8 Okuma sevincini
aileleriyle paylaştılar
Albayrak İlkokulu minikleri okuma sevincini
aileleriyle paylaştı. 1-D ve 1-E sınıfı öğrencileri, “Okuma Bayramı” düzenledi. Albayrak
İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen
Okuma Bayramı etkinliğine okul idarecileri, öğretmen ve
öğrenciler ile veliler katıldı. Açılış konuşmasını Okul
Müdürü Hasan Bekdemir yaptı. Bekdemir okuma bayramının düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

5 Sığınmacılara un
GÜNDEM
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Vali değişiyor
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 159

Ahmet Kara merkeze, Necmeddin Kılıç Çorum’a

dağıtımında izdiham

Ulukavak Mahallesi muhtarının
kentteki ihtiyaç sahipleri ve
sığınmacılar için ramazan ayı
dolayısıyla başlattığı kampanya ile 3 bin
aileye 30 ton un yardımı yapıldı. Un
yardımlarının dağıtımı sırasında ise
izdiham yaşandı. Ulukavak Mahallesi
Muhtarı Hanefi Özdemir'in girişimiyle yaklaşan Ramazan nedeniyle
düzenlenen yardım kampanyasına kentteki hayırsever iş adamları katkıda bulundu.
Kampanyada, 10’ar kiloluk 3
bin çuval un Ulukavak
Mahallesi muhtarlığına teslim
edildi.

Valililer Kararnamesi yayınlandı. Çorum Valisi Ahmet Kara merkeze
alınırken, Çorum’a Niğde Valisi Necmeddin Kılıç atandı
Sayfa 3’te

‘Sevgi ile
Vali Necmeddin Kılıç’tan Çorum’a ilk mesaj

yoğrulacağız’

Gezi Parkı değerlendirmesi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri
Hurşit Yıldırım ve Serap Yaşar, Meclis'te
basın toplantısı düzenleyerek Gezi Parkı
olaylarını değerlendirdi. AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan Gezi olaylarında üçüncü havaalanı yapımının durdurulması, üçüncü köprü yapımının
durdurulması ve Kanal İstanbul Projesi'nin durdurulmasının istendiğini belirtti. Türkiye'deki güven ve istikrarın azaltılmak istendiğini ifade eden Ceylan, "Bugün
de bu senaryoyu canlandırmak isteyenler hiçbir
zaman amacına ulaşamayacaklardır." şeklinde konuştu.
Sayfa 3’te

Valiler Kararnamesi ile Niğde Valiliği’nden Çorum Valiliğine atanan Necmeddin Kılıç Çorum halkına ilk mesajlarını verdi. Vali
Kılıç “Ana felsefemiz hizmet etmek” dedi
Sayfa 3’te

TEGV’den yılsonu etkinliği
Türkiye Eğitim Gönülleri Vâkıfı (TEGV) Çorum Öğrenim Birimi tarafından
her yıl düzenlenen yılsonu etkinliği oldukça beğeni topladı.
Sayfa 5’te

Sayfa
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Çorum’da şüpheli

çanta paniği

Gezici müze ve
tiyatroya yoğun ilgi

İskilip’e giden gezici müze ve Çanakkale Tır’ı yoğun ilgi gördü. Şehir merkezindeki otopark alanına kurulan
Çanakkale Tır’ını tüm ilköğretim okulları öğrencileri gezdi. Lise dengi okullardaki öğrencilere ise İskilip
Azmimilli Okulu salonunda tiyatro
gösterisi sahnelendi.
Tiyatro sanatçıları Alper Banko, Engin
Erdoğan, Mehmet Sarıdağ, Kenan
Korkmaz ve Hakan Korkmaz’dan oluşan ekip bir taraftan müzede rehberlik
hizmeti verirlerken diğer taraftan
Tiyatro gösterisi sergiledi. 3 binden
fazla ilkokul öğrencisi Çanakkale
Tır’ını gezerken 450 öğrenci de tiyatro
gösterisini izledi.
İskilip halkından da yoğun ilgi gören
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gezici müze akşam saatlerine kadar
ziyaretçilere açık kaldı. Rehberler
özveri ile ziyaretçilere Çanakkale
Zaferini ve Çanakkale ruhunu anlattı.
Başarılı bir organizasyonla amacına
ulaşan Çanakkale Tır’ı hizmetini

Anadolu’nun başka şehirlerinde devam
ettirmek üzere akşam saatlerinde
İskilip’ten ayrılan ekip, kendilerine
gösterilen ilgi ve misafirperverlikten
dolayı Belediye Başkanı Recep Çatma’ya teşekkür etti.

Çorum’da dalgın
bir vatandaşın yol
kenarında unuttuğu poşet paniğe
neden oldu.
Poşette bomba olabileceğini
düşünen vatandaşlar polise
haber verdi. Poşetin içerensinde bomba olma ihtimali, kent
merkezinde hareketli dakikalara neden oldu.
Olay dün saat 14.30 sıralarında
Gazi Caddesindeki İl Genel
Meclisi binası önünde meydana geldi. Kaldırım kenarına
bırakılan şüpheli poşet, bomba
endişesi yarattı. Poşeti görenler polise haber verdi. O sırada
poşetin önünde bulunduğu İl
Genel Meclisi binasında
Çorum Valisi Ahmet Kara’nın
da bulunması üzerine, güvenlik önlemleri artırıldı.
Olay yerine gelen polis poşetin
bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, çevrede önlem aldı.
Polis bomba imha uzmanı

gelene kadar poşetin yatkınlarına kimseyi yaklaştırmazken,
çevreden geçen vatandaşları da
uyardı. Gazi Caddesi’nin tek
şeridi de trafiğe kapatıldı.
Bir süre sonra olay yerine
gelen bomba imha uzmanı

kontrollü bir şekilde poşeti
açtı. Poşetin içinden bayan
pardösüsü ve kıyafetler çıktı.
Poşetten çıkan malzemeler
incelenmek polise aracına
konuldu. Poşeti kimin bıraktığı
ise bilinmiyor.

Sığınmacılara un
dağıtımında izdiham

TDED Osmancık Şubesi
Fahri Küçük’ü konuk etti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
(TDED) Osmancık Şubesi, düşünce
seminerlerinde Nenehatun Özel Eğitim
İş Merkezi öğretmeni Fahri Küçük’ü
konuk etti.
Küçük, seminerde, “Sanat nedir?
Sanatçı kimdir? Şiir sanatın neresinde?
Şair bir sanatçı mıdır?” sorularını açıkladı. “Sanat ruhun atıklarından ortaya
çıkan ürünler bütünüdür” diyerek
konuşmasına başlayan Küçük, “Nasıl ki
bedenin fazlalıklarını atarak rahatlamaya ve canlılığını korumaya ihtiyacı
varsa, ruhunda içindeki sıkışmaları
dışarı atarak rahatlamaya ve diriliğini
korumaya ihtiyacı vardır. Sanat kalıcılığı olandır. Gündelik ve dönemlik olarak
ortaya koyulan ürünler eser değeri taşıyamaz.” diyerek sanatın ne demek olduğunu açıkladı.
Sanatçının kendini sıradan iletişim kurmayı reddederek sanatsal eserler aracılığıyla ifade eden kişi olduğunu dile getiren Fahri Küçük, “Peşinde koştuğu
sanat dalını bir yaşam biçimi haline
getirir. İlgilisi olduğu sanat dalı muhabbetine, duygu durumuna, kılık kıyafetine değin yansır. Kişinin sanatçı olabilmesi için çilesini çekmesi ve çilesini
çekerken kendine koyduğu basamakları
olması icap eder.
Esas sanatçının hakikati söylemek gibi

bir derdi olmak zorundadır. Hakikati
söyleyebilmesi içinde dünün, bugünün
ve geleceğin bilgilerini öğrenmekle
vazifelidir. Her şeyin bilgisine vakıf
olmasının önünde duran kısıtlı zaman
ve unutmak engellerinden ötürü elbette
her şeyin bilgisine erişemez. Lakin
bunu ideal edinen sanatçı çok şeyin bil-

gisine vakıf olarak toplumunu güzelleştirme ve onu anlamlı bir bedene bürüme
başarısını elde edebilecektir” şeklinde
konuştu.
Daha sonra karşılıklı konuşmalar etrafında şekillenen seminer Fahri
Küçük’ün kendi şiirlerini okumasının
ardından sona erdi.

Ulukavak Mahallesi
muhtarının kentteki
ihtiyaç sahipleri ve
sığınmacılar için
ramazan ayı dolayısıyla başlattığı kampanya ile 3 bin aileye 30
ton un yardımı yapıldı. Un yardımlarının
dağıtımı sırasında ise
izdiham yaşandı
Ulukavak
Mahallesi Muhtarı
Hanefi Özdemir'in
girişimiyle yaklaşan Ramazan
nedeniyle düzenlenen yardım
kampanyasına kentteki hayırsever iş adamları katkıda bulundu.
Kampanyada, 10’ar kiloluk 3
bin çuval un Ulukavak
Mahallesi muhtarlığına teslim
edildi. Gelen un çuvalarını
Muhtar Özdemir, mahalledeki
mültecilere dağıtılmak istedi.
Kamyonun kapılarının açılmasının ardından onlarca mülteci bir
çuval un alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Suriyeli, Iraklı
sığınmacıların yanı sıra maddi
durumu iyi olmayan Çorumlu
kadınlar da aynı anda bir çuval
almaya çalışınca izdiham yaşandı.
Yardımları dağıtan Muhtar
Hanefi Özdemir de zor anlar
yaşarken, zaman zaman tartışmalar meydana geldi. Muhtar
Hanefi Özdemir, yapılan yardımları dağıtmak istediklerini
ancak böyle bir izdiham yaşandığını belirterek, "Kart veriyoruz gününü takip etmeden verilen yardım biter diye toplu
halde geliyorlar ve yığılma oluyor" dedi.

Ceylan’dan
“Gezi Parkı”
Sayfa

3

değerlendirmesi

GÜNDEM

Vali değişiyor
Ahmet Kara merkeze, Necmeddin Kılıç Çorum’a

Valililer Kararnamesi yayınlandı. Çorum Valisi Ahmet Kara
merkeze alınırken, Çorum’a Niğde Valisi Necmeddin Kılıç atandı
Burdur Valisi Hasan Kürklü, Çankırı Valisi Vahdettin Özcan,
Çorum Valisi Ahmet Kara, Denizli
Valisi Şükrü Kocatepe, Erzincan
Valisi Süleyman Kahraman, Iğdır
Valisi Davut Haner, Karabük
Valisi Orhan Alimoğlu, Karaman
Valisi Murat Koca, Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Konya Valisi
Muammer Erol, Sivas Valisi Alim
Barut, Tekirdağ Valisi Enver
Salihoğlu, Trabzon Valisi Abdil
Celil Öz, Yalova Valisi Selim
Cebiroğlu, Yozgat Valisi
Abdülkadir Yazıcı merkeze alındı.

BAZI İLLERİN VALİLERİ
YER DEĞİŞTİRDİ

AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, AK
Parti İstanbul
Milletvekilleri Hurşit
Yıldırım ve Serap Yaşar, Meclis'te
basın toplantısı düzenleyerek Gezi
Parkı olaylarını değerlendirdi.
AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan Gezi olaylarında üçüncü havaalanı yapımının
durdurulması, üçüncü köprü yapımının durdurulması ve Kanal
İstanbul Projesi'nin durdurulmasının istendiğini belirtti. Türkiye'deki
güven ve istikrarın azaltılmak
istendiğini ifade eden Ceylan,
"Bugün de bu senaryoyu canlandırmak isteyenler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaklardır." şeklinde
konuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili
Hurşit Yıldırım da, "Gezi kalkışması, ekonomik göstergelerin en iyi
olduğu bir dönemde, ilerleyişimizi
durdurmak isteyenlerin bir senaryosudur." dedi. Gezi Parkı olaylarını
bir "kalkışma" olarak nitelendiren

Yıldırım şöyle konuştu: "Şehirlerimiz talan edilmiş, yakılmış yıkılmış, emniyet güçlerimize ve kamu
binalarımıza saldırılar olmuştur. Şu
an Paris yanarken sessiz kalan
CNN, BBC gibi Batı medyasının
Türkiye'deki algı operasyonlarını
da unutmuş değiliz. Küresel güçleri
arkalarına alanlar başaramamış ve
başaramayacaklardır. Gezi
Parkı'nda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün posterlerini kaldırıp
bölücübaşının posterlerini koyanları, Al Yıldızlı bayrağımızı ayaklar
altına alanları unutmuyoruz"
Gezi'nin yıl dönümü girişimlerinin,
potansiyel darbeciliği canlı tutma
girişimleri olduğunu ve buna
müsaade edilmeyeceğini ifade eden
Hurşit Yıldırım, "Gezi vandallığında amaç çevrecilik değildi. Bu
hükümeti, liderini yıkma girişimleriydi. Güzel vatanımızı yangın
yerine çevirmeye çalıştılar. Ama
liderimiz Recep Tayyip Erdoğan,
milletimizle birlikte bu darbe girişimine izin vermedi." diye konuştu.
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16 Eylül 2014’teki kararname ile
Çorum’a atanan Vali Ahmet Kara,
Çorum Valisi olarak 21 ay görevde kaldı. Vali Ahmet Kara son
kararname merkeze alınan 22 vali
arasında yer aldı. 50 ilde Vali
değişikliğine gidilen kararname ile
Çorum’un yeni valisi Niğde Valisi
Necmeddin Kılıç oldu.

KARARNAME İLE 50
İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onaylanan
Valiler Kararnamesiyle 22 ilin
valisi merkeze alındı. Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlanan atama kararnamesine
göre, Adana Valisi Mustafa
Büyük, Afyonkarahisar Valisi
Hakan Yusuf Güner, Aksaray
Valisi Şeref Ataklı, Antalya Valisi
Muammer Türker, Amasya Valisi
İbrahim Halil Çomaktekin, Artvin Valisi
Kemal Cirit, Bayburt
Valisi Yusuf Odabaş,

Bazı illerin valileri de yer değiştirdi. Buna göre, Adıyaman Valisi
Mahmut Demirtaş Adana
Valiliğine, Bursa Valisi Münir
Karaloğlu Antalya Valiliğine,
Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak
Aydın Valiliğine, Rize Valisi Ersin
Yazıcı Balıkesir Valiliğine,
Ardahan Valisi Ahmet Deniz
Batman Valiliğine, Kütahya Valisi
Şerif Yılmaz Burdur Valiliğine,
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük
Bursa Valiliğine, Niğde Valisi
Necmettin Kılıç Çorum Valiliğine,
Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak
Denizli Valiliğine, Kars Valisi
Günay Özdemir Edirne Valiliğine,
Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu
Erzurum Valiliğine, Batman Valisi
Azmi Çelik Eskişehir Valiliğine,
Kastamonu Valisi Şehmus
Günaydın Isparta Valiliğine, Aydın
Valisi Erol Ayyıldız İzmir
Valiliğine, Isparta Valisi Vahdettin
Özkan Kahramanmaraş Valiliğine,
Kilis Valisi Süleyman Tapsız
Karaman Valiliğine, Malatya
Valisi Süleyman Kamçı Kayseri
Valiliğine, Hakkari Valisi Yakup

Canpolat Konya Valiliğine,
Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir
Kütahya Valiliğine, İzmir Valisi
Mustafa Toprak Malatya
Valiliğine, Kahramanmaraş Valisi
Mustafa Hakan Güvençer Manisa
Valiliğine, Balıkesir Valisi
Mustafa Yaman Mardin Valiliğine,
Manisa Valisi Erdoğan Bektaş
Rize Valiliğine, Eskişehir Valisi
Güngör Azim Tuna Şanlıurfa
Valiliğine, Nevşehir Valisi
Mehmet Ceylan Tekirdağ
Valiliğine, Gümüşhane Valisi
Yücel Yavuz Trabzon Valiliğine
atandı.

24 İLE YENİ VALİ

Kararnameye göre, 24 ile de yeni
vali ataması yapıldı. Mülkiye
Başmüfettişi Abdullah Erin
Adıyaman Valiliğine, İçişleri
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Aziz Yıldırım Afyonkarahisar
Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Aykut Pekmez Aksaray
Valiliğine, Şişli Kaymakamı Salih
Işık Amasya Valiliğine,
Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim
Özefe Ardahan Valliliğine, İçişleri
Bakanlığı Personel Genel Müdürü
Muhterem İnce Artvin Valiliğine,
Keçiören Kaymakamı Nusret
Dirim Bartın Valiliğine, İçişleri
Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanı İsmail Ustaoğlu Bayburt
Valiliğine, İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdür
Yardımcısı Süleyman Elban
Bilecik Valiliğine, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri
Mesut Köse Çankırı Valiliğine,
Sorgun Kaymakamı Ali Arslantaş
Erzincan Valiliğine, İçişleri
Bakanlığı Hukuk Müşaviri Okay
Memiş Gümüşhane Valiliğine,
Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt

Orhan Toprak Hakkari Valiliğine,
Mülkiye Başmüfettişi Ahmet
Turgay Alpman Iğdır Valiliğine,
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi
Genel Müdürü Rahmi Doğan Kars
Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İdari
ve Mali İşler Daire Başkanı
Mehmet Aktaş Karabük Valiliğine,
Derince Kaymakamı Mesut
Yıldırım Kastamonu Valiliğine,
İçişleri Bakanlığı Personel Genel
Müdür Yardımcısı İbrahim Aktaş
Nevşehir Valiliğine, İçişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Dış
İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet
İlker Haktankaçmaz Kırıkkale
Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi
İsmail Çataklı Kilis Valiliğine,
Salihli Kaymakamı Ertan
Peynircioğlu Niğde Valiliğine,
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Davut Gül Sivas Valiliğine,
Akyurt Kaymakamı Tuğba Yılmaz
Yalova Valiliğine, Başbakanlık
Müşaviri Kemal Yurtnaç Yozgat
Valiliğine getirildi.

Vali Necmeddin Kılıç’tan Çorum’a ilk mesaj

‘Sevgi ile yoğrulacağız’
Valiler Kararnamesi ile Niğde Valiliği’nden Çorum Valiliğine atanan Necmeddin Kılıç
Çorum halkına ilk mesajlarını verdi. Vali Kılıç “Ana felsefemiz hizmet etmek” dedi

Valiler kararnamesi ile Çorum
Valiliğine yapılan atamasının ardından
açıklamada bulunan Vali Necmeddin
Kılıç, sevginin asıl şiarı olacağını belirterek, “Sevgi ile yoğrulacağız. İnşallah
her santimetre kareyi, en ücra noktayı sevgi ile
yoğuracağız. Sevgi ile kenetleneceğiz. Sevgi asıl şiarımız olacak” dedi.
Kararnameyle birlikte Çorum’a atanmış olmanın
kendisi ve ailesi için sevinç ve mutluluk vesilesi
olduğunu dile getiren Vali Kılıç, “Ana felsefemiz
hizmet etmektir. Bütün gücümüzü insanımızın hizmetine teksif etmeye gayret edeceğiz. Ancak bu tek
kişinin gayreti ile olmaz. Tam bir senkronizasyon
lazımdır. Bir olmak, iri olmak ve diri olmak lazımdır. Milletvekillerimiz, siyasi mekanizma, bürokrasimizle, insanımızla sivil toplumumuzla kenetlenmeye
bir olmaya iri olmaya gayret edeceğiz. Koyduğumuz
hedeflere hep beraber yürümeye gayret edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
Çorum’a yabancı olmadığını dile getiren Vali Kılıç,
daha önce Çorum’a defalarca geldiğini ifade ederek,
Çorum’a, Çorum halkına selam ve sevgilerini sundu.

VALİ NECMETTİN KILIÇ KİMDİR:

Sivas Devran İlkokulu, 4 Eylül Ortaokulu, Sivas
Kongre Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1982 yılında fakülteden mezun olan Kılıç, 1993 yılında avukatlık mesleğine başladı. 1984 yılında İçişleri Bakanlığında
Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Kılıç, sırasıyla; Kırşehir Çiçekdağı ve Kayseri Bünyan
Kaymakam Vekilliği, Arapkir, Çüngüş, Hassa ve
Birecik Kaymakamlığı yaptı. Son olarak Karaman
Vali Yardımcılığı görevinde iken 17 Ağustos depremini müteakiben geçici görev ile Kocaeli iline atanan Necmeddin Kılıç, 6 ay süreyle Kriz Merkezi
yönetiminde görev aldı. Kılıç, evli ve dört çocuk
babası.

Sayfa
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Meclisin Haziran
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Komisyon araştıracak

ayı toplantısı başladı

İl Genel Meclisi’nin Haziran
ayı toplantılarının ilki İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya başkanlığında yapıldı.
Dün meclis toplantı salonunda
gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri 12 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından bir önceki aya ait
tutanak özeti okundu. Meclis
üyeleri tarafından yazılı ve
sözlü önergenin verilmediği

toplantıda mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait Çorum merkez
Mimarsinan
Mahallesi’nde
bulunan Mimarsinan Aile
Sağlığı Merkezi olarak kullanılan bina ile arsasının Sağlık
Bakanlığı tarafından Halk
Sağlığı Merkezi yapılmak üzere
Maliye Bakanlığına bedelsiz
olarak devrinin yapılması ile
ilgili husus görüşülerek komisyon tarafından incelenmesi için
oy birliği ile Plan ve Bütçe

Komisyonuna havale edildi.
Toplantıda daha sonra Çorum
merkez ilçeye bağlı köylere ait
köy yerleşik alanı ve civarı sınır
tespiti ile ilgili İmar ve
Bayındırlık
Komisyonunca
hazırlanan rapor görüşülerek
karara bağlandı. Gelecek toplantı gününün belirlenmesinin
ardından toplantı sona erdi.
(Ebru ÇALIK)

İl
Genel
Meclisi,
Mimarsinan Aile Sağlığı
Merkezi’nin
Sağlık
Bakanlığı tarafından Halk
Sağlığı Merkezi yapılmak
üzere Maliye Bakanlığına
bedelsiz olarak devrinin
yapılmasını araştıracak.
Dün İl Genel Meclis
Başkanı Halil İbrahim Kaya
başkanlığında toplanan İl
Genel Meclisi, gündem
maddelerini görüşerek karara bağladı.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine
ait
Çorum
Merkez
Mimarsinan Mahallesi’nde
bulunan Mimarsinan Aile
Sağlığı Merkezi olarak kullanılan bina ile arsasının
Sağlık Bakanlığı tarafından
yıkılarak Halk Sağlığı
Merkezi yapılmak üzere
Maliye Bakanlığına bedelsiz
olarak devrinin yapılması ile
ilgili gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile
Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale edildi. Konuya ilişkin
ilgili yazı ise şöyle: “Çorum
Merkez Mimar Sinan
Mahallesi’nde 1994 yılında
Sağlık Ocağı olarak inşa edilerek yaklaşık 25 bin kişiye
Mimarsinan Aile Sağlığı
Merkezi olarak hizmet vermeye devam eden ve Halk
Sağlığı Müdürlüğüne devri
halinde Sağlık Bakanlığı
tarafından yıkılarak yerine
daha kapsamlı Halk Sağlığı
Merkezi yapılması söz

konusu olan mülkiyeti
Çorum İl Özel İdaresi adına
kayıtlı 1240 ada, 1 nolu parselde bin 716 metre kare yüz
ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın arsası ile birlikte bedelsiz
olarak devredilmesi Çorum
Halk Sağlığı Müdürlüğünün
21.04.2016 tarih ve 769-E
159 sayılı yazısı ile talep
edilmektedir.”
(Ebru
ÇALIK)

Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda

resim sergisi açıldı

7 köyün yerleşik alan ve

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksekokulu’nda Güzel Sanatlar dersi

kapsamında farklı bölümlerden öğrencilerin hazırlamış olduğu eserlerden olu-

sınır tespiti görüşüldü

İl Genel Meclisi, 7 köyün yerleşik
alanı ve civarı tespiti ile ilgili
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor
görüşüldü.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclisi Haziran ayı ilk toplantısında Çorum merkez ilçeye bağlı
Örencik, Öksüzler, Şahinkaya,
Şanlıosman,
Seydimçakallı,

Şeyhhamza, Şeyhmustafa köyüne
ait köy yerleşik alanı ve civarı
sınır tespiti ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar hakkında İl Genel
Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli
tarafından bilgiler verildikten
sonra karara bağlandı. (Ebru
ÇALIK)

Sungurlu MYO’da ‘İş
arama becerileri’ anlatıldı
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksekokulunda
“İş
Arama
Becerileri ve İş-Kur Faaliyetleri”
konulu konferans düzenlendi.
Konferansta Çorum İş Kurumu İl
Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı
Şuayip Helvacı ve Ahu Özbek tarafından İş-Kur faaliyetleri, İş
Başvuru
Yöntemleri,
CV
Hazırlama, İş Arama ve İş Mülakatı
Teknikleri konulu sunum yapıldı.
Konferansa
Sungurlu
MYO
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay
Karacif, Müdür Yardımcısı Öğr.

Gör. Kerim Aktaş, Sungurlu Ticaret
Borsası İcra Kurulu Üyesi Serkan
Tuncay, Yüksekokul akademik personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Program sonunda, Sungurlu Ticaret
Borsası
ve
Çorum
Genç
Girişimciler İcra Kurulu işbirliğinde
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
Yüksekokulu’nda
düzenlenen
“Girişimciysen Farkını Ortaya Koy,
Sen de Yerini Al” konulu
Girişimcilik Günleri eğitim programına katılan öğrencilere Katılım
Belgeleri takdim edildi.

Osmancık Anadolu İHL’den
imsakiyeli tanıtım

Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi tanıtımda farkındalık oluşturan uygulamalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz öğretim yılında Tubitak bilim fuarı ve
2015-2016 öğretim yılında da Peygamber Efendimizin
hayatı konulu söyleşiler, spor müsabakaları, okul ve
kurumlarda öğrencilere yönelik sunumlar gibi ilgi
çeken tanıtımlara imza atan Osmancık AİHL şimdi de
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte üzerinde okulun yeni binası ve pansiyon resimlerinin bulunduğu
imsakiye ile öğrencilerin ve öğrenci velilerinin dikkatlerini okula çekmeyi hedefliyor.

şan resim sergisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Sungurlu Kaymakamı
Mitat Gözen, Sungurlu Garnizon ve İlçe
Jandarma Komutanı Necip Sirkeci,
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner,
önceki
Belediye
Başkanlarından
Ahmet
Karacif,
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet
Yılmaz, Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif,
CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, diğer
Kamu Kurumları Yöneticileri, Sivil
Toplum
Kuruluşları
temsilcileri,
Yüksekokul personeli ve öğrenciler
katıldı.
Ressam ve Görsel Sanatlar öğretmeni
Ferdane Koç tarafından Sungurlu
Meslek Yüksekokulunda verilmekte
olan Güzel Sanatlar dersi kapsamındaki
çalışmalardan oluşan resim sergisi; minyatür, hat sanatı, manzara, natürmort,
portre, figür ve yağlıboya olmak üzere
152 eserden oluşuyor. Eserlerde teknik
olarak lekesel, çizgisel ve guaj tekniği
kullanıldı. Bazı eserler Röprodüksiyon
yani ünlü ressam, hattat ve minyatür
ustalarının eserlerinin baskı çalışmalarının kopyalanması şeklinde çalışıldı.
Ayrıca resim sergisi dışında Sungurlu
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
Programı öğrencileri tarafından hazırlanan okul öncesi eğitim materyalleri de
Yüksekokul bahçesinde açılan stantta
sergileniyor.

Aday öğretmenler
yatılı ve pansiyonlu
okulları ziyaret etti

Çorum’un Osmancık İlçesinde çeşitli okul ve
kurumlarda görev yapan aday öğretmenler adaylık eğitimleri çerçevesinde Osmancık ilçe merkezinde bulunan yatılı ve pansiyonlu okulları ziyaret etti. İlk önce Osmancık Anadolu İmam hatip
lisesini ziyaret eden aday öğretmenler burada
Okul Müdürü İdris Makineci’nin refakatinde
okulun pansiyonlarını gezerek bilgi aldı.
Daha sonra Okul Müdürü Makineci’nin makamında kısa bir süre sohbet edip bilgi alışverişinde
bulunan aday öğretmenler Okul Müdür Baş
Yardımcısı
Medet
Sezgen eşliğinde okulun
pansiyondan Sorumlu
Müdür Yardımcısı Hasan
Özel’den
pansiyonlu
kurum ve okulların işleyişi, ilgili formlar ve
evraklar konusunda bilgi
aldı. Günün ikinci ziyaretinde ise Osmancık
Anadolu Lisesi ve pansiyonunu gezen aday
öğretmenlere
Okul
Müdürü Uğur Uluçay
eşlik etti. Pansiyonlu
okullarda yemek menüleri, kalorilerin ayarlanması kahvaltı ve yemek
saatleri konusunda bilgiler alan aday öğretmenler
kısa notlar almak sureti
ile ziyaretlerini rapor
haline getirdi.
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TEGV’den yılsonu etkinliği
Sayfa

Türkiye Eğitim
Gönülleri Vâkıfı
(TEGV) Çorum
Öğrenim Birimi
tarafından her yıl
düzenlenen yılsonu etkinliği oldukça beğeni topladı.

Karşıyaka İlkokulu’nda
değerler ve saygı eğitimi

Tüm yıl boyunca çocukların yaptıkları resim ve
ürünlerin yer aldığı sergi
bu yıl Yunus Emre
Parkı’nda açık havada
beğeniye sunuldu.
Serginin açılış kurdelesi okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri tarafından kesildi. 500’e
yakın ürünün bulunduğu sergi beğenildi. Serginin gezilmesinin ardından
Erdal Şahin’in yazıp yönettiği
‘Ağacın Gözyaşları’ isimli tiyatro
oyunu sahnelendi.
Türkiye Eğitim Gönülleri Vâkıfı
(TEGV) Çorum Öğrenim Birimi
Sorumlusu Serpil Çetin, Ziya Gökalp
ve Bahçilevler İlkokulu ile birlikte
düzenledikleri yılsonu etkinliğinde
sergi açılışı ve tiyatro oyunun yer
aldığını söyledi.
Dönem sonu sergilerinde 500’e
yakın ürünün bulunduğunu dile getiren Çetin, Çorum Öğrenim
Biriminden 2 bin 500 çocuğa yaşam
becerisi kazandırmaya çalıştıklarını
vurguladı. 20 Haziran tarihinde üçer
haftalık ücretsiz yaz etkinliklerinin
başlayacağını ve gönüllü olarak
çalıştıklarını ifade eden Çetin, ayrıca
Samsun’da da tiyatro gösterisi etkinliği yapacaklarını bildirdi. (Ebru
ÇALIK)

Ak Parti Grubu toplandı
İl Genel Meclisi Ak Parti Grubu, Haziran ayı
toplantılarının ilk gününde grup toplantısı

02 Haziran 2016 PERŞEMBE

düzenledi. Grup toplantısında Ak Parti Grup
Başkan Vekili Abdullah Meteoğlu, bir konuşma

yaparak, her ay ilk meclis toplantısı öncesinde grup toplantısı yapacaklarını ifade etti.
Dün gerçekleştirilen toplantıda Ak
Parti Grubu kendi arasında değerlendirme yaptı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Tığlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, İl Genel
Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah
Meteoğlu ve meclis üyeleri katıldı.
İl Genel Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili
Abdullah Meteoğlu, grup toplantılarının gündem maddelerinin değerlendirilmesi, karşılıklı
istişare talep ve sorunların dile getirilmesi amacı
ile düzenlendiği bu toplantıda atışın serbest
olduğunu eleştirilerin rahatlıkla yapılabileceğini
vurguladı. Meteoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Sağlam
Çınarlar Projesi kapsamında;
Karşıyaka İlkokulu’nda Değerler
ve Saygı konulu eğitim semineri
düzenlendi.
Rehberlik Araştırma Merkezi psikolojik
danışmanı
Kürşat
Değirmenci tarafından verilen
seminer, öğrenci ve velilere olmak
üzere iki seans halinde planlandı.
Karşıyaka İlkokulu dördüncü sınıf
öğrencilerine yönelik olarak verilen eğitimler, öğrencilerin yoğun
ilgisini topladı. Dramalar, oyunlar
ve karşılıklı etkileşimlerle yapılan
eğitim uygulamalarıyla; değerler
ve saygı konusu anlatıldı. Örnek
olaylarla saygılı davranışlar sorgulanırken, saygısız davranış örneklerinin de öğrenciler tarafından
bulunması sağlandı. Yapılan etkinlikler sonucunda öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Üzerinde saygısız
davranışların yazılı olduğu balondar, bir yarışma ortamında patlatıldı. Velilere yönelik olarak planlanan ikinci bölüm etkinliklerinde
sunum yapan Rehberlik Araştırma
Merkezi psikolojik danışmanı
Kürşat Değirmenci, şu ifadeleri
kullandı:
“Her toplumun önem verdiği
değer yargıları, görgü kuralları birbirinden farklıdır. Türk toplumunda önem verilen bir husus bir
başka ülkede dikkate alınmayabilir. Ancak şu nokta her millet için
ortaktır ki, ‘saygılı çocuğu tüm
ebeveynler sever ve ister’. Anne
babalar çocuklarının nezaketli
olmasını sadece kendilerini tatmin
için değil, evlatlarının geleceği
için de isterler. Çocuklarımızın
saygılı bireyler olarak yetişmesini
arzularken, sadece bizim yanımızda iken değil, her şartta saygın
tavırları sergilemesini hedefler,
ümit ederiz.
Biz yetişkinler insana duyduğumuz saygı sebebi ile konuşurken
gözünün içine bakarız, kalbini kırmamaya çalışırız. Doğaya saygımız neticesinde çevre temizliğine
özen gösteririz. Kendimize olan
saygımız beden sağlığımıza da
dikkat
etmemizi
gerektirir.
Yiyeceklerin bin bir gayretle soframıza gelmesi sebebi ile ekmeği
çöpe atmayız. Saygı dolu bu davranışımız hem bizim nimete gösterdiğimiz hürmeti ifade eder hem
de soframıza gelene kadar emeği
geçenlere teşekkürü sembolize
eder. Çocuk, saygılı davranışların
altında yatan bu gerekçeleri iyi bilmelidir. Bir taraftan davranışların
temel maksatları açıklanırken,
diğer taraftan da kuralların yaşamlarına yerleşmesi için gayret gösterilmelidir. Saygılı olmak bir yönü
ile de başkalarının hislerine karşı
duyarlı olmak demektir. Mesela
size iyilik yapan bir insana ‘teşekkür etmek’, sabah uyandığınızda
çevrenizdekilere
‘Günaydın’
demek hep bu duyarlılığın neticeleridir. Küçük çocuğunuz kelimeleri tam telaffuz edemediği bir
dönemde, anlamını tam bilemeden

de söylese bu ifade kalıplarını
tekrar ede ede yaşamın bir parçası
haline getirebilir. Önce Model
Olmalısınız!
Saygılı çocuklar görmek, saygın
ebeveynler ve eğitimciler de olmamızı gerektirir. Çünkü çocuklar
saygılı olmayı bebeklikten itibaren
çevrelerinden öğrenmeye başlarlar. Israrla elinizden bir şey çekmeye çalışan çocuğa ‘Lütfen!’
diyerek almanız, saçınızı çekerken ‘Canımı acıtıyorsun!’ diyerek
elini açmanız şeklindeki davranışların tümü, ona kibar olmayı
nazikçe öğretir. Yani çocuğun iletişim halinde olduğu herkes ona
tavır ve ifadeleri ile saygı içeren
davranışları öğretir. Çocuklar hak
ettikleri saygıyı ebeveynlerinden
göremezlerse başlangıçta bu durumu kabul ediyor gibi görünebilirler. Ancak bunun acısını daha
sonra çıkarabilirler. Örneğin arkadaşlarının yanında azarlanan bir
çocuk, rencide olur. Annesinin
arkadaşlarının yanında, saygısız
tavırlar sergileyerek öcünü alabilir. Artık kendini daha rahat ifade
ettiği ergenlik döneminde ise bu
intikamın sesi daha gür çıkabilir.
Çocuklar özellikle kendilerine
saygı duyulduğunu bilmelidirler.
Bunu fark ettirmenizin yollarından
bazıları; sözünü kesmeden, gözlerinin içine bakarak dinlemeniz,
odasının kapısını tıklatarak girmeniz kararlar alırken ona da fikrini
sormanızdır. Ayrıca tutumlarınızda tutarlı olmanız da saygın davranışlar arasında sıralanabilir. Bir
olaya bazen bir tavır sergileyip,
bazen farklı davranmanız hem
çocuğunuza sergilediğiniz saygıyı
zedeler hem de saygınlığınızı sarsabilir.
Tavırlarınızın
Ve
İfadelerinizin
Farkında
Olmalısınız! Sevgi ile sunulan
davranışlar çocukların zamanla
karakterine yerleşir. Ebeveynler
her ne sebeple olursa olsun,
çocuklarına koydukları sınırların,
onlar için yaşama dair bir tarz
belirlediğini unutmamalıdırlar. En
etkin anne babalar, çocuğunun
gördüğünü gören, düşündüğünü
düşünen, hissettiğini hisseden
kısacası onun bakış açısını yakalayabilenlerdir. Saygılı çocuk
yetiştirmek için çocuğunuzu gözlemleyin ve dikkat edin.
Her söylediğinize sizi rencide edecek şekilde cevap veriyorsa,
sürekli herkesi tersliyor, ses tonunu yükseltiyorsa, öğretmenlerine
karşı üslubuna dikkat etmeden
konuşuyor, evde öğretmeniyle
ilgili eleştiri yapıyorsa, argo kelimeleri rahatlıkla çekinmeden söylüyorsa, arkadaşlarına karşı her
zaman sert davranıyorsa, mutlaka
saygı durumu gözden geçirilmelidir.”
Okul Müdürü Cemalettin Tunç
programın ardından, öğrenciler ve
veliler adına çok kazançlı bir gün
geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, eğitim faaliyetlerini
yürüten
Kürşat
Değirmenci’ye teşekkür etti.
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HER İMKÂNI,
EVİNDEN
SAĞLADI
Yukarıdaki yazıda örnek
yaşantısı ile işimizle beraber
yürüttüğümüz eğitimimize ışık
tutan Şeker Bibi, bu yazıda da bir
başka örnekliğiyle örneğimiz.
Şeker Bibi, bir tanecik
koyunundan neler elde etmemiş
ki!.. Sütünden, evinin süt, yoğurt,
peynir ve benzeri yiyecek ihtiyaçlarını, tüylerinden de yün eğirip, kazak, hırka gibi kışlık giysilerini elde ettiğini öğrenmiştik.
Meğer değerlendirme bununla
kalmıyormuş. Şeker Bibi ailesinin kışlık giysi ihtiyacı olmadığı
zamanlarda da kırptığı koyunun
tüylerini yine eğirip, dokuma tezgâhında kumaş dokuyormuş. Bu
kumaşlarla da yazlık giysilerin
dikimini yapıyor, yaz-kış her
mevsimin giysisini, evinden,
koyununun tüyünden te-min ediyormuş. Şeker Bibi böyle her
yönüyle kendi emek ve zekâsı ile
değerlendirme yaparken, ayrıca;
bağ, bahçe işleriyle de uğraşıyormuş. Üstelik Şeker Bibi yalnız
evinin hanımı olmamış, aynı
zamanda evin reisliği de ona kalmış. Çünkü genç yaşta eşini kaybetmiş. Sorumluluğu bu denli
çoğaldığı halde, Şeker Bibi
çocuklarının ve kendisinin tüm
ihtiyacını eksiksiz temin ettiği
gibi, yaşantısının her devresinde
örnekliğini ispatlamıştır.
Yaşantısının her devresinde diyoruz. Çünkü Şeker Bibi,
bugün bile çok yaşlı olmasına
rağmen iddialı. Yine boş durmuyor, eline geçen parça ipleri dahi
biriktirip, birbirine bağlıyor, paspas, elbezi vs. gibi el örmeleri ile
değerlendiriyor. Gençliğinde de
Şeker Bibi kazancını, evinden,
bağından elde ettiği ürünlerle
çıkarmış. Bağında yetişen dut,
ceviz gibi meyveleri toplayıp,
satarak, dışardan bir kazanç yolu
aramasına gerek kalmadan
maddi durumunu düzenli yürütmüş.
Velhasıl Şeker Bibi, hayatı
boyunca ne yapıp edip her imkânı evden temin etmek için çaba
göstermiş, başarmış ve hâlâ da
devam ediyor.
Dileğimiz, hiç olmazsa
şimdiden sonra hepimizin bu
gayreti gösterip, pek çok lüzumsuz ihtiyaçlarda dahi dışarıdan
hazırca temine bakmamamızdır.
Bunun için İş İçinde Eğitim
uygulamamızda, talim ile bunu
temin edeceğiz.
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KİN GÖRÜLMEZ AMA
MARİFETİ GÖRULÜR
 İnsan ancak, kendinde ve kendi tahtında yaşa-

masıyla insandır. Yapısı itibarıyla sultan olan insan,
esir olarak yaşayamaz.
Esir yaşarsa, bunalım o'dur işte. "Nasıl olursa
yapısına göre sultan yaşar, nasıl olursa esarete
düşer?" Ona bakalım.
İnsan kendinden uzak iken esir, kendinde yaşarken de sultan olarak yapısının gereğini yaşar.




İnsanın tahtı kendindedir. Bu tahtta hükmederse, o insan sultandır.
Önce, Sultan deyince akla ne geliyor? Hükümdar.
Hükümdar demek: hâkimiyetini kurmuş, güzel adaletiyle üst yaşayan,
şeref ve haysiyetin son merhalesine yükselmiş bir şahsiyet demektir. İnsanın
esas yapısı da budur, yani sultandır. Yapısı itibarıyla sultan olan insan, esir
olarak yaşayamaz. Esir yaşarsa, bunalım odur işte.
"Nasıl olarsa yapısına göre sultan yaşar, nasıl olursa esarete düşer?"
Ona bakalım.
İnsan kendinden uzak iken esir, kendinde yaşarken de sultan olarak
yapısının gereğini yaşar.
Kendinden uzaklaşma nedir? Kendinde yaşamak nasıl olur?
Kendinde yaşamayı şöyle anlayabiliriz: Meselâ, yolda giderken çok
yakınımızda acı bir fren yapan araba dururken,biraz da bacağımıza dokunursa, o anda ilk olarak ne yaparız?
Tabi ki önce içimize sığınırız, midemizin üstünde bir kıpırdama, bir
ısınma duyar, o noktanın içine doğru kaçıp, sığınacak gibi olur, kendimizi
toparlarız. Bu önemli ve ince hadiseden hemen sonra, yana kaçma atikliğinde bulunur, o tehlikeden kendimizi kurtarırız. Hemen o anda tedbir alır,
ne gerekirse onu yaparız. O başka.
Değil mi ki, ilk ürküşümüzde içimize, yani kendi derinliğimize toplanıyoruz, Esas kendimize gelmemiz, işte o anlık tabii olan içimize dönüşümüzdür.
O tehlike anında, sığınmak isteyip bütün hislerimizle sarıldığımız,
kendi derinliğimizdeki noktaya bütün hissi dikkatimizle girip, o iç kapıdan
kendi hâkimiyet yerimize, yani tahtımıza geçeriz. Tahtında olan, hükmünü
sürdürür. Tahtında, sultanlık saltanatını sürer.
İstiyorsak, hâkimiyet kurmak... İstiyorsak yüceliğe doğru ilerleyelim...
İstiyorsak, her türlü muvaffak olalım... istiyorsak ki saadetin gerçekliğine
erelim, kendimize has olan tahtımızdan hiç ayrılmadan yaşayalım.
Aslında insan, ancak kendinde ve kendi tahtında yaşamasıyla insandır.
Tahtında yaşamayan derhal esir olur.
Nasıl mı esir olur?
İyi yokla kendini. Tahtından kalkıp uzaklara gidersin, ya da başkalarıyla meşgul olursun.
İşte o taht boş kalmaz. Hemen bir yaratık geçer, o tahta kurulur.
Sultan o olur. Senin ondan haberin bile olmaz. Hükmünü o icra etmeye
başlar. Sen de artık onun hükmü altına girersin.
Bu, görünmeyen ve fiziki varlığı olmadan fiziki varlıklarda varlığını
gösteren bir âlemdir, dikkat ister. Köpek, görünür ama hali ve ahlâkı görünmez... Koyun da öyle, kuş da, kurt da öyledir.
Tabi ki insan da öyle.
Kin denilen meret, insanda görülmez ama varlığını ispat eder, marifeti görülür nihayet.
Şimdi biz tahtımızdan ayrıldık mı, hemen tahtımıza bir köpek geçse,
bizi istemeyerek etkisi hükmü altına alır. Elde olmadan, köpek gibi muamele yapmaya başlarız. Atık, bizim irademiz falan o sırada para etmez. Kin de
böyledir, istemeyerek yahut isteyerek insan dışı hareket ve yaşantılarımız,
tahtımızda bulunmadığımızdan olur. Kendimizi izlersek daha iyi anlarız.

Astıma Faydalı Bitkiler

olduğu gibi, astıma iyi gelen bitkiler ile
de beslenerek, bu hastalığın nöbetlerinden kurtulabilmektedir.
Astım hastalarının tüketmemesi
gereken yiyecekler arasında; cips ve kuruyemiş gibi tuzlu besinler, trans yağ içeriğine sahip olan kek, çikolata gibi gıda
maddeleri ve kuru fasulye, karnabahar
Akciğer ile bağlantılı ve kronik bir gibi gaza neden olan besinle gelir.
hastalık olan astımın tedavisi ömür boyu Bununla birlikte astıma iyi gelen bitkiler;
sürmektedir. Kesin tedavisi bulunmayan
sarımsak ve keten yağı başta olmak üzere,
astım hastalığı, düzenli beslenme ve çevre selenyum ve kolin bakımından zengin
koşullarını düzenleme gibi önlemler ile
olan gıda maddeleridir. Astım hastalarıkontrolde tutulabildiği gibi; sigara ve
nın sigara kullanmaması çok önemli bir
egzoz dumanı, aşırı soğuk hava ve yüksek kıstas olduğu gibi kronik bronşit hastalığı
efor gerektiren ağır egzersizler astımı
bulunan bireylerin de tüm tütün maddetetikleyebilmektedir. Sürekli olarak astım lerinden ve bunları solumaktan uzak durilacı kullanılarak kontrol altında tutulabi- maları gerekmektedir. Stresin astım üzelen hastalık, zaman zaman yatışsa da;
rindeki etkisi de belirgin düzeyde olduğu
stres gibi psikolojik etkenler paralelinde
gibi, hastaların havadar alanlarda buluntetiklenebilir. Bu nedenle astım hastaları ması ve yorucu olmayan egzersizler yapdüzenli olarak ilaç kullanmak zorunda
ması son derece önemlidir.

Kırkambar

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)

K.K. 73
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

KENDİNİ KABUL
ETTİRMEK
İSTİYORSAN!..

Lâf olursun lâf!.. Kuru bir lâftan ileri hiçbir
varlığın olmaz. Böyle bir laf hastalığı seni yakalamasın diye lâfçılardan uzaklaş.
Neden, nasıl deyip sebebini araştırıyorsan,
kendini anınla yaşa ki, aklın başına gelsin de lâf
hastalığının ne kadar acı bir hastalık olduğunu
anlayabilesin.
Kendini anınla yaşıyor musun? Peki, deminkinden değişik halin oldu mu? İyi fark edebiliyor
musun? Haa-Haa! Şimdi kendimizi baştan ayağa
bir kontrol edelim. Hayatta ne yapıyorsak, mutlaka kendimizi kabul ettirmek için yapıyoruz.
İyi düşün!.. Öyle değil miyiz? Kendimizi sevgiyle, güvenle, saygı ve inanarak kabul etmezlerse,
ne kadar müteessir oluyoruz? Bize inanmasalar,
aç kalmıştan daha çok etkilenmiyor muyuz?
O halde; bizim insan olarak yapımız, kişiliğimiz demektir. Kabul edilişimiz, kişiliğimiz nispetindedir.
Biz, kişiliğimizi tahakkuk ettirmek ve kişiliğimizin şahsiyet sahibi olmak zaruretindeyiz. Çünkü
has yaratılışımızın ön gereği budur.
Hâl böyle iken; bütün mevcudiyetimizi doğru
yönetmek, doğruluğumuzdan hayat pahasına da
olsa ayrılmamak mecburiyetindeyiz. Yoksa bizi hiç
kimse, hatta yalancılar bile kabul etmez. Dahası
da var. Kendimiz bile Kendimizi kabul edemeyiz.
Kendini anınla yaşıyorsan, daha iyi anlarsın.
Hem de yaşayarak anlarsın. Kendini anınla yaşamaya daha çok dikkat edersen, daha da iyisini bile
anlarsın. Herkese, belki kısa bir zaman kendimizi
kabul ettiririz. Ama, kendimize kabul ettirebilir
miyiz?..
Şimdi arızalarımızı birer birer gözden geçirelim. Kafamızda çok şeyler tasarlayabiliriz.
Tasarladıklarımızı yapıp başaracakken, yapmaya üşeniriz. Yahutta, tasarladıklarımızı yapmak
yani başarmak gücünü kendimizde bulamayız.
Tembellik ederiz vesaire. Tabii ki yapamadıklarımız hayalimizde canlanır. Kendini anınla yaşıyor
musun? Haa bakın, yapamadıklarımız hayalimize
akseder. Canlanır diyoruz. Neden, nasıl canlanır?
Tasarladığımız işi, tasarladığımız gibi yapıp,
başarmak için çok özentiler duyarız. 0 kadar özenişin zorlamasıyla tasarıdan şuura ve harekete
geçeceğine, yapmaktan herhangi bir tür kaçınmamızın aksatmasıyla özentimiz, başarıyı hiç olmazsa hayalde görmek ister. Hayalde görünce, kısa bir
müddet de olsa, hayali bir teselli bulur. Bu teselli
gerçek olsa, duyumsallığın başarı kısmı doyacaktı.
Doymadı, aç kaldı. Bu açlık yine zorlayınca, hayaldekileri konuşmaya zorladı. Bu durumda derdin
daha koyusu, lâf hastalığı oldu.
Lâfını, gerçekten yapmışsın, gerçekten yapabilecekmişsin gibi konuştun. Seni dinleyenler dinledikleri zaman, bir şey sandılar. Belki de güvendiler. Sonu boş çıkınca, yani palavraların anlaşılınca, bu boş lâfları can kulaktan dinleyenler, boş lâf
olduğunu anlayınca, daha sen nasıl yaşarsın hesap
ettin mi?
Kendini anınla yaşa ve dikkatle, kendini iyice
izle!.. Tasarın, gerçek yerinden geldi. O tasarıları
kendin
yapmış
gibi
boşluğa
düştün.
Yapamayacağını kabul ile daha büyük boşluğa
düştün. Hayalde, seyirde kendini aldattın.
Özentinle lâfa getirip sözler ağzından çıkarken, tamamen uçurumun dibine yuvarlandın.
Daha senin yanında kimse kalır mı? Ama o lâfın
yerine başarını gösterseydin, herkes senin yanındaydı, herkes kabul etmek zorundaydı. Kendini
anınla yaşarsan böyle meseleleri çok iyi tespit eder
de kayıplara gitmezsin.
Kendini Anınla Yaşa!..

Sayfa

7

Okul müdürlerine performans

yönetimi semineri verildi

GÜNDEM

Dünya Çevre
Günü kutlanacak
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NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.09

Güneþ:05.04

Öðle :12.45

Ýkindi :16.41

Akþam:20.13

Yatsý :21.59

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:25 Konser: Metin Şentürk
18:00 Haberler
19:00 Şiir Dinletisi
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Çorum’un Osmancık İlçesinde
Okul müdürlerine yönelik performans yönetimi semineri verildi.
Osmancık öğretmenevinde gerçekleştirilen seminere Osmancık ve
Kargı ilçelerinde görev yapan toplam 42 okul ve kurum müdürü katıldı.
Çorum Kınık Ortaokulu Müdürü
İbrahim Halilullah Işık tarafından
verilen seminer iki gün devam etti.
Seminer süresinde bilgi alışverişi ve
tecrübe paylaşımında bulunan okul
müdürleri 2015-2016 öğretim yılın-

dan itibaren okulda görev yapan
öğretmenlerin performanslarının
değerlendirilmesi ile ilgili kriterler,
ilgili mevzuat ve öğretmen performans ölçümü ve değerlendirilmesi
sürecinde dikkat edilmesi gereken
hususlar konusunda bilgilendirildi.
Seminer programının ikinci gününde bir selamlama konuşması yapan
Osmancık İlçe Milli Eğitim
Müdürü, seminerin gerekliliği ve
bundan sonra okul müdürlerinin
öğretmen performanslarını değerlendirilmesinin önemine değindi.

Tarihte Bugün

02 Haziran 455 Vandallar Roma'ya girdiler ve iki
hafta boyunca şehri yağmaladılar.

02 Haziran 662 Yunan adalarından 3 tanesi bir
depremle yok oldu.

02 Haziran 1328 Filipinlerde bir depremle 9 ada
ve adacık yok oldu.

3 Haziran tarihinde kutlanan
Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çorum’da çeşitli kutlama
etkinlikleri düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında 3
Haziran
tarihinde
saat
09.30’da belediye önünden
yürüyüş ve yürüyüş sırasında

bisikletliler gösterisi yapılacak.
Saat 10.00’da ise Atatürk
Anıtı’na çelenk sunulacak.
Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çevre andı okunacak.

Çevre konulu konuşmaların
yapılacağı kutlamalarda resim,
şiir ve kompozisyon dalında
ödül töreni, resim, şiir ve kompozisyon birincilerinin eserlerinin gösterimi ve okunması
yer alacak.

02 Haziran 1475 Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine
çıktı.

02 Haziran 1793 Fransa'da Maximillian

Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele
geçirdi.

02 Haziran 1924 ABD Kongresi, ülkede doğmuş

bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e
kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama
geçirmedi.

02 Haziran 1935 Türkiye'de ilk kez pazar günü
resmî tatil uygulamasına başlandı.

02 Haziran 1941 Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı
maddesinde yapılan değişiklikle Arapça ezan ve
kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

02 Haziran 1953 İngiltere Kraliçesi Elizabeth taç
giydi.

02 Haziran 1960 Başbakan Cemal Gürsel, 28
Nisan olaylarında ve 27 Mayıs'ta ölenlerin
Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.

02 Haziran 1961 Yurtdışında öğrenim görmek
serbest bırakıldı.

Osmancık Akşemseddin

İlkokulu’ndan kermes

Osmancık Akşemseddin İlkokulu
tarafından düzenlenen kermese
öğrenci velileri, öğrenciler ve
öğretmenler tarafından yoğun ilgi
gösterildi.
Tamamı ile okul öğretmenlerinin
sınıflarındaki öğrencilerini organize etmeleri sonucunda okula gelir
elde etmek için yapılan kermeste
oldukça ilginç görüntüler yaşandı.
Palyaçoların çocuklarla eğlendiği
kermes gününde bir Osmanlı geleneği olan pamuk şeker satıcısı
yoğun ilgi gördü.
Kermes açılışına Osmancık İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Tokel, Şube Müdürleri Bayram
Çıplak, Adem Dağcı, Fuat

Bozdemir, Eğitim Bir Sen İlçe
Başkanı ve Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği Osmancık şubesi başkanı Kazım Sekili,
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Müdürü Salih Tuncay, Meliha
Rıfat Ortaokulu Müdürü Arif
Pilavcı, Atatürk
Ortaokulu
Müdürü
Sakin
Karakaş,
Osmancık Org. Ahmet Çörekçi
YBO müdür Mehmet Ali
Hızarbaş, öğretmenler, öğrenciler
ve öğrenci velileri katıldı.
Okul müdürü Lütfi Gökgöz’ün
konuklarla ilgilendiği kermeste
öğrenciler arası çuval yarışı da
yapıldı.

02 Haziran 1964 Demokratik, laik ve ulusal bir

Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal
örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgü-

tü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün

ÇOFSAD Amasra ve
Safranbolu’yu fotoğrafladı

başına geçti.

02 Haziran 1980 Osmanlı'dan bu yana devam

eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet
kontrolü kaldırıldı.

02 Haziran 1980 Yahya Demirel, mobilya dava-

sında Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nce dört
yıl ağır hapse çarptırıldı.

02 Haziran 1981 Devlet Başkanı Kenan Evren'in

emri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla
Ankaragücü takımı birinci futbol ligine çıkarıldı.

02 Haziran 1992 Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen
Maastricht Anlaşması reddedildi.

02 Haziran 1995 Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir,
Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı

Pauline Green, Radikal lider Catherine Lalumiere
ve Yeşiller sözcüsü Claudia Roth'u 'fahişe' olarak
niteledi.

02 Haziran 1997 Susurluk Davası, İstanbul
Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.

02 Haziran 1998 Merkez üssü Adana'nın Ceyhan

ilçesi 6,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi öldü.

Çorum’un bir anlamda sanat ve
turizm elçisi olan Çorum
Fotoğraf
Sanatı
Derneği
(ÇOFSAD), bu kez Safranbolu
Yörük Köyü ve Amasra gezisi
ile Türkiye’nin fotoğraf hafızasına yeni fotoğraflar ekledi. 2829 Mayıs tarihleri arasında
Safranbolu-Amasra fotoğraf
gezisi için 28 Mayıs Cumartesi
günü sabaha karşı yola çıkan
ÇOFSAD, Karabük şehrinin
şirin Yörük Köyü'nde sabah
kahvaltısı yaptı. Köyün sakinlerinin geleneksel konukseverliği
ve güler yüzü ile güne neşeli bir
kahvaltı ile başlayan ÇOFSAD

üyeleri, köyde küçük bir fotoğraf safarisi gerçekleştirdikten
sonra, Karadeniz'in en güzel
ilçelerinden Amasra 'da fotoğraf
çekimlerine başladı.
Gün içinde Amasra fotoğrafları
çeken üyeler, Amasra'nın ünlü
günbatımını
yakalayarak
çekimlerini
bitirip,
Safranbolu'da geceyi geçirmek
üzere yola çıktı. Safranbolu
çekimine pazar sabahı kahvaltısından
sonra
başlayan
ÇOFSAD üyeleri, gezilerine
Tokatlı Kanyonu, Cam Teras ve
Bulak Mencilis Mağarası ile
devam ederek, güzel bir yemek

ve ünlü Eski Çarşı gezisinden
sonra, fotoğraf, hediyelik eşya
ve güzel anılarla Çorum'a
döndü.
Bir taraftan fotoğraf sanatının
Çorum’da yaygınlaşması, diğer
taraftan
fotoğrafladıkları
Türkiye’nin nadide kentleriyle,
gerek tarihe gerekse doğal
güzelliklere yolculuk yapan
ÇOFSAD Yönetimi, aynı
zamanda Çorum’un tanıtımına
da katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, fotoğraf
sanatına aşık ve bu sanatı
öğrenmek isteyen herkesi derneklerine katılmaya davet etti.

VEFAT EDENLER

ZEKİ GÜL
Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki GÜL' ün
amcasının oğlu, Alaca' da İkamet eden Eyüp GÜL' ün
oğlu; Zeki GÜL vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

FAİK UYSAL
Kırkdilim Köyü' nden gelme, Naim, Saim, Nail ve
İsmail UYSAL' ın babası, Köy Hizmetleri' nden emekli;
Faik UYSAL vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

02 Haziran 2016 PERŞEMBE
Yýl: 1 Sayý: 159
Ýmtiyaz Sahibi:

Ayhan AYKANAT

Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk
SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

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

02 Haziran Perşembe
03 Haziran Cuma
04 Haziran Cumartesi
05 Haziran Pazar
06 Haziran Pazartesi

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
10
11
14
10
11

28
28
28
26
24

Hadise

ÇOK BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

NÖBETÇİ ECZANELER
E

Okuma sevincini aileleriyle paylaştılar

Albayrak İlkokulu
minikleri okuma
sevincini aileleriyle
paylaştı. 1-D ve 1-E
sınıfı öğrencileri,
“Okuma Bayramı” düzenledi.
Albayrak İlkokulu Konferans
Salonunda düzenlenen Okuma
Bayramı etkinliğine okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı. Açılış konuşmasını Okul
Müdürü Hasan Bekdemir yaptı.
Bekdemir okuma bayramının
düzenlenmesinde emeği geçen
öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Bekdemir “9 ay
süresince çocuklara küçücük
yürekleri, kocaman hayallerle birleştirerek anne şefkati ve baba merhameti ile onlara sevgimizi verdik.

G.G. S. YAĞIŞLI
G.G. S. YAĞIŞLI
G.G. S. YAĞIŞLI

SÖNMEZ
221 95 92
D.Pýnar Cd.2/C

ÜNALDI
227 43 83
Buhara Cd.48/B

Bugün karşımızdalar. Onlar başta
korkak ve ürkektiler, veliler kaygılıydı. Ama gördük ki onlar küçük
bedenleri ile okulda büyük bir
istekle geldiler, okullarını ve öğretmenlerini sevdiler. Bugün çok
büyük beceriler elde ettiler” dedi.
Programda daha sonra öğrenciler
hazırladıkları gösterileri sundu.
Şarkılar, skeç ve dans gösterileri
yeteneklerini sergileyen öğrencileri
ailelerinden alkış aldı.
Program sonunda en çok kitap okuyan ve akıl oyunları yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere madalya
verildi. Ayrıca başarılı öğrencilere
çeşitli hediyeler takdim edildi.
Velilerde sınıf öğretmeni
Muhterem Kubat’a teşekkür plaketi
sundu.

Memura nakil yasağı sürecek
Erzurum 2. İdare Mahkemesi ile Tokat
İdare Mahkemesi, baktıkları davalar
kapsamında söz konusu düzenlemeyi
içeren 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun geçici 41. maddesinin 4.
fıkrasının 3. cümlesinin iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM'DEN RED

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek
Mahkeme, ilgili kanun hükmünü
Anayasa'ya aykırı bulmadı ve iptal istemini reddetti.
Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli
kararda, geçici 41. maddede kamu
kurum ve kuruluşlarının merkez ve
taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner
sermaye kuruluşlarında, il özel idaresi,
belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde ve TRT'de, kanunda sayılan şartlarda sözleşmeli personel
olarak çalışanların, memur kadrolarına
atanabileceğinin düzenlendiği anlatıldı.

5 YIL NAKİL YOK

Aynı kanun maddesinde bu şekilde
memur kadrosuna atananların 5 yıl
başka kamu kurum ve kuruluşlarına
nakillerinin yapılamayacağının öngörüldüğü belirtildi.
Kanun koyucunun statü hukuku çerçevesinde yürütülen memuriyet hizmetine

girmeye, yükselmeye, memuriyetin
sona ermesine ve benzeri hususlara
ilişkin koşulları anayasal ilkelere
uygun olarak belirleme yetkisine sahip
olduğu ifade edilen kararda, kişilerin
ise kanunlarla öngörülen statüye girip
girmeme konusunda tercih hakkı
bulunduğu aktarıldı.
İtiraz konusu kuralın da yer aldığı geçici 41. maddenin, sözleşmeli personelin
lehine düzenleme ile genel kuraldan
ayrılarak sınava ve adaylık sürecine
tabi olmaksızın memuriyet için olanak
sağladığı belirtilen kararda, şöyle denildi:

EVLİLERİN ŞİKAYETLERİ
GİDERİLEBİLİR

"Bu kişilerin, memur kadrosuna atanmak için gerekli şartların yanı sıra
atama yapıldıktan sonra tabi olacakları
şartları bilmeleri gerektiği açıktır.
Dolayısıyla kuralın öngördüğümemur
kadrolarına atananların 5 yıl süreyle
başka kurum ve kuruluşlara nakillerinin yapılamayacağına dair düzenleme
de memur kadrosuna atanmak isteyen
sözleşmeli personel tarafından bilinen
bir koşul olup, bu çerçevede memur
kadrosuna atanmak için ilgililer tarafından başvuruda bulunulduğu açıktır."
Öte yandan, bu şekilde memurluğa ata-

nanların aynı kurum içindeki nakillerinin engellenmediğinin altı çizilen
kararda, evli kişilerin bu konudaki
şikayetlerinin farklı şekillerde de giderilebileceği anlatıldı.
Kararda, "Devletin, ailenin birliği ve
refahını koruma konusundaki pozitif
yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
memur kadrosuna atanan evli kişinin
eşinin farklı bir yerde ve kurumda
çalışması halinde, eşinin kendi çalıştığı
kurumun bulunduğu yere ya da her ikisinin çalıştıkları kurumların bulunduğu
ortak yere nakillerinin sağlanmasıyla
da mümkündür" tespitine yer verildi.

KARARIN GEREKÇELERİ

İtiraz başvurusuna konu durumda bulunanlar için 657 sayılı Kanun'un ücretsiz
izin hakkı tanıdığı da vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:
"Kural olarak memur statüsünde çalışmak, bu amaçla yapılan bir seçme sınavında başarılı olma koşuluna bağlı
bulunmaktayken kanun koyucu tarafından, söz konusu sınavdan muaf tutulmak suretiyle genel kurallara istisna
tanınarak sözleşmeli personel statüsünden memur kadrosuna atananlara 5 yıl
süresince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yasağının getirilmesi
kamu hizmetine girme hakkı ve kamu
hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeler konusunda Anayasa'nın 70. ve 128.
maddeleri kapsamında bir engel teşkil
etmediği ve devletin, ailenin korunması
hususundaki pozitif yükümlülüğünün
ihlaline yol açmadığı gibi aile birliği
bakımından ölçüsüz bir müdahale olarak da nitelendirilemez. Açıklanan
nedenlerle kural, Anayasa'nın 13, 41,
70 ve 128. maddelerine aykırı değildir.
İptal taleplerinin reddi gerekir."

Mukabele bugün başlıyor

Kurulduğu
günden bu
yana ramazan ayı
nedeniyle mukabele
yayını yapan Çorum
FM ve ÇRT bu yılda
mukabele yayınını
sürdürüyor.
24’üncüsü gerçekleştirilecek olan mukabele
yayını bugün başlıyor.
Kadir Gecesi sona erecek mukabele yayını
Öğlen 12’de tekrarı
ise 17’de yayınlanacak. Mukabele yayınını 95.5 Çorum
FM’den dinleyebilir
aynı anda ÇRT ekranlarından takip edebilirsiniz.

