diyorum bunları
onlardan daha fazla hizmet sunmaya çalışıyoruz, memnuniyet oranlarımız onlardan
daha fazladır. Bizim hemşirelerimiz onların hemşirelerinin üç katı daha fazla çalışı-
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ÇAĞRI HEYETİ HAZİRANIN İLK
PAZARINI İŞARET ETMİŞTİ

yorlar.
Organ bağışını Avrupalılar yapıyor, gelişmiş ülkeler yapıyor tıbbi cihazları onlar
üretiyor ama başarı noktasında biz onların
çok önündeyiz. Onlar cihaz üretsinler
duyarlı olsunlar doku ve kan bağışında
bulunsunlar ama bizim özverili sağlık çalışanlarımız sayesinde onlardan çok daha
verimli başarılı sonuçlar almaktayız. Bizler
sağlıklıyız ama yarınların neler getireceğini bilemiyoruz. Organ bağışçısı olmanızı
ve kan bağışında bulunmanızı temenni ediyorum. Bizim dinimizde organ bağışı noktasında herhangi bir mahsur sakınca yoktur. Organ bağışı candan cana verilen bir
sadakadır.” (Ebru ÇALIK)

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, MHP'de olağanüstü tüzük kongresi kararı veren Ankara
12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını oy
birliğiyle onadı. Çağrı heyeti daha önce
yaptığı toplantılarda Haziran ayının ilk
Pazar günü toplanabileceği değerlendirmesini yapmıştı. Bu kararın ardından MHP
Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şu
açıklamayı yaptı:
"MHP yargı kararlarına saygılıdır. Bu karar
sonrasında tüzüğümüzün 63. maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak Sayın Genel
Başkanımız, 26 Haziran ya da
30 Temmuz da olağanüstü
seçimli kurulltaya götürme
kararı almıştır. Ankara
Arena'da salon kiralanmıştır"

Hasta hakları ve Durmuş: Hasta haklarının amacının

organ bağışı anlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Hasta Hakları ve Organ

Bağışı’ konulu bilgilendirme
toplantısı düzenlendi.
Dün Rektörlük Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıya Hitit Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mete Dolapçı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl
Sağlık Müdürü Dr. İsmail
Yücel, bazı daire müdürleri
ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okun-

masının ardından İl Sağlık
Müdürü Dr. İsmail Yücel,
açılış konuşması yaptı.
Yücel, hasta hakları ve organ
bağışı ile ilgili açıklamalarda
bulundu.
Ardından Sağlık Hizmetleri
Şube Müdürlüğünde görevli
Ömer Durmuş, hasta hakları,
Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğünde görevli Yasin
Özkan ise organ bağışı konulu sunum yaptı. Soru ve
cevapların ardından program
sona erdi. (Ebru ÇALIK)

ilişkiyi hukuki bir zemine oturtmak

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde
görevli Ömer Durmuş, hasta hakları ve
sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.
Dün Hitit Üniversitesi Rektörlük
Konferans Salonu’nda düzenlenen
‘Hasta Hakları ve Organ Bağışı’ konulu
bilgilendirme toplantısında hasta hakları ile ilgili bilgiler veren Durmuş, hasta
haklarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili
bilgi alma hakkı, hasta haklarının
korunması, tıbbi müdahalede hastanın
rızası, diğer hakları, sorumluluk ve
hukuku korunma yolları olduğunu söyledi. Sağlık hizmetlerinden faydalanma
hakkının ise adalet ve hakkaniyete
uygun olarak faydalanma, bilgi isteme,
sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,
personeli tanıma seçme ve değiştirme,
öncelik sırasının belirlenmesini isteme,

tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve
bakım, tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı, ötenazi yasağı, tıbbi özen
gösterilmesi olduğunu kaydeden Ömer
Durmuş, hasta haklarının korunmasının
mahremiyete saygı gösterilmesi, rıza
olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama, bilgilerin gizli tutulması olduğuna değindi.
1970’li yıllara kadar hasta-hekim ilişkisinin karşılıklı güven kavramında yürütülürken, sınırlarının tıbbi etkilerle
belirlenmekte olduğunu belirten
Durmuş, 1970’li yıllarından sonra ise
hasta haklarının telaffuz edilmeye başlandığının altını çizdi. Durmuş, hasta
haklarının amacının ilişkiyi hukuki bir
zemine oturtmak olduğunu vurguladı.
(Ebru ÇALIK)
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İŞ İÇİNDE EĞİTİM
ÇOCUKLARIMIZIN
EĞİTİMİ DE,
İŞ İÇİNDE OLMALI
Hayatta eksiksizim
demek mümkün olmuyor.
Hepimizin de ufak-büyük
hemen her konuda eksiğimiz, hatamız, bilmediğimiz
yönler oluyor. Bazılarınız
kendindeki bu durumu fark
etmese de, pek çoğumuz da
bunu gayet güzel biliyor,
hatta çözüm yollarını arıyoruz.
İşte biz Özdenciler de
eksiklerimizi tamamlamak
için eğitim yapıyoruz. Ve
eğitimimizi, işlerimiz içerisinde gerçekleştiriyoruz.
Çünkü denemelerle tespit
ettik ki, iş ile yapılan eğitim, daha kısa sürede
tamamlanıyor ve kalıcı oluyor. Uygulamalar daha
verimli, yapılan işler daha
güzel oluyor.
Yetişkinler için, iş içerisinde eğitim verimli olduğu gibi, çocukların da eğitimi yaş durumlarına göre iş
ile beraber yapılmalıdır.
Söz gelimi çocuğunuzun iddialı olup, yaptığı her
işte en iyisini başarmasını
arzu ediyorsunuz ve bunun
eğitimini vermeye çalışıyorsunuz. Ama nasıl? Ara ara
tembihatlarla mı ya da sık
sık telkin yapmakla mı,
korkutmakla mı?
Hayır, bunların hiçbiri
çocuğun üzerinde istenilen
etkiyi bırakmaz. Tabi hiçbir
yararı olmadığı da söylenemez. Ama tesiri o denlidir.
Çünkü çocuktur, işi haylazlığa dökebilir.
Oysa yaşıtlarından bir
arkadaşıyla ya da birkaçı
ile yarışmaya teşvik edip,
en iyisini başarma yolunda
iddialandırmak daha tesirli
bir yoldur. Sözle ne kadar
da çok söylense, yarışmadaki iddia kadar iddialı iş
yapılamaz. Yarış sonunda
ulaşılacak kesin bir hedef
vardır. Yaşıtlar arasında en
üstün olmak ve herkesin
takdirini kazanmak vardır.
Sadece söz ile eğitim yapılırken de örnekler verilir,
başarılı olmanın yararları
anlatılır ama yine sözdedir.
Çocuklarda örnekleri
canlı olarak göstermenin,
yetişkinlerde olduğu gibi
kalıcı etkisi oluyor. Bu
nedenle de arzu ettiğimiz
eğitimi çocuğumuza yerleştirebildiğimiz gibi, çocuklarımızın da başarılı olmaları
konusunda en büyük yardımı yapmış oluyoruz.

ESASLAR,

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

KIYMET BİLMEKLE BAŞLAR

İş hayatında
her şeyden önce, iş samimiyeti yer almalıdır.
Belki samimiyet anlayışı herkeste ayrıdır.
Ama ilk önce onu hepimizin aynı şekilde
bilmesi gerekir.
Samimiyet demek; Sevgi, inan, güven ve
ciddiyetin bir arada
toplanıp, dikkatin saygıyla ifade edilmesi
demektir.
Samimiyette muhataplar bu karışımı,
içtenlikle birbirlerine duyacak ve öyle
davranacaklardır.
İş hayatının huzur ve âfiyetle devam
etmesi için, böyle bir iş samimiyeti şart
kabul edilmelidir.
İş samimiyeti öncelik aldığı müddetçe,
hakların kendiliğinden yerinde ve rayında
yürümesi mutlaktır. Samimiyet bozulunca, her şey bozulur ve o müessesede iş
hayatı
felce uğrar.
Bu itibarla, esaslar, kıymet bilmekle başlar.
İsçi için işyeri ve işveren nasıl bir kıymette ise, işveren için de işçinin kıymeti
aynıdır. İşveren “ben iş vermesem, bu iş
bulamaz” ya da “benim işimden iyi iş
bulamaz” gibi sapık düşüncelere yer
verirse; akıldan geçen bu gibi düşünceler,
işverenin samimiyetini bozar.

Bir tarafın samimiyeti bozulursa, öbür
tarafın da iş samimiyeti bozulur. İşçi de
“bu
adam benim gibi işçi bulamaz” gibi bir
düşünceye yer verirse; o düşünce işverinin
kalbine akseder, is samimiyeti yine bozulur.
İş samimiyetini devam ettiren taraflar, is
hayatlarından hoşnut olur ve büyük
bereketler bulurlar. Ne mutlu, iş samimiyeti ile isini devam ettirenlere.
Onlar,yorulmaz ve üzülmezler. İki tarafında prestiji yerinde olur. Tarafların
birbirlerine gösterdikleri yerinde davranışlar, birinin isine gösterdiği
titizlik ve itinadan, diğerinin de işin ciddiyetle yapılmasını takdir
etmesinden anlaşılır. Takdir etmek işveren tarafından olur ama sözle değil.
Bilindiği gibi, takdir sözle olmaz. İnsan
takdir ederse, takdirini maddeden de
itimat edişinden de sevgisinden de gösterir. İsçisinin daha iyi isler başarabileceğine
inanır. İşe yatışmış isçisinin is mesuliyetini ona verir ve karışmaz.
Zira isçiye teslim edilen ise karışılırsa,
onun prestiji kırılır ve samimiyet de
bozulur.
Hangi açıdan bakarsak bakalım, is münasebetlerine ciddiyet ve içtenlik hâkimdir.
Samimiyet olduğu müddetçe, mutluluk
da devam eder.

İstiyoruz ki; Türkiye’mizde eğitime cidden önem verilsin.
Bireyleri soysuzlaşan milletin "
Milli Güç " diye bir güç taşıması
mümkün değildir.
Can dan sevgi, zekâyı besler.
Çocuğa ne kadar içtenlikle ciddi alâka
gösterilirse, o kadar zeki ve şahsiyetli
olur. Çocuğa güven verici olmak şarttır. Çocuğa şahsiyetli olmanın gururunu tattırmak şarttır. Ailesinden lüzumsuz yardım görmek, çocuğu sorumsuzluğa iter.
Abdulkadir DURU bu kitapla,
milletçe gerçek özgürlüğe ulaşmanın
temelini örüyor. Bireyleri soysuzlaşan
milletin, " Milli Güç " diye bir güç taşıması mümkün değildir.
Bunun için Türk yavrularının,
dünyaya geldiği günden itibaren eğitilmesi zaruridir. Öz yapılarına uygun
olarak eğitilen Türk çocukları, yabancıların ve maksatlı kimselerin tezgâhladığı oyunlara gelmez, şahsiyetli büyür.
Milletçe bilinçlenmek ve öz
kültürümüz çizgisinde yavrularımızı
eğitmek yolunu gösteren bu kitap; her
Türk ailesinin ve her Türk evladının temel kitabı olacaktır.

Kırmızı Ahududu
Yaprağı Faydaları
Kırmızı ahududu yaprağı bitkisel
özellikleri ve içeriğindeki bileşenler sayesinde bayanlarda rahim
duvarını güçlendirici ve adet akışı
düzenleyici özellik göstermektedir.
Kırmızı ahududu yaprağı özellikle
rahim kaslarını besler ve daha
güçlü olmasını sağlar. Buna bağlı
olarak bayanlarda doğum için
vücudun daha hazır hale gelmesini
sağlar. Aynı zamanda mide ile
bağırsak sistemlerimizin rahatlamasını ve sıkıştırıcı özelliklerde
olmasını sağlamaktadır. Ahududu
yaprağı ishal veya kabızlık giderilebilir böylece vücut dengesine
yardımcı olan bir besin açısından
zengin bir bitkidir.

Kırmızı ahududu yaprağı çayı
yapılarak da tüketilmektedir.
Kırmızı ahududu yaprağı çayının
genel olarak faydaları ise şunlardır;
o
Kanı temizlenmesini sağlar.
o
Boğaz ağrılarının iyileşmesini sağlar.
o
Adet döngülerinin daha
düzenli olmasını sağlar.
o
Bronşit hastalarında etkilidir.
o
Diş ve diş etleri tedavilerinde aktif olarak kullanılır.
o
İshale iyi gelir.
o
Adet öncesine meydana
gelen sendromların belirtilerini
azaltır.
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

İNSAN OLARAK ESAS
HAKLARIN NEDİR
BİLİYOR MUSUN?

Evet, canım evet. Herkes kendisini haklı bulur.
Bilhassa ortada dolaşan insan hakları lâfı da var.
Ezbere söz söyleyen, kendi kendisini haklı gören
çok ama, uyanık olup kendi haklarını bilene bakalım.
İnsan uyanık olmalı ki, kendi haklarını bilerek
korusun. Önce insan, sonra da insanın hakkı değil
mi? öyleyse bu gerçekler, dalgın kafaların halledeceği sözler ve işler değildir. Dalgın olmamak için insanın kendisini anıyla yaşaması gerek. Öyle kendisi
bir yanda, gövdesi bir yanda yaşadığı anı bırak da,
yaşadığı saatlerden bile haberi olmayanın kafası,
müspete çalışmaz.
Simdi hemen kendine gel!.. Kendini yaşa!.. Ve
biraz daha ciddiyetle kendini anınla yaşa!..
Tamamen kendinde ol ki, şimdiye kadar ele alınmayan ince meseleleri ele alabilelim. Böylece gerçek
taraflarını bulalım, açığa çıkaralım.
İnsansın, yahutta insanız, önce insan olarak
kendi haklarımızı tanıyalım. Nedir insan olarak
kendi haklarımız?
Evet, sorudur soru. İşte gerçek soru budur.
İnsan olarak kendi kişisel haklarımızı bilmemiz
lâzım ki, maddi haklarımızı kaybetmeyelim.
Bizim evrensel haklarımızdan alalım, maddi
haklarımıza kadar.
Maddi haklarımızdan alalım, çağ haklarımıza
kadar.
Aile haklarımızdan alalım, zihin haklarımıza
kadar.
Kalbimizin haklarından alalım, gönül haklarımıza kadar.
Bizim insan olarak nice haklarımız var.
Sadece bildiğimiz, işitip gördüklerimizdeki haklar
değil. Daha bilmediğimiz, işitip görmediğimiz öyle
haklarımız var ki, o işitip bilmediğimiz haklarımız,
bildiğimiz haklardan daha Çok önemli, daha da çok
büyük. Hayat karşılığı haklarımız var. Onları bilinç
haline getirmemiz lâzım.
Şöyle başlayalım: Ama kendini anınla yaşa ki,
ciddiyetle inceleyelim. Ağızlar dolusu söylenen bir
izzetinefis sözü var. İzzetinefis deyince akla ne geliyor? İzzetinefsin tanımı yapılmış mıdır? Biliniyor
mu? Tanımı yapılmış da biliniyorsa, kim ve kaç kişi
biliyor diye hiç düşündük mü? Evet ama;
"İzzetinefsim var" diyoruz. İzzetinefse ait kaç konumuz var? Neyle izzetinefsimizi ispat edebiliriz, ona
bakalım!.. Böyle bir mesele düşünmedik. Sıra ispata gelince ne olacak?
İşte insanın insan hakkı. Bir insan, kendi son
iddiası olan izzetinefsini bilmeden ve tanımadan,
kendi izzetinefsini, kendisi koruyamazsa, kendi hakkının en önemlisini kendisi zayi etmiş olmaz mı?
Olur olur. Öyleyse insan, önce içindeki esas kendisini temsil eden büyük haklarını, kendi kendine vermesi şarttır, hem de insanlığının şartıdır. Bu konuyu başlı başına kitap olarak neşretmek lâzım.
Gelelim insanın kendi içindeki büyük haklardan özgürlük meselesine: İnsan, içindeki yapısında
olan özgürlüğünü de kendisi tahakkuk ettiremezse,
yine kendisi büyük haklarından birini daha kaybeder.
İnsan yaratılışında mutlak varlıklarının;
Yarışma,
İddia,
Başarı,
İstek ve
İtişleri vardır.
İnsan bunları fiilen tatbik sahasına koymazsa,
koyamazsa, yine kendi asıl haklarını kaybetmiş
değil midir?
İnsanın kişilik şahsiyetini tahakkuk safhasına
koyacak, öz yaratılış gerekleri var. Bunları da halen
ve fiilen tahakkuk ettirmezse, kendi öz haklarını
kaybeder. İnsan, haklarının esas kısımlarını yitirirse, hayvansal bir yaşantıya mahkûm olur ve daima
idare edilmek ister.
Gerçek bir insan için teferruat bile sayılmayacak maddi haklarını dahi hak etmekten yoksun
kalır. Kendisine ait geçimi için acze bile düşebilir.
Oysaki kendi bünyesindeki büyük ve önemli olan öz
haklarını tanıyıp tahakkuk ettiren ve korumasını
bilen bir insan için, maddi haklarını kazanmak, bir
oyuncaktan farksızdır. Şöyle ki: Dünyada işsizlik
son hızıyla hüküm sürse, asıl haklarını yerine getiren bir insan, iş icat eder. Çok insanları da işe ve
refaha kavuşturur.
Kendini anınla yaşa ki, bu büyük meseleleri
tam inceliğiyle halletmen kolay olsun.
Kendini Anınla Yaşa!..
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NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.17

Güneþ:05.09

Öðle :12.44

Ýkindi :16.39

Akþam:20.07

Yatsý :21.49

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:25 Konser: Öykü Berk
17:20 Karizma Gösteri Şov
18:00 Haberler
18:25 TSO Bahar Konseri –Ankara
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Yaşlı nüfusun yüzde
17,6'sı yalnız yaşıyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2015 sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 8,2'sini
oluşturan yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfusun
yüzde 17,6'sı tek kişilik hane halklarında yaşamaktadır. Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde
23'ünü erkekler, yüzde 77'sini ise kadınlar oluşturmaktadır.

TEK BAŞINA YAŞAYAN YAŞLI
NÜFUSUN
EN FAZLA OLDUĞU İL
ÇANAKKALE OLDU

Yalnız yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplamda en fazla olduğu il yüzde 25,6 ile
Çanakkale oldu. Bunu yüzde 25,2 ile Burdur,
yüzde 24,9 ile Balıkesir ve yüzde 23,4 ile Niğde
izledi.

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ERKEK
NÜFUSUN
EN FAZLA OLDUĞU İL TUNCELİ
OLDU

Tek başına yaşayan yaşlı erkeklerin en fazla
olduğu il yüzde 14,5 ile Tunceli oldu. Bunu
yüzde 14,3 ile Çanakkale, yüzde 14,1 ile
Gümüşhane ve yüzde 13,7 ile Balıkesir izledi.

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI KADIN
NÜFUSUN
EN FAZLA OLDUĞU İL BURDUR
OLDU

Yalnız yaşayan yaşlı kadınların en fazla olduğu il
yüzde 35,4 ile Burdur oldu. Bunu yüzde 34,8 ile
Çanakkale, yüzde 34,1 ile Balıkesir ve yüzde
33,3 ile Denizli izledi.

Ortaköy'de

elektrik kesilecek

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:- 27.05.2016
Tarihinde Çorum İli Ortaköy İlçesinde 09:0012:00 saatleri arasında "Bakım Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Karahacip köyü Kermeneci
Bölgesi ve Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmına,
27.05.2016 Tarihinde Çorum İli Ortaköy
İlçesinde 13:00-17:00 saatleri arasında "Bakım
Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Karahacip
köyü Fatih Mahallesi Bir Kısmı, Cumhuriyet
Mahallesi bir kısmına, 30.05.2016 Tarihinde
Çorum İli Ortaköy İlçesinde 09:00-12:00 saatleri arasında "Bakım Onarım Çalışmaları''
nedeniyle; Karahacip köyü Cumhuriyet
Mahallesi Bir Kısmına, 30.05.2016 Tarihinde
Çorum İli Ortaköy İlçesinde 13:00-17:00 saatleri arasında "Bakım Onarım Çalışmaları''
nedeniyle; Karahacip köyü Fatih Mahallesi
Bir Kısmı, Cumhuriyet Mahallesi bir kısmına
programlı olarak elektrik verilemeyecek.

Cumhuriyet altını 15 lira düştü

Dün güne yatay bir başlangıç yapan ve 120 lira
seviyelerinde dengelenen gram altın, yeni
hükümetin piyasalar tarafından pozitif algılanması ve Merkez Bankası'nın (MB) beklentiler
dahilinde 50 baz puan indirmesinin ardından
hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 117,5 lirayı
gördü.
Yurt içindeki iyimser havanın etkisiyle
dolar/TL'nin 3,0120'den 2,96'nın altına kadar
gerilemesi altın fiyatları üzerinde ana belirleyici olurken, küresel piyasalarda altının ons fiyatının da düşüşe geçmesi gram altındaki tepki
alımlarını sınırladı.
Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını, hükümetin
açıklanmasından önceki satış fiyatına göre 15
lira birden düşerek 788 liraya gerilerken, çeyrek altın da saat 15.50 itibarıyla 193 liradan
satılıyor.
Analistler, dolar/TL'nin 2,9650'nin altında kalması durumunda TL'ye yönelik iyimser havanın yarına taşınabileceğini ve buna bağlı olarak
altın fiyatlarında düşüş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor. Altının ons fiyatında beklentiler
dahilinde bir düzeltme hareketinden bahsedilebileceğine değinen analistler, kısa vadede
1.230 dolar desteğinin gündeme gelebileceğini
ifade ediyor.

Tarihte Bugün

Çorum heyeti
İskandinavya’da
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği üyeleri İskandinav ülkelerini geziyor

Vali Ahmet Kara, Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat illerinin üyesi olduğu Yeşilırmak Havzası Kalkınma
Birliğinin 23 Mayıs 2016 tarihinde
başlayan YHKB 2016 İskandinav
ülkelerine (İsveç, Norveç,
Danimarka) yönelik tanıtım ve turizm
konusundaki faaliyetleri pekiştirmek,
ortak iş imkânlarını yerinde tespit
etmek ve bütüncül turizm stratejilerinin oluşturulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere iş ve teknik
ziyaret organizasyonuna katıldı.
Heyet, Yeşilırmak havzasında Hassas
Tarım ve Güvenilir Gıda Çevresel
Kirliliğin önlenmesi için TR83 bölge-

sinde yürütülmesi planlanan projelerin AR-GE çalışmaları kapsamında 23
Mayıs 2016 Pazartesi günü İsveç’in
Başkenti Stockholm’deki günün ikinci kısmında ise Stockholm’de üretilen
katı atıklarının bertarafı ve enerji üretiminde kullanılmasının yerinde incelemek için Fortum adlı şirketin birleşik ısı ve güç santralı (Chp Plant)
Högdalen enerji tesisine ziyaret gerçekleşti.
Tesis ziyareti sırasında heyete şirket
temsilcileri John Cook ve Jonas
Selander-Lyckborg rehberlik etti.
Ziyaret sırasında şirket hakkında
genel bilgiler verilirken, özellikle
Högdalen enerji üretim santralinin
hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu
kapsamda; Santralin 1970 yılında
kurulduğu, en son teknolojiye sahip

25 Mayıs 1571 İspanya Kralı, Venedik ve
Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı
aldı...
25 Mayıs 1924 Türkiye Millî Futbol Takımı,
Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli
maçında, Çekoslovakya'na 5-2 yenildi.
25 Mayıs 1944 Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan
Ankara'ya uçtu.
25 Mayıs 1953 ABD, Nevada'da bulunan
deneme bölgesinde, topçu birlikleri tarafından atılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı.
25 Mayıs 1954 Türkiye, Osmanlı borçlarının
son taksitini ödedi.
25 Mayıs 1954 Tokyo'da yapılan Dünya
Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
birinci oldu.
25 Mayıs 1961 ABD Başkanı John F.
Kennedy ABD Kongresi'nde yaptığı bir
konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce
mutlaka Ay'a ayak basacaklarını ilan etti.
25 Mayıs 1963 30 Afrika ülkesi bir araya
gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu.
25 Mayıs 1977 Yıldız Savaşları filmi gösterime girdi.
25 Mayıs 1982 Falkland Savaşı sırasında
İngilizlerin HMS Coventry adlı destroyeri
Arjantin uçakları tarafından batırıldı.
25 Mayıs 1983 Milli Güvenlik Konseyi kürtaj
yasa tasarısını kabul etti.
25 Mayıs 1988 Irak Basra'yı İran'dan geri
aldı.
25 Mayıs 1989 Mihail Gorbaçov, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet
Başkanı oldu.

VEFAT EDENLER

MEHMET ÇAVDAR
Osmancık, Tekmen Köyü' nden gelme, Ayla,
Nejla ve Osman ÇAVDAR' ın babası, Fatma
ÇAVDAR' ın eşi; Mehmet ÇAVDAR vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

sin yıllık 700.000 ton atık kullanım
kapasitesine, 2.174 GWh ısı ve 197
GWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olduğu tesisler yerinde
incelendi ve detaylı bilgi alındı.
Ziyarete Birlik Başkanı Amasya
Valisi İ. Halil Çomaktekin, Çorum
Valisi Ahmet Kara, Tokat Valisi
Cevdet Can, Amasya İl Genel Meclisi
Başkanı Mustafa Çittır, Amasya İl
Genel Meclisi Üyesi Yücel Gümüş,
Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya, Çorum İl Genel
Meclisi Üyesi Yusuf Kaya, Samsun
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
Hayrettin Şahin, Tokat İl Genel
Meclis Üyeleri L. Daim Namlı, Salih

MEHMET BAYRAK
Çıkrık Köyü' nden gelme, Mimar Sinan
İlköğretim Okulu Öğretmeni Aydın BAYRAK' ın babası; Mehmet BAYRAK vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

SATILMIŞ ARALIK
Buget Köyü' nden gelme, Cuma ARALIK' ın
oğlu, Duran, Musa ve Nihat ARALIK' ın
ağabeyi; Satılmış ARALIK vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
FADİME MERT
Ovasaray Köyü' nden gelme, Dursun ve
Hüsamettin MERT' in annesi, Köy
Hizmetleri' nden emekli Recep DOLMA'
nın kayınvalidesi; Fadime MERT vefat
etmiş. Allah Rahmet eylesin.

HÜSEYİN TÖREDİ
Bekiş Köyü' nden gelme, Öğretmen Orhan
ve Erhan TÖREDİ' nin babası, Özel İdare
çalışanı İsmet AKBAŞ, Bayındırlık Şube
Müdürü Nurettin AKBAŞ ve Emekli Zabıta
Müdürü Osman AKBAŞ' ın eniştesi;
Hüseyin TÖREDİ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

ALİ HAYDAR GÖKGÖZ
Gökgözler Köyü' nden gelme, Mukadder ve
Hayati GÖKGÖZ' ün babası, Maden Ocağı'
ndan emekli; Ali Haydar GÖKGÖZ vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

atık yakma tesisi olduğu, evsel, işlenmiş sınai atıkları ve odun yongası gibi
biyoyakıtlar kullanılarak elektrik ve
merkezi ısıtma için ısı üretildiği, tesi-

Yıldırım, Mesut Er, Birlik Müdürü
Yasemin Çoban ve Birlik Uzmanı
Biyolog Esat Çilli katıldı.
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‘Tatilde eğlenerek bilgilen’
G.G. S. YAĞIŞLI

Çorum’da Hitit Çocuk Üniversitesi programı hayata geçiriliyor
Hitit Üniversitesi, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan Çocuk
Üniversitesi programını bu yaz hayata geçirmeye hazırlanıyor.

HİTÜ Çocuk Üniversitesi; Türkiye’nin
geleceği ve mimarları olacak çocukların
okullarının tatil olduğu dönemlerde üniversite ortamında, üniversite imkânlarını
kullanarak yine üniversitenin öğretim elemanları eşliğinde bilimsel, sanatsal ve
sportif aktiviteler gerçekleştirilmesini sağlayacak.
HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2016 yaz dönemi etkinlikleri 20 Haziran-1 Temmuz
2016 tarihleri arasında ortaokul 5,6 ve 7.
Sınıfı yeni bitirmiş veya bitirecek öğrencilerin katılımına yönelik olarak programlandı. Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanık ile birlikte üniversite senato salonunda kahvaltılı basın toplantısı düzenleyerek, HİTÜ
Çocuk Üniversitesi yaz dönemi etkinlikle-

ri hakkında bilgiler verdi.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Nurcan Baykam, “Üniversitemiz
birimlerinde ve Çorum Müzesi’nde gerçekleşecek olan etkinlikler; Arkeoloji
Atölyesi,
Mikropların
Dünyasına
Yolculuk, Nano Dünyaya Yolculuk,
Scratch Atölyesi, Robotlar Artık
Hayatımızda, DNA okulu, seslerin dünyasına yolculuk-müziğimi yapıyorum, Ebru
Atölyesi ve Yaşam Boyu Spor şeklinde
sıralanabilir. Etkinlikler, içlerinde Çocuk
Bakımı ve Gelişimi uzmanlarının da olduğu konularıyla ilgili üniversitemizin 40
öğretim elamanının eşliğinde yapılacaktır” dedi.
Çocuk Üniversitesi etkinliklerine katılmak isteyen çocukların ön kayıtlarının 6
Haziran 2016’ya kadar süreceğini, 7-10
Haziran 2016 tarihlerinde ise kesin kayıtların gerçekleştirileceğini dile getiren
Baykam, en fazla 40 öğrencinin kabul edilebileceği programa başvuru sayısı fazla
olduğu takdirde başvuru sırasına göre
kesin kayıt yapılacağını duyurdu.
Baykam, açıklamasında şunları söyledi:
“Bildiğiniz gibi üniversitemiz sadece eğitim ve araştırma alanındaki çalışmaları
değil, misyonu gereği, Çorum iline ve
bulunduğu bölgeye bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik katkı sağlayabilecek birçok başka etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. İşte bu anlamda yaptığımız son
çalışma Hitit Çocuk Üniversitesi’dir.
Çocuk Üniversitesi; ülkemizin geleceği
ve mimarları olacak çocuklarımızın okullarının tatil olduğu dönemlerde üniversite

ortamında, üniversite imkânlarını kullanarak yine üniversitenin öğretim elemanları
eşliğinde bilimsel, sanatsal ve sportif aktiviteler gerçekleştirilmesidir. Buradaki
amaç öncelikle çocuklarımızın araştırma
yapma kültürünü geliştirmektedir. Çocuklarımız bilimsel faaliyetler yaparken
merak duygularının ortaya çıkartılması,
eleştirel ve yapıcı düşünce sistemlerinin
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Üniversitemiz laboratuarlarında çocuklarımızın
yaşayarak ve eğlenerek zaman zaman da
hayretler içinde kalarak edindikleri yeni
bilgi ve birikimler, yaşamlarının ve eğitimlerinin diğer süreçlerine de mutlaka
yansıyacaktır.
Bilimsel çalışmaların yanı sıra yapılacak
müzik, spor ve sanatsal aktiviteler ile
bilim, sanat ve sporun yaşamın vazgeçilmez yapı taşları olduğu ve ulaşılabilirliği
de gösterilebilecektir. Tatil dönemlerinde
gerçekleşen bu program ile sürekli eğitimin avantajları da ortaya koymak mümkün olacaktır. Kısaca çocuklarımızın tatil

döneminde eğlenerek öğrenebileceklerdir.
HİTÜ Çocuk Üniversitesi
2016 yaz dönemi etkinlikleri
20 Haziran-1 Temmuz 2016
tarihleri arasında ortaokul 5,6 ve 7. Sınıfı
yeni bitirmiş veya bitirecek öğrencilerin
katılımına yönelik olarak programlanmıştır. Etkinliklerin ayrıntılarına ve başvuru
k o ş u l l a r ı n a
www.cocukuniversitesi.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Hitit Çocuk Üniversitesi’nin yeterli kalım ile başarılı bir başlangıç yapmasını ve hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenci sayısının sınırlı olmasının
nedeni belli bir sayıda çocuğa iyi bir eğitim sağlamak içindir.
Çocuklarımızın güvenliği de çok önemlidir. Yeterli katılım ile güzel bir aktivite
yapılacağına inanıyoruz. Türkiye’de devlet üniversitelerinde 10’un üzerinde çocuk
üniversitesi var. Bilimi eğlenerek öğrenecekler.” (Ebru ÇALIK)

Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu’ndan Kızılay’a bağış

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
4/K şubesi öğrencileri okullarında düzenledikleri kermesten elde
ettikleri geliri Türk Kızılayı
Çorum Şubesi’ne bağışladı.
Öğrenciler Kızılay’a destek
olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılayı Çorum Şube
Başkanı Sedat Canbolat, Bu
etkinliği gerçekleştiren öğrencilere, etkinliğe destek olan tüm
öğretmenlere ve velilere yapmış
oldukları bu anlamlı bağışlardan
dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Minik izciler piknik yaptı
Atlas Gençlik İzcilik Spor
Kulübü ile Osmancık İzcilik
Gençlik Kulübü öğrencileri ve
öğretmenleri Osmancık Kent
Ormanında piknik yaptı.
Osmancık İzcilik Gençlik
Kulübü nün daveti ile gerçekleşen piknikte buluşan gençler;
yıl içinde yapmış oldukları
sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerdeki yorgunluklarını
piknikte bir araya gelerek
gidermeye çalıştı. Programdan
dolayı memnuniyetini dile
getiren öğrenciler ise keyifli
bir vakit geçirdiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.
Atlas Gençlik İzcilik Spor
Kulübü Müdürü Mustafa
Özdemir; bu pikniği tertip
eden Osmancık İzcilik ve
Gençlik Kulübü yetkililerine
teşekkür etti.

Çorumlu “Leblebi Tozu”nu izlemedi
‘Leblebi Tozu’ isimli sinema filmini
gösterime girdiği 25-27 Mart tarihleri
arasında 64 salonda 5 bin 853 kişi
izlerken, toplamda ise 10 bin 931 kişi
izledi… Çekimlerinin büyük bir bölümü Çorum’da yapılan ve Fix Yapım
tarafından beyaz perdeye aktarılan,
geçtiğimiz Mart ayında da vizyona
çıkan ‘Leblebi Tozu’ filmi büyük hayal
kırıklığı yarattı. Film galası Çorum’da
yapılan ve kısa yoldan ve emek harcamadan zengin olmaya çalışan ‘Ali’
isimli karakterin hikayesinin anlatıldığı
Leblebi Tozu, toplamda 10 binin üzerinde bir seyirciye ulaşabildi.

Gösterime girdiği 25-27 Mart tarihleri
arasında 64 salonda 5 bin 853 kişi tarafından izlenen film, aynı hafta gösterime giren filmler arasında listenin
sonuncusu oldu. 4 hafta
vizyonda kalan filmi
toplamda ise sadece 10
bin 931 kişi izledi.
Çorum’un tarihi güzelliklerini ve şivesini bünyesinde toplayan filmde
‘Ali’ karakterini
BKM’den Metin Yıldız
canlandırırken, Fulden
Akyürek, Erdal

Cindoruk, Ali Uyandıran, Ümit Acar,
İzzet Çivril, Cengiz Okuyucu, Yavuz
Çetin, Deniz Türkcan ve Ferdi
Kurtuldu gibi isimler rol almıştı.

E
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212 28 57
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‘Beklentimiz yeni
anayasa, terörü
bitirmek ve
güvenceli
istihdamdır’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 65. Hükümetinden MemurSen olarak beklentilerinin yeni anayasa, terörü
bitirmek ve güvenceli istihdam olduğunu söyledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından
kurulan Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin;
insanlığa, millete, ülkeye ve kamu görevlilerine hayırlar getirmesini temenni eden Saatcı,
65. Hükümetin öncelikli hedeflerinin başında,
milletin otuz dört yıldır beklediği ve istediği
sivil ve demokratik Yeni Anayasa’nın yapım ve
yazım sürecinin hızlanması ve tamamlanmasının yer alması gerektiğini kaydetti.
Saatcı, “Milletimiz, hem Yeni Anayasa’yı hem
de Yeni Anayasada yer alacak hükümet sistemini kendi hür iradesiyle belirleyecek ve hayata geçirecektir. 65. Hükümetin bir diğer önemli
önceliği ise hiç kuşkusuz, ülkemizin enerjisini
yok etmeye odaklanan, üretim yeteneklerini
köreltmeye çalışan, birlik ve bütünlük noktasında gedik açmak için uğraşan terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin kesintisiz
devam ettirilmesidir” dedi. Saatcı’nin konuya
ilişkin açıklaması şöyle:
“Bu mücadele terörün zemini tamamen kurutulana, terör örgütü silahlarını teslim edene kadar
kararlılıkla sürdürülmelidir. Memur-Sen olarak, terörle mücadelede milletimizin, devletimizin, hükümetin ve güvenlik güçlerimizin
yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin
en büyük Konfederasyonu ve kamu görevlilerinin yetkili temsilcisi olarak; kamu personel
sisteminde her alanda ve herkes için tam
güvenceli istihdam sağlanmasını istiyoruz. Bu
kapsamda 65. Hükümet, başta 4-C, 4-B ve
taşeron işçi statüsünde görev yapanlar ile vekil
ebe, hemşire, vekil imamlar, ek ders ücreti karşılığı göreve yapan ASPB personeli, kamu dışı
aile sağlığı çalışanları olmak üzere kamuda
görev yapan bütün personeli kadrolu statüye
geçişini gerçekleştirmelidir.
Yeni Hükümetin çalışma hayatına ilişkin ilk
icraatının bu çerçevede olması, sorun çözme ve
beklentileri karşılama iradesinin kamuoyu tarafından tescillenmesi sonucuna da katkı sağlayacaktır. 65. Hükümet, Türkiye’nin milleti ve
devletiyle son dönemde ortaya koyduğu ve
dünya liginde zirveye yerleştiği mazlumlara
sahip çıkma ve insani yardımlar ile merhamet
diplomasisi alanındaki aktif konumunu artırarak sürdürmelidir. Bu konuda sivil toplum
örgütlerine ve yardım kuruluşlarına alan açma
noktasında da yeni bir perspektif oluşturmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, 64. Hükümetin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na ve Bakanlar
Kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, 65. Hükümetin Başbakanı Binali
Yıldırım‘a ve Bakanlar Kurulu’na Yeniden
Büyük Türkiye’nin inşası noktasındaki hizmetlerinde başarılar diliyoruz.”

MB Faiz indirdi
Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandında yine indirime gitti. Banka, faiz koridorunun üst bandını yarım puanlık

indirimle yüzde 9,50 seviyesine çekti. Faiz koridorunun alt
bandı olan gecelik borçlanma
faizi yüzde 7.25, politika faizi

olan bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranı yüzde 7.5'te kaldı.
Reuters'ın 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette
11 katılımcı koridorun üst
bandında 50 baz puan, dört
katılımcı 25 baz puan indirim
beklerken, üç katılımcı değişiklik öngörmüyordu. Ankete
katılan kurumların tamamı
politika faizi ve koridorun alt
bandının sabit tutulmasını bekliyordu.

