8 Havaalanına sahip çıkın
Bilgi Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği (BİKTUDER) üyeleri Çorum Valisi Ahmet Kara’yı ziyaret etti. Vali
Kara ziyarette, Çorum’un öncelikleri konusunda bugüne
kadar üzerimize düşenleri yaptık. 40 yıllık idarecilik
deneyimimizle Çorum’a hizmet etmeye çalıştık. Çorum
konusunda kişisel arşivimizde de önemli veriler oluştu.
Devlet hizmetinde tıpkı yaşamda olduğu gibi gelen
gider, önemli olan iyi niyetle memlekete hizmet etmektir, bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımız da bu memlekete hizmet edecekler, çıtayı yükselteceklerdir.
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5 Lösemi hastalığı araştırılacak
GÜNDEM

GÜNDEM

-

Çorum İl Genel Meclisi, lösemi hastalığının
durumunu araştıracak. AK Parti Merkez İl Genel
Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli ve Oğuzlar İl
Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi, meclisin bugünkü toplantısında yazılı bir önerge teklifi verdi.
Önergede şu ifadeler yer aldı: "30 Mayıs - 5
Haziran günleri 'Lösemili Çocuklar Haftası' olarak
belirlenmiştir. Löseminin belirtileri, tedavisi ve
Çorum'da hastalık oranı nedir?
Sağlık Müdürlüğü'nün Lösemi
hastalığıyla ilgili çalışmaları
nelerdir?

Yýl: 1 Sayý: 160

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Ne oldu ki!
Villa arsalarının satışı reddedildi. Geçen ay yapılan
toplantıda satışa çıkarılması talebiyle komisyona
sevkedilen villa arsalarının satılmasından vazgeçildi.

7 milyonluk ödenek

Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt'un girişimleri sonucu Şendere
Göleti ve içme suyu hattı için 7 milyonluk ek ödenek
çıktı. AK Parti Çorum Milletvekili, Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti
Çorum Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu
Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Kalkınma Bakanı Lütfi
Elvan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Sayfa 3’te

Cenazenin Adliye önüne

getirilmemesine tepki

Akpınar: Tütüncü’nün üzücü
ölümü ve cenazenin güvenlik gerekçesi ile Adliye
Kapısı önüne getirilmesine
izin verilmemesi bizi derinden üzmüştür

Çorum İl Genel Meclisi, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Çorum Merkez
Ayarık Mahallesi'nde bulunan 14 adet arsa vasıfla taşınmazın satılmasını
Sayfa 4’te
kabul etmedi.

Demer’de
mezuniyet
coşkusu

Çorum’da
paralel yapı
operasyonu

Sayfa 8’de

Opera ve bale salonu sayısı geçen sezona göre azaldı 2
Maarif Vakfı’yla eğitim

‘Huzurlu bir Ramazan

saraya bağlanıyor

için tüm tedbirler alındı’

Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim
Köksal, ilçede Ramazan ayının
huzurlu geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Müftü
İbrahim
Köksal,
Müftülük olarak Ramazan ayı
için ilçede yaptıkları hazırlıklaSayfa 2’de
rı anlattı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlandığını söyledi.
Sayfa 2’de

Sayfa 8’de

Davulcular
Ramazan’a
hazırlanıyor
Sayfa 8’de

Su kaynaklarından 14,7 milyar metreküp su çekildi

7

Laçin’de elektrik

Ödüllü öğrenciler

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.,
İl Koordinatörlüğü, Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı için
yapılacak olan teknik çalışmalar
nedeniyle 'Programlı Elektrik
Kesintisi' uygulanacak.
Sayfa 2’de

“Yöresel Yemek
Yarışmaları”ndan ödülle
dönen öğrenciler İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ü ziyaret etti.

kesintisi yapılacak

Büyük’ü ziyaret etti

Sayfa 2’de

‘Tüketici, hakkını
aramalı’
Çorum İl Genel Meclisi Hukuk ve

Citroen’den Engelsiz

Yaşam’a anlamlı ziyaret
Serdar Özkurt: Citroen her zaman
hayata başka türlü bakar…
Citroen Çorum Bayii Şahin Otomotiv,
sosyal sorumluluk projesi kapsamında
Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon
ve Aile Danışma Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyarette Citroen Satış Müdürü Serdar
Özkurt’un yanı sıra personeller Cüneyt
Çerkeşli, Gizem Erenler ve Berna
Kaymak hazır bulundu. Sayfa 3’te

İnsan Hakları Komisyonu, tüketici
haklarının korunması, bu hakların
neler olduğu ve vatandaşın hangi
kurumlara ve nasıl başvurması gerektiği konusunda bir araştırma yaptı. İl
Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında verilen yazılı önergenin Hukuk
ve İnsan Hakları Komisyonu'na havale edilmesinin ardından yapılan çalışma sonuçlandı.
Sayfa 4’te

Gökçeköy’de birlik
ve beraberlik yemeği

Sayfa 3’te

2’de

Kadın Eli’nden;
Güneşin Kadınları’na

3’te

Drama festivali
beğenildi

7’de

Sayfa

2

Laçin’de elektrik
kesintisi yapılacak

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:
04.06.2016 Tarihinde Çorum İli Laçin İlçesinde
10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Onarım
Çalışmaları'' nedeniyle; Çamlıca, Doğanlar,
Sıtma, Karasoku, Çamlıpınar, Yeşilpınar,
Tutkunlar, Saray özü, Gökçekaya, ikizce
Köylerine ve Çamlıca METEM, Çamlıca ilk
Öğretim okulu, Ali Alıcı Kum Ocağı, Onur
Petrol'e programlı olarak elektrik verilemeyecek.

Opera ve bale
salonu sayısı
geçen sezona
göre azaldı

GÜNDEM

Ödüllü öğrenciler

Büyük’ü ziyaret etti

“Yöresel Yemek Yarışmaları”ndan
ödülle dönen öğrenciler İl Milli Eğitim
Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaret etti.
27-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında
düzenlenen “Çanakkale 1.Ulusal
Yöresel
Yemek
Yarışması”nda
Çorum’u temsil eden Bahçelievler
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek
ve İçecek Alanı Mutfak Dalı öğrencileri ödülle döndü.
Öğrencileri
makamında kabul
eden İl Milli
Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük;
“Bahçelievler
Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi
öğrencilerinin her
yıl düzenlenen bu
tür yarışmalarda
başarılı olmaları-

OPERA VE BALE SALONLARINDA
OYNANAN
ESER SAYISI GEÇEN SEZONA
GÖRE ARTTI

2014-2015 sezonunda, opera ve bale salonlarında
oynanan eser sayısı önceki sezona kıyasla 2 adet
artarak 190 oldu. Opera ve bale salonlarında
oynanan yerli eser sayısı geçen sezona göre 23
azalarak, 75 olurken, oynanan yabancı eser sayısı
25 artarak, 115 oldu.

OPERA VE BALE
SEYİRCİ SAYISI GEÇEN
SEZONA GÖRE
YÜZDE 15,8 AZALDI

Opera ve bale seyirci sayısı 2014-2015 sezonunda, geçen sezona göre yüzde 15,8 azalarak 337
bin 7 oldu. Opera ve bale yerli eser seyirci sayısı
geçen sezona göre yüzde 22,2 azalışla 143 bin
981 olurken, yabancı eser seyirci sayısı yüzde
10,4 azalışla 193 bin 26 oldu.

KADIN SANATÇILARIN
ORANI YÜZDE 38,6 OLDU

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı korolarda 2014-2015 sezonunda görev yapan 696
sanatçının yüzde 38,6’sı kadın sanatçılardı. Ses
sanatçılarının büyük bölümü ve notistlerin tamamı kadın sanatçılardan oluşurken, erkek sanatçılar koro şefi, koro şef yardımcısı ve saz sanatçılarının büyük bölümünü oluşturdu.

GÖSTERİ SAYISI GEÇEN
SEZONA GÖRE YÜZDE 2,8 ARTTI

Orkestraların gösteri sayısı, 2014-2015 sezonunda önceki sezona göre yüzde 2,8 artarak 218 olurken, aynı sezonda izleyici sayısı ise yüzde 7,2
artışla 151 bin 562 oldu.
Koroların gösteri sayısı, geçen sezona göre yüzde
13,1 arttı. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında;
2014-2015 sezonunda önceki sezona göre koroların gösteri sayısı yüzde 13,1 artarak 190 olurken,
izleyici sayısı ise yüzde 29,6 artarak 89 bin 744
oldu.

cilere kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri Çanakkale de yapılan
1.Ulusal Yöresel Yemek Yarışmasında 2
Gümüş, 1 Bronz madalya; 1 Mayıs
2016 tarihinde Tokat ilinde düzenlenen
2. Tokat Ulusal Aşçılar ve Pastacılar
Şampiyonasında 5 altın, 4 Bronz madalya, 3 başarı belgesi kazandı.

Gökçeköy’de birlik

ve beraberlik yemeği
Çorum’da görev yapan bazı protokol
üyeleri Sungurlu'ya bağlı Gökçeköy
köyünde bir araya geldi.
Sungurlu Kafkas Derneği ile Gökçeköy
Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme
Derneği, protokol üyelerinin katılımıyla
köy konağında birlik ve beraberlik
yemeği verdi.
Yemeğe Vali Yardımcısı Ali Deniz
Sürmen, İl Özel İdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı
Halil İbrahim Kaya, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Çorum İl Koordinatörü Hakan
Körpınar, Yeşil Irmak Elektrik Dağıtım
A.Ş. (YEDAŞ) Çorum İl Koordinatörü
İlyas Akyol, İşadamı Mehmet Özdoğan,
Kafkas Derneği Sungurlu Şube Başkanı
Ahmet Özsaray, dernek üyeleri Fevzi
Örslü, Mahmut Buşkut, Yaşar
Tosundereoğlu,
Alaattin
Tosundereoğlu, Necati Nikbay ve
Gökçeköy Köyü Kalkındırma ve

Opera ve bale salonu sayısı 2014-2015 sezonunda, geçen sezona göre 4 adet azalarak 11, koltuk
sayısı ise yüzde 37,8 azalışla 6 bin 398 oldu.

na alıştık. Başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili
hedefler belirleyerek mesleklerinde iyi
bir noktaya gelmelerini bekliyorum.
Çanakkale ve Tokatta yapılan yarışmalarda elde ettikleri başarıdan dolayı
öğrencilerimizi ve onları yönlendiren
öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Ziyaret sonunda İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük öğren-
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‘Huzurlu bir
Ramazan için tüm

tedbirler alındı’

Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, ilçede
Ramazan ayının huzurlu geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Müftü İbrahim Köksal,
Müftülük olarak Ramazan ayı için ilçede yaptıkları hazırlıkları anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığının
2016 yılı Ramazan ayı temasını "Gelin Gönüller
Yapalım Bu Ramazan ve Her Zaman" olarak
belirlediğini ifade eden Müftü Köksal, ilçedeki
camilerde vaaz ve hutbelerde bu temanın işleneceğini kaydetti.
Ramazan ayında ilçe merkezi ve köylerdeki tüm
camilerde imamların görev alacağını vurgulayan
Müftü Köksal, imam olmayan camilere gerek
İŞKUR gerekse görevlendirmeyle imam gönderildiğini, Ramazan ayında ilçe genelinde 147 camide 180 personelin görev yapacağının altını çizdi.
İlçede Hilmi Efendi Camisinde hatimle teravih
namazı kıldırılacağını belirten Müftü Köksal,
"Ramazan ayı için vaaz ve irşat programları hazırladık. Tüm camilerimizde farklı zamanlarda
mukabele okunacak. Öğle ve yatsı namazları
öncesi merkezi sistemden tüm camilerde vaazlar
verilecek. Camilerimiz Ramazan öncesi temizlendi, halıları yıkandı. Kadınların namaz kılması için
camilerde bölümler hazırlandı. Teravih namazlarının usulüne uygun kıldırılması için Diyanet İşleri
Başkanlığından gönderilen talimatlar tüm imamlara bildirildi." dedi.
Ramazan ayında vatandaşların birbirlerine karşı
daha hoşgörülü olmasını dileyen Müftü Köksal,
"Vatandaşlarımız gerek Ramazan gerekse tüm
dini konularda bilgi almak için Müftülüğümüze
bizzat başvurabilirler." ifadelerini kullandı. Müftü
Köksal, Ramazan ayında Çarşıbaşı, Yeni Cami,
Muhacir ve Altınoğlu camilerinde Sakal-ı Şerif
ziyaretleri olacağını kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulunca 2016 yılı sadaka-i fıtır miktarının en
düşük 15 TL olarak belirlediğini ifade eden
Köksal, isteyenlerin Diyanet Vakfına Müftülük
aracılığı ile fitre ve zekatlarını bağışlayabileceklerini bildirdi. Müftü İbrahim Köksal, Sungurlu halkının ve İslam aleminin Ramazan Ayının hayırlı
olmasını diledi.

Maarif Vakfı’yla
eğitim saraya
bağlanıyor

Güzelleştirme Derneği Başkanı Hacı
Ahmet Tosundereoğlu katıldı.
Yemeğin ardından Gökçeköy Köyü
Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği

Başkanı Hacı Ahmet Tosundereoğlu,
protokol üyelerine köyü gezdirerek
tanıttı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum
Şube Başkanı İlhan Yaşar, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın (MEB) 652 sayılı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısının, TBMM Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye
başlandığını söyledi.
Tasarı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1
milyon TL aktarılarak yurtiçinde ve yurt dışında
faaliyet gösterecek Maarif Vakfı kurulmasının
planlandığını dile getiren Yaşar, Maarif Vakfıyla
eğitimin saraya bağlanacağını vurguladı. Yaşar,
açıklamasında şunları ifade etti:
“1981 yılında kurulmuş olan Milli Eğitim
Bakanlığı Vakfı dururken böyle bir vakfın kurulması akıllara birçok soru işareti getirmektedir.
Merkezi İstanbul’da olacak Vakfın Mütevelli
Heyeti’nin dördü Cumhurbaşkanı, üçü Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenecektir. Milli Eğitim
Bakanlığı iki, Dışişleri bir, Maliye Bakanlığı bir,
Yükseköğretim Kurulu bir temsilci ile Vakfın
Mütevelli Heyeti’nde temsil edileceklerdir.
Mütevelli Heyetinin oluşumuna baktığımızda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kontrolünde yeni bir
TÜRGEV yaratılmaya çalışılacağı, kendilerine
yakın tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine yasal
kılıf hazırlayacakları, devlet kasasından bu yapılanmalara para aktarılacağı açıktır. Böylece Milli
Eğitim Bakanlığı by-pass edilecek ve devletin
denetiminden çıkarılacak olan eğitim sistemi
doğrudan saraya bağlanacaktır. Vakfın, okul
öncesi, ilköğretim, ortaöğretim yükseköğretimde
kurumlar ve yurt, pansiyon, lojman açmasının
öngörülmesi, kamusal eğitim alanının daha da
daraltılacağı, özel öğretimin doğrudan destekleneceğini göstermektedir. Yine vakfın yurtdışında
da faaliyet gösterecek olması, paralelle mücadele
adı altında yeni bir paralel yapı oluşturulacağı ve
cemaat okullarının bu vakfa devredileceği izlenimi yaratmaktadır.
Sendikalardan, sosyal taraflardan görüş alınmadan tamamen Cumhurbaşkanı’nın isteği doğrultusunda hazırlanan söz konusu tasarının bir an
önce geri çekilmesi gerekmektedir.
Gelinen süreçte, siyasi iktidarın dini referans alan
uygulamaları, dindar nesil yetiştirme projeleri,
dini vakıflarla yakın işbirliği, eğitimin laik yapısını oldukça yıpratmış; özellikle tüm okullarımızı imam hatipleştirmeye yönelik bu politika ve
uygulamalar nedeniyle laik ve bilimsel eğitimden
giderek uzaklaşılmıştır. Devletin hiçbir kuruluşunun cemaat, tarikat vakıflarının bağış ve yardımına ihtiyacı yoktur. Ülkenin çocuklarının onurlu
ve güvenli bir eğitim alması devletin Anayasal
görevidir. Bu nedenle, Maarif Vakfı gibi bir
yapılanma yerine, eğitimin eşit, parasız ve kamusal niteliğinin arttırılması gereklidir.”

Şendere’ye 7
Sayfa

3

GÜNDEM
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milyonluk ödenek

Çorum
Milletvekilleri
Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye
İlksen Ceritoğlu
Kurt'un girişimleri sonucu Şendere Göleti ve içme suyu hattı
için 7 milyonluk ek ödenek
çıktı.
AK Parti Çorum Milletvekili,
Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ile AK Parti Çorum
Milletvekili, TBMM Sağlık,
Aile ve Çalışma Komisyonu
Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt, Kalkınma Bakanı Lütfi

Elvan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Binali Yıldırım'ın
Başbakanlığında kurulan 65.
Hükümetle birlikte Kalkınma
Bakanı olarak görevlendirilen
Lütfi Elvan'a hayırlı olsun
dileklerini ileterek başarılar
dileyen Milletvekili Ceylan ve
Kurt, Çorum'un bakanlıkla ilgili sorunlarını da paylaştı.
Çorum için sağladığı desteklerden dolayı Bakan Elvan'a
teşekkür eden Ceylan ve Kurt,
ayrıca Uğurludağ İlçesi ve 43
ünitesini ilgilendiren Şendere
Göleti ve içme suyu hattı için

ek ödenek talebinde bulundular.
Bakan Lütfi Elvan ise
Uğurludağ, İskilip ve Bayat
İlçeleri ile birçok bağlı köylerin su sorunun çözecek olan
Şendere yatırımına gereken
önemi verdiklerini belirterek, 7
milyonluk ek ödenek için söz
verdi.
Bakan Elvan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt'a teşekkür etti.

Cenazenin Adliye önüne

getirilmemesine tepki
Akpınar: Tütüncü’nün üzücü ölümü ve cenazenin güvenlik gerekçesi ile
Adliye Kapısı önüne getirilmesine izin verilmemesi bizi derinden üzmüştür

Baro Başkanı
Avukat Altan
Akpınar, adliye
çalışanlarından
A
z
i
z
Tütüncü’nün ani vefatının
kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.
Çorum’da 3. Asliye Ceza
Mahkemesinde mübaşir olarak çalışan 42 yaşındaki Aziz
Tütüncü geçirdiği beyin
kanaması sonucu hayatının
kaybetti. Tütüncünün ölümünün ardından adliye önünde
tören düzenlemek isteyen
adliye çalışanlarına güvenlik
gerekçesiyle izin verilmemesi tepkilere neden oldu.
Adliye binası önünde toplanan Çorum barosu avukatları
ve adliye çalışanları olayı
protesto etti.
5 yıldır Çorum adliyesinde
mübaşir olarak görev yapan
3 çocuk babası Aziz
Tütüncü, dün Boğazkale
ilçesindeki babasının evinde
geçirdiği beyin kanaması

sonucu hayatını kaybetti.
Tütüncü’nün cenazesi gece
saatlerinde mesai arkadaşları
tarafından Boğazkale’den
alınarak Çorum’a getirildi.
Tütüncü, için adliye çalışanları ve avukatlar adliye binası önünde tören düzenlemek
istedi. Cenaze defnedilmeden önce adliye önüne getirilecekti. Ancak iddiaya göre
Çorum barosunun talebi
Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından uygun görülmedi.
Güvenlik gerekçesi ile törene
izin verilmemesi tepkilere
neden oldu. Adliye binası
önünde basın açıklaması
yapan Çorum Barosu avukatları ve adliye çalışanları
karara tepki gösterdi.
Baro Başkanı Avukat Altan
Akpınar,
“Tütüncü’nün
üzücü ölümü ve cenazenin
Adile Kapısı önüne getirilmesine izin verilmemesi bizi
derinden üzmüştür. Biz avukatlara ve tüm Adliye çalışanlarına Adliye sorunları-

mızın tahammül ve kabul
edilemez noktalara ulaştığını
bir kez daha göstermiştir”
dedi. Akpınar, Tütüncü’nün
aziz hatırası önünde bir kez
daha eğildiklerini, tüm adliye çalışanlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade ederek,
konuşmasında şunları söyledi:
“Adliyemiz çalışanlarından
Aziz Tütüncü’nün ani ve
üzücü vefatı nedeni ile toplandık. Aziz Tütüncü’nün
üzücü ölümü ve cenazenin
Adile Kapısı önüne getirilmesine izin verilmemesi bizi
derinden üzmüştür. Biz avukatlara ve tüm Adliye çalışanlarına Adliye sorunlarımızın tahammül ve kabul
edilemez noktalara ulaştığını
bir kez daha göstermiştir.
Adliye çalışanları ve bizler
adliye çalışanlarının haklı
taleplerinin ve sorunlarının
gözetilmesini kabul etmiyor
anlamakta zorluk çekiyoruz.

Citroen’den Engelsiz
Yaşam’a anlamlı ziyaret

Serdar Özkurt: Citroen her zaman hayata başka türlü bakar…

Kadın Eli’nden; Güneşin Kadınları’na

Citroen Çorum Bayii Şahin
Otomotiv, sosyal sorumluluk
projesi kapsamında Engelsiz
Yaşam, Bakım Rehabilitasyon
ve Aile Danışma Merkezi’ni
ziyaret etti. Ziyarette Citroen
Satış Müdürü Serdar Özkurt’un
yanı sıra personeller Cüneyt
Çerkeşli, Gizem Erenler ve

Berna Kaymak hazır bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Engelsiz
Yaşam, Bakım Rehabilitasyon
ve Aile Danışma Merkezi
Müdürü Nalan Duran, engellilerin bakımları, tedavileri ve
yaşadıkları alanlar hakkında
misafirlerine çeşitli bilgiler
verdi.
Duran, “Tüm imkânlarımızı
onların yaşam kalitesini artırmak için kullanıyoruz” diyerek,
insanların bu konuda biraz daha
duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Citroen Satış Müdürü Serdar
Özkurt ise, her insanın bir

Bizim önceliğimiz insan
onuruna yakışır şekilde çalışma koşullarının düzeltilmesi
Adliye emekçilerinin insan
onuruna yakışır şekilde muamele görmesinin sağlanmasıdır. Adliye binası içerisinde
insan onuruna yakışır ve
insan sağlığına uygun çalışma koşullarının oluşturulmasını
talep
ediyoruz.
Kardeşimiz
Aziz
Tütüncü’nün aziz hatırası
önünde bir kez daha eğiliyor,
tüm adliye çalışanlarına ve
sevenlerine başsağlığı ve
sabır diliyoruz.” (Ebru
ÇALIK)

engelli adayı olduğunu belirterek, tüm engellilerin elinden
tutulması gerektiğinin ve engelliler hakkında bilinç oluşturmanın önemine değindi. Özkurt,
“Şuan burada olmaktan çok
mutluyuz. Çok iyi şartlarda
bakılıyorlar olsalar da onların
sosyal hayata katılımlarını sağlamak için bizlerde çaba sarf

etmeliyiz. Sevginin iyileştirici
özelliği olduğuna inanıyorum.
Her insan bir engelli adayıdır.
Burada yaşayan bizlerde olabilirdik. Citroen ailesi olarak içimizden gelen sevgi ve hoş
görüyü bugün aktarmış olduğumuza inanıyorum. Bizler her
zaman bu konuda sizlerin destekçiniz olacağız ve elimizden
geleni yapmaya hazırız. Çünkü
Citroen her zaman hayata başka
türlü bakar. Ziyaretlerimiz
çeşitli kurumlarımızla devam
edecek” diye konuştu.. Ziyaret,
engelli vatandaşların sunmuş
olduğu canlı müzik dinletisi ve
Citroen Çorum Bayii Şahin
Otomotiv tarafından hazırlanan
hediye takdiminin ardından
sonra erdi.

Çorum Hitit Dernekler Federasyonu
tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı
tarafından desteklenen ve kadınların
işgücüne katılımını amaçlayan ‘Kadın
Eli’ Projesinde son aşamaya gelindi.
Federasyonun ARGE ve Kadın
Konseyinin ortaklaşa yürüttüğü bu proje
ile çok sayıda kadına istihdam yaratıldı.
Ayrıca
proje
kapsamında
kadınların
Çorum’un unutulmaması umulan burma baklavası, tarhanası, yaprak sarması gibi yöresel ürünlerini
halkın beğenisine sunacakları
“Güneşin
Kadınları
Yöresel
Ve
Doğal Ürünler
Üretim Ve Satış
Merkezi”nin
açılışı yapılacak.
P r o j e d e ,
Ye n i m a h a l l e
Belediyesi, projenin
hayat
bulacağı iki adet

dükkânı federasyona kiralayarak ve dükkânların tadilatında yardımcı olarak;
Çankaya Belediyesi de projenin başından sonuna kadar maddi ve manevi katkılarını esirgemeyerek, güce güç katacak.
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu,
“Yenimahalle Tepekule de 5 Haziran

2016 Pazar günü saat 13.00 da “Güneşin
Kadınları’’ üretim ve satış merkezimizin
açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz.
Yanımızda bulunmanız, sevincimize,
heyecanımıza ortak olmanız bizleri onurlandıracak, güç katacak ve bu yolda daha
kararlı, inançlı olarak yolumuza devam
etmemizi sağlayacaktır” dedi.
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‘Tüketici, hakkını aramalı’

Çorum İl Genel Meclisi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, tüketici haklarının korunması, bu hakların neler olduğu ve vatandaşın hangi kurumlara ve nasıl başvurması gerektiği konusunda bir araştırma yaptı. İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında verilen yazılı önergenin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'na havale edilmesinin ardından yapılan çalışma sonuçlandı.

Meclis Başkan Vekili Ali Sami Odabaş başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi'nin
bugünkü toplantısında Hukuk ve İnsan
Hakları Komisyonu'nun hazırladığı rapor
hakkında bilgi verildi.
Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı:
"Bireylerin haklarının korunması, sağlıklı ve
güçlü bir toplum olmanın temel öğelerinden
biridir.
Ancak toplumda bireylerin en çok mağdur
oldukları konuların başında, kendi haklarının neler olduğunu, haklarını korumak için
nerelere nasıl başvurmak gerektiğini bilmemeleri, bilseler de başvurmamaları gelmektedir.
Bu doğrultuda, bu bilinci artırmak ve kişilere ışık tutmak açısından, kişilerin karşılaştıkları ve maruz kaldıkları olumsuzluklar ve
tehlikeler için acil başvuru mercilerinin araştırılması (Güvenlik-Sağlık vs.), Ticari
anlamda karşılaşılan kötü niyetli kişi ve kişilere karşı ekonomik yönden zarara uğrayan
vatandaşlarımızın başvuracağı merciler
nerelerdir, Bahsi geçen konu ile ilgili başvuru yapılabilecek yerler, yöntemler nelerdir?
Başvuru yoğunluğu ne kadardır? Başvuru
neticesinde ne gibi sonuçlar alınmaktadır?
Bu konuların araştırılıp kamuoyunun ve
meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili önergenin komisyonumuza havale edilmesi üzerine, komisyonumuz başkan ve üyelerin
katılımı ile toplandı; Yapılan araştırmalar
neticesinde; Konuyu 2 başlık altında incelemek gerekmektedir. 1. si kişilerin kamu
(devlet) ile olan ilişkisinden kaynaklanan
sorunların şikayet mercileri ve çözüm yolları
2. si ise kişilerin bir mal ve hizmet alımından
kaynaklanan sorunların şikayet mercileri ve
çözüm yolları kişilerin kamu (devlet) ile
olan ilişkisinden kaynaklanan sorunların
şikâyet mercileri ve çözüm yolları 2709
sayılı Türkiye cumhuriyeti anayasası
Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek
kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve
Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde 74)
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu,
gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir

İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

2577 SAYILI İDARİ
YARGILAMA USULÜ
HAKKINDA KANUN

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare

mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu
Kanunda gösterilen usullere tabidir. İdarenin
yani Devletin yaptığı herhangi bir iş yada
işlem neticesinde ilgili kişiler bir dilekçe ile
ilgili kamu kurumuna müracaat ederler. 60
gün içersinde cevap verilmez ise talep reddedilmiş sayılır ve dava açma süresi işlemeye
başlar. Dava açma süresi, özel kanunlarında
ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da
ve idare Mahkemelerinde altmış, vergi mah-

sı değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi
yapmış olan makamdan, idari dava açma
süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini
durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin red-

nen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü
içinde sağlarlar.
Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu
kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yol-

dedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar
ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de
hesaba katılır.

ları belirtilir. Açıklanması hâlinde Devletin
emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek
ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik
dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme
hakkı kapsamı dışındadır.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME
HAKKI KANUNU

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin
adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş
adresini, içeren dilekçe ile istenen bilgi veya
belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa
yapılır.

6216 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU
VE YARGILAMA USULLERİ
HAKKINDA KANUN

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN
KORUNMASI HAKKINDA
KANUN

3071 SAYILI DİLEKÇE
HAKKININ KULLANILMASINA
DAİR KANUN

Bu kanuna göre; Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri
hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine
ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
Yetkili makamlara yapılan başvuruların
sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz
gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

ŞİKÂYETLER:

Vatandaşların Aile Sağlığı Merkezleri ve
Sağlık Birimlerinde aldıkları hizmetlerde
karşılaştıkları sorunlar veya hizmetlerle ilgili bilgi almaları için SABİM'e (SAĞLIK
BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ) başvurmaları yeterlidir. Bu şikayetler için Alo
184 hattı kullanılmaktadır.
Bunun dışında hasta hakları uygulamalarının
planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması amacıyla illerde tüm kamu hastaneleri, diş
hastaneleri ve ilçelerdeki 100 yatak kapasitesi üzerindeki hastanelerde “Hasta Hakları
Birimi” kurulmuştur. Her türlü talep ve şikayet bu birime yapılabilir.
Ayrıca illerde Sağlık Müdürlüğü bünyesinde
“Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü” kurulmuştur. Bu koordinatörlük de hastanelerdeki
Hasta Hakları Biriminin eğitimi, donatımı ve
denetiminden sorumludur. BİMER (
Başbakanlık İletişim Merkezi) Vatandaşlar
her türlü şikayetlerini doğrudan Başbakanlık
İletişim
Merkezine
yapabilirler.
www.bimer.gov.tr web adresinden veya Alo
150’yi arayarak bu merkeze ulaşabilirler.
Kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri veya bir
mal ve hizmet alımından kaynaklanan
sorunların şikayet mercileri ve çözüm yolları
Kişilerin bir birleriyle olan ilişkilerinden
kaynaklanan sorunlarda, suç oluşturan bir
eylem söz konusu ise, mağdur CMK’nun
158.maddesine göre Savcılık veya Kolluk
Birimlerine (Emniyet ve Jandarma) şikayette bulunabilir. Valilik veya Kaymakamlık
Makamına yapılan şikayetler ilgili
Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Konusu
suç oluşturmayan (hukuki ilişkilerle ilgili)
olaylarda Hukuk Mahkemelerine (Aile
Mahkemesi, İş Mahkemesi, Ticaret
Mahkemesi) dava açılması gerekir.
Kişilerin bir mal veya hizmet alımından kaynaklanan sorunlarında şikayet mercileri ve
çözüm yolları

kemelerinde otuz gündür.
İlgililer tarafından idari dava açılmadan
önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınma-

Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.
Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine iste-

Herkes, Anayasada güvence altına alınmış
temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin
taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine
başvurabilir. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda
öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. Esas
inceleme sonunda, başvurucunun hakkının
ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar
verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin
ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için
yapılması gerekenlere hükmedilir.
Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından
kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki
yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine
tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilir.

SAĞLIK İLE İLGİLİ

Kanunun 2.maddesinde “Bu Kanun, her
türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik
uygulamaları kapsar.” denilmektedir.
Tüketicinin korunması hakkındaki kanun
her türlü mal ve hizmet alımında; Ayıplı mal
veya ayıplı hizmet durumunda tüketicinin
hakları, Taksitle satış sözleşmesi Tüketici
kredi sözleşmeleri, Konut Finans sözleşmeleri, Mesafeli Sözleşmeler, (iletişim araçları
kullanılarak yapılan sözleşmeler) Devre tatil
sözleşmeleri, Paket tur sözleşmeleri,
Abonelik sözleşmeleri vb. bir çok konuda
özel hükümler içermekte, bu sözleşmelerin
kurulması, tüketicinin cayma hakkı, ödemelerin yapılma şekli ve uyuşmazlık halinde
tüketicilerin ne gibi haklara sahip olduğunu
düzenlemektedir.
Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde çözüm mercii Tüketici Sorunları Hakem
Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleridir.
Tüketici Hakem Heyetleri Başvuru zorunluluğu İl Tüketici Hakem Heyetleri için
3.480,00 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri
için 2.320,00 TL’dir. Yani bu miktarların
altında
bulunan
uyuşmazlıklarda
Mahkemeye başvurmadan önce TSHH’ne
başvuru zorunludur. Bu miktarlar üzerindeki
uyuşmazlıklara ilişkin kararlar delil niteliğindedir, bağlayıcı değildir.
Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan
başvuruları gereğini yapmak üzere kabul
etmek zorundadır. Tüketici Hakem
Heyetlerinin verdiği kararlar tarafları bağlar,
ancak karar tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı Tüketici Mahkemesine dava
açılabilir. Tüketici kendi ikametgahının
bulunduğu TSHH’ne başvurabilir. 2015 yılı
içerisinde Türkiye genelinde TSHH’ne
3.118.842 başvuru yapılmış ve bu başvuruların yüzde 94’ü tüketici lehine sonuçlanmıştır."
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Derslik sayısı ve öğretmen

durumu araştırılacak

Çorum İl Genel Meclisi, okullardaki
derslik sayısının ve öğretmen durumunun yeterli olup olmadığını araştıracak. AK Parti Uğurludağ İl Genel
Meclis Üyesi Ekrem Yıldırım ve
İskilip İl Genel Meclis Üyesi Yusuf
Kaya, meclisin bugünkü toplantısında yazılı bir önerge teklifi verdi.
Önergede şu ifadeler yer aldı:
"Eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla yeni yapılan dersliklerle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim, öğretim
görebilmesi
sağlanıyor.
İlimizdeki ilköğretim ve ortaöğretim
okullarımız ihtiyaca cevap verebiliyor mu? Derslik sayısı yeterli mi?
İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde kaç öğretmenimiz var?
Branşlarda öğretmen sayımız ne
kadar? Eksik kadrolar hangi branşlarda yoğunlaşmaktadır? Araştırılıp
meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini takdirlerinize sunuyoruz." CHP İl Genel Meclis Üyesi
Yıldız Bek, okullardaki öğretmen

sayısının yetersiz olduğunu, ancak
buna rağmen ataması yapılmayan
binlerce öğretmen bulunduğunu
ifade ederek, aday öğretmenlerin
atamasının yapılması konusunda da
gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bek, devletin bir yandan üniversiteler açtığını ancak bölümlerden
mezun olanların atamasının yapılması, işe yerleştirilmesi konusunda
bir çaba olmadığını ifade ederek,
"madem mezun olanlar atanmayacak, o halde bu üniversiteler niçin
var?" diye sordu.
AK Parti Grup Başkan Vekili
Abdullah Meteoğlu ise en fazla atamanın Milli Eğitim alanında yapıldığını, yeteri kadar atama yapıldığını
ancak öğretmenlerin tercihleri konusunda sıkıntı yaşandığını kaydetti.
Söz konusu önerge; araştırılmak ve
rapor hazırlanmak üzere Eğitim,
Kültür
ve
Sosyal
İşler
Komisyonu'na havale edildi.

İl Genelde köy sınır
tespitleri görüşüldü

Çorum İl Genel Meclisi'nin
Haziran dönemi toplantılarının
ikincisi tamamlandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya'nın şehir dışında
bulunması nedeniyle Meclis
Başkan Vekili Ali Sami Odabaş
başkanlığında yapılan toplantıda
bazı köylere ait köy yerleşik alanı
ve civarı sınır tespiti konuları
görüşüldü.
Toplantıda; Sungurlu İlçesi'ne

bağlı Körkü, Dodurga İlçesi'ne
bağlı Yeniköy, Mehmet Dede
Tekkesi, Ortaköy İlçesi'ne bağlı
Salbaş, Kavakalan, İskilip İlçesi'ne
bağlı Beyoğlan köylerine ait köy
yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti
ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu'nca hazırlanan raporlar görüşüldü. Raporlar hakkında
Komisyon Başkanı Yurdanur
Özzehinli tarafından meclis üyelerine bilgi verildi.
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Ne oldu ki!
Villa arsalarının satışı reddedildi. Geçen ay yapılan toplantıda satışa çıkarılması
talebiyle komisyona sevkedilen villa arsalarının satılmasından vazgeçildi.

Çorum İl Genel Meclisi, mülkiyeti İl Özel
İdaresi'ne ait Çorum Merkez Ayarık Mahallesi'nde
bulunan 14 adet arsa vasıfla taşınmazın satılmasını kabul etmedi.
İl Genel Meclisi Başkanlığı'nın Mayıs dönemi
toplantılarında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale etmiş olduğu; mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait
Çorum Merkez Ayarık Mahallesi'nde bulunan
(Binevler), 14 adet arsa vasıflı taşınmazın, 5302
Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin
(f) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri doğrultusunda satışının yapılmasına izin verilmesi ile ilgili dosya, meclisin
bugünkü toplantısında ele alındı.
Komisyon Başkanı Mustafa Çelik, arsaların satışını uygun bulmadıklarını, arsaların önümüzdeki
yıllarda daha da değerleneceğini, satış konusunda
acele edilmemesi gerektiğini söyledi.
Komisyonun hazırladığı rapor hakkında bilgi
veren Mustafa Çelik, şu açıklamayı yaptı:
"Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;
Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Çorum Merkez
Ayarık mahallesinde bulunan, 14 adet arsa vasıflı
taşınmazın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 10. maddesinin (f) bendine göre İl
Genel Meclisi “Taşınmaz mal alımına, satımına,
trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar
haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar

vermek.” hükmü gereğince, taşınmazların incelenmesi neticesinde arsaların tamamının
19.121,10 m² olduğu, Çorum Belediyesince yol,
park ifraz işlemleri yapıldıktan sonra arsaların
14.993,44 m² (14 adet arsa) olduğu, arsaların
zaman içerisinde daha değerleneceği göz önünde
bulundurularak, ileriki tarihlerde satışının yapıl-

masının uygun olacağından, söz konusu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
doğrultusunda satışının yapılmaması, Plan ve
Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur." İl
Genel Meclisi ise komisyon raporunu aynen kabul
ederken, arsa satışı da reddedilmiş oldu.

Anız yangınlarının
zararları araştırılacak

AK Parti Çorum Merkez İl Genel
Meclis Üyesi Erhan Akar ve Alaca
İl
Genel
Meclis
Üyesi
Abdurrahman Karagöz, yaz aylarında hasat döneminde sık sık
görülen anız yangınlarının zararlarının araştırılmasını istedi. İl
Genel Meclisi'nin dün ki toplantısında Erhan Akar ve Abdurrahman
Karagöz, yazılı bir önerge teklifi
verdi.
Önergede şu ifadeler yer aldı:
"Ürünlerin hasadından sonra tarlalarda anız yakmalara rastlanmaktadır. Bilindiği üzere anız yakmayla toprağa, mikroorganizmalara ve toprakta yaşayan hayvanla-

ra zarar verilmektedir. Bu konu ile
ilgili caydırıcı ne gibi tedbirler alınıyor? Cezaların caydırıcılığı var
mıdır? Araştırılıp meclisin ve
kamuoyunun bilgilendirilmesini
takdirlerinize sunuyoruz."
İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ali
Sami Odabaş ise anız yangınlarının önlenmesi konusunda kamuoyunun ve çiftçilerin dikkatinin
çekilmesi gerektiğini, bu konunun
çok önemli olduğunu dile getirerek, "bu sene görünen o ki bol ve
verimli bir hasat dönemi geçireceğiz. Buğday-arpa gibi ürünlerin
sapları bol olduğu yıllarda çiftçi
anız yangınlarına daha çok önem
veriyor. Çünkü saplar bol olduğu
için önemsenmiyor. Sapların az
olduğu yıllarda ise üreticiler balye
- saman yapmak amacıyla arazideki tüm sapları topladıkları için
daha az anız yangını yaşanıyor.
Bu sene anız yangınlarında bir
artış söz konusu olabilir. Bu
nedenle kamuoyunun ve üreticilerin dikkatini çekmekte, anız yangınlarına karşı bir farkındalık
oluşturmakta fayda görüyorum"
diye konuştu. Söz konusu önerge;
araştırılmak ve rapor hazırlanmak
üzere Tarım Komisyonu'na havale
edildi.

Lösemi hastalığı araştırılacak
Çorum İl Genel Meclisi, lösemi
hastalığının durumunu araştıracak.
AK Parti Merkez İl Genel Meclis
Üyesi Yurdanur Özzehinli ve
Oğuzlar İl Genel Meclis Üyesi
Arif Çamiçi, meclisin bugünkü
toplantısında yazılı bir önerge teklifi verdi. Önergede şu ifadeler yer
aldı:
"30 Mayıs - 5 Haziran günleri
'Lösemili Çocuklar Haftası' olarak
belirlenmiştir.
Löseminin belirtileri, tedavisi ve
Çorum'da hastalık oranı nedir?
Sağlık Müdürlüğü'nün Lösemi
hastalığıyla ilgili çalışmaları nelerdir? İlimizde LÖSEV çalışmaları
ve karşılaştıkları zorluklar nelerdir. Kemik iliği nakli ve kemik
iliği bağışlanması ile ilgili çalışmalar ne düzeydedir? Konunun

araştırılıp meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini takdirlerinize sunuyoruz." Söz konusu
önerge; araştırılmak ve rapor
hazırlanmak üzere Çevre ve Sağlık
Komisyonu'na havale edildi.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

BEŞ SENE, ON
SENE, ONBEŞ SENE
ALMASAK, KİME
SATACAKLAR
Eğitimimizin bu bölümünde konumuz, pahalılık. Evet, hergün biraz daha artan fiyatlar karşısında milletimizin aldığı tavırları merak ederek derinlemesine
bir gözlem yaptık. Sonuç olarak
da manen yıpranan milletimizin,
maddiyatında, daha doğrusu
maddi gereksiniminde hiçbir
deği-şikliğin olmadığını gördük.
Yani hemen herkes ne kadar
pahalılıktan dert yansa, yaka
silkse, yine de her ihtiyacı eksiksiz, fazlasıyla almaya devam ediyor. Böylece de pahalılığın artmasına meydan hazırlanmış oluyor.
Aynen atalar sözü olan, "Hem
ağlarım, hem giderim." misalinin
canlı örneğini vermiş oluyoruz.
Oysa ağlayarak gitmek yerine bu
mecburi gidişin arzumuza göre
huzurlu olmasını temin etsek
daha iyi değil mi?
Bunun için, iş içinde eğitim uygulamamızla bu gereği biz
temin etmek istiyoruz. Milletçe
el-ele, gönül-gönüle birleşip, her
gün isteyenin bir kat daha zam
yapıp piyasayı pahalandırmalarını önlemek istiyoruz ve öncelikle
işe, en az ihtiyaç duyduğumuz
maddelerden başlamaya karar
aldık. Meselâ giysilerimizi senelerce giysek, rahatlıkla idare edebiliriz. En olmayanımızın dahi en
az iki çeşidi var. Hele hele modayı takip edenlerimizin gardıropları taşıyor. Biri eskimeden, değil
eskimek, söküğü dahi olmadan
bir diğeri alınıyor derken, biri
daha ve bu alımlara karşılık zamlar da bir daha bir daha ekleniyor.
Bugün milletçe en az ihtiyaç
duyacağımız şey, giysidir. Öyleyse fi-yat artırımını önlemeye
buradan başlayabiliriz.
Hepimiz kesin ve ortak olarak bu kararı alıp, yine kendi
yararımız için bu uygulamayı
yapalım. Herkes elinde olanları
ile idare edip, hiçbir giysiyi dışarıdan almasın, bakalım o zaman
neye zam koyuluyor. Zam yerine
indirimler başlayacaktır. Yeter ki
biz bu kararı alıp, ciddi bir şekilde uygulayalım.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

ASIRLARA YÖN VEREN

ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

ARIZA İMANDA YARATILIŞINDAKİ TABİİ
GAYENİ GAYE EDİN!..
A.Kadir DURU

Dünyaca kafaları gıdıklayan, her ferdin
içinde sorunları vardır, cevap ister.
Bu kıpırdayan İman meselesi açıkça
belirlenmelidir.
Müslüman mağlûp olmazdı evvelce,
başarısız da kalmazdı. Şimdi bu pasiflikler neden oluyor?
İnsan için güçlük olmadığını, bugün teknikteki iler ilik gösteriyor. Yüz amelenin
kaldıramayacağı toprak yığınını, bir
makinist, üstüne bindiği bir tek makine
ile kaldırıyor.
Her imkânı insan için var eden yüce
Allah, Türkiye'ye bunların hepsini fazla
fazla vermiş iken, bizim bu mahrumiyet
ya da geri kalmalarımıza sebep nedir?
Bu durum, bizim gerek milletçe ve
gerekse fertler olarak kafalarımızı gıdıklamaktadır.
Bu meselenin temel konusu şudur: İnsan
İslâm’dan ayrı, yüce Allah insandan ayrı
gibi afakî bir inanç meselesidir.
Memleketimizin ekseriyeti İslâm Dini
mübarekesine mensup olduğu için, şu
gerçeği açıklamadan geçmeyeceğiz.

ARIZA İMANDA

Arıza İmanda. Arıza dinde değil, iman
meselesindedir.
İman derken, iman; Yüce Allah'ın varlığına inanmak değildir.
Yüce Allah'a "yok" diyen olamaz.
"Yok" diyen kuş beyinli olsa bile,
onun sözü ağızdandır.
Allah'a inanmak, esas olarak kalbiyle bir
inanmaktır.
Bu gerçeği, olumsuz inanmak tarzı geri
bırakmaktadır.
İslâm'da Allah'a inanmak; insanın
Allah'a ayrı bir Allah olarak değil, kendisini Allah'a katmak suretiyle inanması
demektir.
Yüce Allah'a inanan insan, bir de ayrıca
kendisini hesaba katarsa şirke girmiş
olur ki, cehlin karanlığı o zaman başlar,
insan şirkte oldukça, her türlü azaptan
kurtulamaz. Bu azapların karşılığında,
başarısızlıklar ve mahrumiyetlerle cezasını çeker.

VARLIK İÇİNDE DARLIKLAR

Bu nazik nokta üzerinde sağlam iman
olmadıkça, varlık içindeki darlıklar bize
şirkte olduğumuzu gösterir. İslâm’ın
iman kısmı sağlama bağlanmadıkça,

kendisini İslâm zannedenler, olumsuz
inancıyla imansızdan daha yetkisiz, daha pasif kalır ve yenilir. Bu ince meseleni izi kat 'i sonuca bağlamamız, bizim
mensup olduğumuz İslâmiyet'in yetkisini ortaya çıkaracaktır. Başka bir kayıp
aramaya lüzum yoktur.
Allah birdir, mahlûkuyla birdir. Tüm
varlık, Allah'a aittir. Bu mahlûkların
içinde en yetkilisi insandır. İnsan, Allah
'a birliğiyle inanırsa ne alâ, ayrı "bir"
Allah'a inanırsa, bir de kendisi olur.
Ayrıca kendisini ikinci bir varlık sayan
insan, kendisini Allah 'a iştirak hissesiyte şerik ittihaz etmiş olur. Bu düşünce
şirk olduğu için, cehlinin karanlığında
perişan ve yetkisiz olarak heder olur.
İnanmayan, böyle ikili düşüncede olmadığı için, neye kullanılan ise, tabii bir
varlık gibi kullanılır.

İMAN İLE KÜFÜR

İman ile küfrün anlaşılmayan problemini anlamanın zamanı geçiyor bile.
Küfürde olan bitkisel olarak yaşar, bitkinin ürün vermesi gibi. İman ile ilgisiz
olan insan da derinliğindeki varlığı
yapar ve meydana çıkarır. Ne var ki,
yapılan sanata ve işe sebep olur ama o
yaptığının mânevi hazzını, başarı iftiharından öte duyamaz. Müspet sağlam
iman sahibi ise, kendisini yüce Allah'ın
neşir sebebi olarak kabul eder. Ayrıca
kendisini hesaba katamaz, "bunu ben
yaptım" diyemez.
Yüce Allah'ın varlığında kendisini hesaba katamaz bile. Çünkü gerçek iman
sahibi düşünür ki; akıl, fikir, irade, et,
can, beyin... her şey Allah'a aittir.
İnsanın ayrıca kendisine ait hiçbir şeyi
yoktur, olamaz da. Kendi cüz'i varlığı,
Allah'ın varlığından bir ufak tezahürden
ibarettir.
Böyle bir tefekkürün sahibi insan, çok
şeylerin meydana gelmesine sebep olur,
böyle zevklerle yaşar, çok da yetkisi
olur. Olur ama kendi küçük benliğine
mâledemez.
Bir kendisi, bir de Allah'ı olan insan,
şirkte olduğu için, kâfirden de çok geri
kalır. Problem budur.
Bu meseleyi tam gerçekliğiyle halleden
insan hem çok mutludur, hem de çok
başarılı olur.
Mart 1971

Altın Kökü (İpeka)

Altın kökü ya da diğer adı ile ipeka
bitkisi, daha çok ormanlık alanlarda yetişmektedir. Yeşil yapraklı bir bitki türü olan
ipeka içerdiği nişasta ve şeker nedeniyle, karbonhidrat içeriğine sahip olan bir bitkidir.
Güveotu ya da Altın çiçek isimleri ile de anılan ipeka, ortalama olarak 60 cm uzunluğundadır ve çoğunlukla sarı renkli olarak görülür.
Çiçekleri ve kökleri oldukça şifalı bir bitki
olan altın kökü (ipeka) içerisinde uçucu yağ
da barındırmaktadır.

Altın Kökü Faydaları
Böbreklere iyi gelen altın kökünün
faydaları arasında, idrar söktürücü özelliği ve
böbrekteki taşların dökülmesini sağlayan şifai
özelliği gelir.
*Romatizma ve eklem ağrılarının azalmasını sağlayan ve vücut direnci açısından da
önemli bir bitki olan ipeka (altın kökü), aşırı
tüketildiğinde, romatizma ya da ağrı şikayetleri çoğalabilir.
*Altın kökü karbonhidrat içeren bir
bitki olduğundan, vücuda tokluk hissi verir.

Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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*Özellikle vücut içerisinde oluşan iltihapların yok olmasını sağlayan ve bu açıdan
son derece önemli bir bitki türü olan ipeka,
kökleri ya da çiçekleri kaynatılarak içilebilir.
*Bronşit ve öksürük gibi sorunlara da
iyi gelen altın kökünün faydaları arasında,
mideyi rahatlatması ve balgam söktürücü
özellik sağlaması da yer alır.
*Tahrip olan ya da yıpranan dokuların
da yeniden yapımına yardımcı olan altın
kökü, az miktarda kullanıldığı takdirde, tatlandırıcı olarak görev yapar.
*Altın kökü bitkisinin yaprakları ya da
kökü kaynatılarak tüketilebildiği gibi, bu bitkinin aşırı tüketilmesi durumunda, ishal ya da
kusma gibi, olumsuz belirtiler oluşur.
Dolayısıyla, altın kökünün faydaları bir yana,
zararlı özellikleri açığa çıkmış olur. Bu bağlamda şifalı bitkilerin dozunda ve doğru
şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Doğru şekilde ve kullanılması gereken
miktarda tüketilmesi durumunda oldukça
şifalı bir bitki olan altın kökü bitkisi, harici ya
da dahili şekilde kullanım için hazırlanabilir.

Kırkambar

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

K.K. 73

Al, sat, gez, dolaş, ye, iç, uyu, uyan. Ne yaparsan yap!.. İçinde çok özentilerin vardır. Bunlardan
başka bir de daha derinden gelen isteklerin var.
Hiç onlara dikkat ettin mi? Şöyle en derinden kendinsin canım, kendinsin.
Çok şeyler istiyorsun. Bunca isteklerin
nerenden geliyor? Ne olur, bir defa da kendine
dikkat et. İsteklerinin aklına nereden geldiğini
izle. Başkalarını bunca izler, her an onları düşünür-sün. Onlarla kafanı yorar, boşu boşuna canını
sıkarsın. Kendinden başkalarını böyle bir izlemen
var. Kendini de bir defa olsun izle de, kendini nasıl
bulmak istiyorsan onu anla bari.
Kendini hassasiyetle izlemeni çok tarif etmiştik. Kendini anınla yaşarsan, hem hassasiyet hem
de güç bulacağını haber vermiştik. Tekrar hatırlayalım. Kendimizi anımızla yaşayalım.
Evet, kendimize gelmeden bu sözler değişik
ve yabancı gelir bize. Öyleyse kendini anınla
yaşa!..Bu kadar uğraşılarımız, kendi öz isteğimize
göre yaşamamız içindir. Ne yapsak tatmin olamıyoruz. Ne istesek, o istediklerimizi bir maksatla
istiyoruz.
Sağlıklı olmak isteriz. Ne için?
Zengin olmak isteriz. Ne için?
Güçlü olmak isteriz. Ne için?
Çok iyi dikkat edelim. Bütün istediklerimizi,
kendimizi tatmin etmek için istiyoruz.
Bunca istediklerimiz, bir maksat üzerinde
toplanıyor. İyi izleyelim. Her istediğimiz olsa,
tamam, mutlu oluyor muyuz? Olamıyoruz işte.
İstediklerimiz oldukça, daha da hırsımız, isyanımız artıyor. Öyleyse, isteklerimizin tabanında
yatana bakmıyoruz ki; istediklerimizi ne için istiyoruz, onu kestirelim.
Kendimize gelemiyoruz ki; tabanına bakalım, üstüne bakalım. Alışılmamış, bildirilmemiş
bunlar. Şimdi bu yol açıldı. Her istediğimizi, kendimizi
Kabul ettirmek için istiyoruz. Kendimizi
Kabul ettirmenin anlamı da, saygı bulmaktır.
Bizi saysınlar!.. Saysınlar anlamı da:
İnsanlar güvensinler, sevsinler ve bu ciddiyetle
beğensinler!..
Temel maksadımız budur muhakkak. Hiç
kaçınılmaz bir istektir bu. Hayır diyemeyiz. Bilsek
de, bilmesek de isteklerimiz, kendimizi saygıyla
kabul ettirmek çabasıdır, başka değil. Çünkü, yapımız bu temele bina edilmiştir. Çünkü, insanın oluş
sebebi budur.
İnsan; inanılacak, güvenilecek, sevgi ile
beğenilecek yani sayılacak yaratıktır. İnsanın yaratılış sebebi bu iken, insanın yapısı bu temel üzerine kurulmuş iken, (bilse de, bilmese de) ana gayesi; saygıdeğer olmaktan başka bir şey değildir.
Başka şeyi gaye edinenin hali perişan olduğu, gün ışığındadır. Şimdi, neyi ne için istediğimizi kesinlikle anlamış olduk. Kesinlikle anladıklarımızın, toplu kabulünü de kesinlikle anlayalım. Bu
toplu kabule de, kişilik şahsiyeti adı verilir.
Ne oldu oldu. Nasıl büyüdük büyüdük. Ne
yaptık yaptık. Şu andan itibaren, yapımızın icabınca yaşamamızı ön tutmamız, şartı azimdir.
Esas gayemiz: Kişilik şahsiyetidir. Onu yani
kişilik şahsiyetlerimizi gerçekleştirmek azminde
olmamız gerek. Bütün meselelerimiz gelip, kişilik
şahsiyetinin tahakkukuna dayanıyor. Bu muhakkaktır. Gerekler, bunun için gerek. Şartlar, bunun
için şart. Varlıklar, bunun için varlık.
Saymakla bitmeyen dünya ahvalleri de, kişilik şahsiyeti içindir.
İnsanın şekli, yani insanın gövdesi de kişilik
şahsiyetinin tahakkuku içindir. Kendini anınla
yaşamak da bunun içindir.
Kendini, Anınla Yaşa!..
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Su kaynaklarından 14,7

GÜNDEM
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NAMAZ VAKÝTLERÝ

milyar metreküp su çekildi

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak
ve imalat sanayi işyerleri, termik
santraller, organize sanayi bölgeleri
(OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2014
yılında su kaynaklarından 14,7 milyar metreküp su çekildi. Çekilen
suyun yüzde 55’i denizden, yüzde
14,1’i kuyudan, yüzde 13,8’i barajdan, yüzde 9,4’ü kaynaktan, yüzde
7,7'si diğer su kaynaklarından çekildi.
Su kaynaklarından çekilen toplam
suyun yüzde 44,3’ünün termik santraller, yüzde 35,5’inin belediyeler,
yüzde 14,9’unun imalat sanayi
işyerleri, yüzde 2,9’unun köyler,
yüzde 1,4’ünün maden işletmeleri
ve yüzde 1’inin OSB’ler tarafından
çekildiği belirlendi.

İSTATİSTİKLERLE
ÇEVRE 2014

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012
yılından itibaren özel günlerde,
günün önemine atfen özel yayınlar
çıkarmaktadır. 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’ne özel hazırlanan bu
bülten ile Kurumumuz tarafından
üretilen çevre istatistiklerinin özeti
sunulmaktadır.

TOPLAM SERAGAZI
EMİSYONUNDA ARTIŞ
GÖZLENDİ

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre karbondioksit (CO2)
eşdeğeri olarak 2014 yılı toplam
sera gazı emisyonu 1990 yılına göre
yüzde 125 artış göstererek 467,6
milyon ton olarak hesaplandı. Kişi
başı CO2 eşdeğer emisyonu 1990
yılında 3,77 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2014 yılında 6,08
ton/kişi olarak hesaplandı.

NÜFUSUN YÜZDE
97’SİNE İÇME VE
KULLANMA
SUYU ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLDİ

Belediye ve köyler dahil olmak
üzere içme suyu şebekesine bağlı
nüfusun Türkiye nüfusuna oranı
2014 yılında yüzde 97,4 olarak tespit edildi.

ALICI ORTAMLARA 12,7
MİLYAR
METREKÜP ATIKSU
DEŞARJ EDİLDİ

Belediyeler, köyler, imalat sanayi
işyerleri, termik santraller, OSB’ler
ve maden işletmeleri tarafından
2014 yılında doğrudan alıcı ortamlara 12,7 milyar metreküp atık su
deşarj edildi. Alıcı ortamlara deşarj
edilen atık suyun yüzde 77,7’si
denize, yüzde 18,4’ü akarsuya,
yüzde 3,9’u diğer alıcı ortamlara
deşarj edildi. Toplam atık suyun
yüzde 50,4’ünün termik santraller,
yüzde 32,4’ünün belediyeler, yüzde
13,5’inin imalat sanayi işyerleri,
yüzde 1,7’sinin OSB’ler, yüzde
1,1’inin maden işletmeleri ve yüzde
0,9’unun köyler tarafından deşarj
edildiği belirlendi.

TEHLİKELİ ATIK
OLUŞTU

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri,
maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından 3,5 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 796 milyon ton
atık yaratıldı. Toplam atığın 751
milyon tonunu madencilik sektöründen kaynaklanan dekapaj malzemesi veya pasa atıkları oluştururken, tehlikeli atığın ise 2,4 milyon
tonunu madencilik sektöründen
kaynaklanan mineral atıkların oluşturduğu tespit edildi.

BELEDİYE NÜFUSUNUN
YÜZDE 98’İNE
ATIK TOPLAMA HİZMETİ
VERİLDİ

Belediyelerin 1391’inin atık toplama hizmeti verdiği, 5 belediyede ise
atıkların toplanmadığı belirlendi.
Belediyelerde toplanan 28 milyon
ton atığın, yüzde 63,5’i düzenli
depolama sahalarına gönderilirdi,
yüzde 35,5'i belediye çöplüklerine
döküldü, yüzde 0,5'i kompost tesislerine gönderildi ve yüzde 0,5’i
diğer yöntemler ile bertaraf edildi.

SAĞLIK
KURULUŞLARINDA 74
BİN TON TIBBİ ATIK
TOPLANDI

Üniversite hastaneleri ve klinikleri,
genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri
ile askeri hastaneler ve kliniklerinde
2014 yılında 74 bin ton tıbbi atık
toplandığı belirlendi. Toplanan tıbbi
atığın, yüzde 68’i düzenli depolama
sahalarında, yüzde 22’si belediye
çöplüğünde, yüzde 10’u ise yakma
tesislerinde bertaraf edildi.
Düzenli depolama sahalarında ve
belediye çöplüklerinde bertaraf edilen tıbbi atıkların yüzde 84'ünün sterilize edildiği, yüzde 16'sının ise sterilize edilmediği belirlendi.

TOPLAM 985 ATIK BERTARAF VE GERİ
KAZANIM TESİSİ FAALİYETTE BULUNDU

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli
ve lisansı olmasa da belediyeler
tarafından ya da belediyeler adına
işletilen 117’si atık bertaraf tesisi ve
868’i geri kazanım tesisi olmak
üzere, toplam 985 tesis 2014 yılında
faaliyet gösterdi. Düzenli depolama
tesislerinde 41 milyon ton, yakma
tesislerinde 43 bin ton atık bertaraf
edilirken, geri kazanım tesislerinde
20 milyon ton atık geri kazanıldı.

TOPLAM ÇEVRESEL
HARCAMALAR 20,7
MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞTİ

Toplam çevresel harcamalar 2014
yılında 20,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevresel harcamaların
yüzde 76,9’unun kamu sektörü,
yüzde 23,1’inin iş sektörü tarafından yapıldığı belirlendi.
Toplam çevresel harcamaların gayri
safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki
payı 2014 yılı için yüzde 1,2 olarak
hesaplandı.

SOĞUTMA SUYU HARİÇ
DEŞARJ EDİLEN
ATIK SUYUN YÜZDE
ÇEVRESEL VERGİLER
77’Sİ ARITILDI
73,7 MİLYAR TL OLARAK
Belediyeler, köyler, imalat sanayi
TAHAKKUK ETTİ
işyerleri, termik santraller, OSB ve
maden işletmeleri tarafından 2014
yılında deşarj edilen atık suyun
yüzde 62’sini soğutma suları, yüzde
38'ini ise soğutma suları dışındaki
atık sular oluşturdu. Soğutma suları
hariç doğrudan alıcı ortamlara
deşarj edilen atık suyun yüzde 77'si
arıtıldı.

NÜFUSUN YÜZDE
87’SİNE ATIK
SU TOPLAMA HİZMETİ
VERİLDİ

Belediye nüfusunun yüzde 90’ına,
köy nüfusunun ise yüzde 49’una
kanalizasyon şebekesi ile hizmet
verildi. Belediye nüfusunun yüzde
68’i, köy nüfusunun ise yüzde 15’i
olmak üzere toplam nüfusun yüzde
65’inin atık sularının arıtıldığı tespit
edildi.

TOPLAM 3,5 MİLYON
TON

Toplam çevresel vergi tahakkuku
2013 yılında 73,7 milyar TL olarak
tespit edildi. Çevresel vergilerin
yüzde 68'ini enerji vergileri, yüzde
29’unu ulaştırma vergileri, yüzde
2'sini ise kaynak ve yüzde 1'ini kirlilik vergileri oluşturdu.
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ÇRT’ de Bugün

İş sağlığı ve güvenliği

semineri düzenlendi

Tüm Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜMSİAD) iş birliği
ile Pro-Dek inşaat firmasının
organize ettiği İş Sağlığı ve
Güvenliği semineri yapıldı.
TÜMSİAD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Atalay Özüyağlı’nın sahibi olduğu ProDek inşaat firması çalışanlarına
yönelik Çorum TSO toplantı
salonunda yaklaşık 90 kişilik
personele İŞGÜSA firması; iş
güvenliği uzmanları ekibi tara-

fından Pro-Dek inşaat çalışanlarına yönelik iş güvenliği ve
sağlığı kapsamında aydınlatıcı
bilgiler verildi. Sunum sonunda firma çalışanları ve
İŞGÜSA uzman ekibi tarafından soru cevap şeklinde faydalı diyaloglar geliştirildi. Özellikle inşaat sektöründe iş kazalarının ciddi boyutlarda olması
nedeni ile Prodek İnşaat Sahibi
Özüyağlı’nın konuya hassasiyetinden dolayı çalışanlardan

gelen talep üzere de bu tür eğitim faaliyetlerinin değişik
tarihlerde Çorum’da daha geniş
kapsamlı bir şeklide yapılması
için fikir birliğine varıldı. Özüyağlı, organizasyonda emeği
geçen başta TÜMSİAD ve
İŞGÜSA firmasına şükranlarını sunarak bu seminerin gerçekleşmesinde katkısı olan
Çorum TSO’ya toplantı salonunu tahsisten dolayı teşekkür
ettiğini ifade etti.

Drama festivali beğenildi

Fatih
Sultan
Mehmet İlkokulu
tarafından ‘Her
okulun bir projesi
var’ projesi kapsamında hazırlanan Drama
Festivali büyük beğeni topladı.
Dün okul bahçesinde gerçekleştirilen yılsonu etkinliğine
okul müdürleri, öğretmen,
veliler ve öğrencilerden yoğun
katılım oldu. Okul Müdürü
Haydar Deveci’nin açılış
konuşmasının ardından öğrenciler hazırladıkları birbirinden
güzel gösterileri beğeniye
sundu. Deveci, tüm öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek, hazırlanan etkinlikte
emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından 3-B
sınıfı öğrencileri Çanakkale
şehitleri gösterisi, 2-F sınıfı
bayrak gösterisi, 3-I sınıfı
öğrencileri pandomim gösterisi, 2-I sınıfı Ali Baba gösterisi,
3-G sınıfı öğrencileri Üsküdar’a gider iken gösterisi, 3-E
sınıfı öğrencileri semazen gösterisi, 3-D sınıfı öğrencileri
ponponlar gösterisi, 2-I sınıfı
öğrencileri atabarı halk oyunları gösterisi, 2-I sınıfı öğrencileri selamsız olmaz gösterilerini sahneledi. Minik öğrenciler
tarafından sahnelenen gösteriler büyük alkış aldı. (Ebru
ÇALIK)

13:00 Haberler
13:35 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Sağlık
17:00 Mukabele (1.Cüz) –Tekrar
18:00 Haberler
18:30 Japon Davul Gösterisi
19:30 Diyar Diyar Adandolu Konseri
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Kültür –Sanat Etkinlikleri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

03 Haziran 1098 Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren
kuşatma sonunda Antakya haçlıların eline geçti.
03 Haziran 1839 Çin'in "Humen" limanında
İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg
afyon Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere
bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.
03 Haziran 1889 Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik
Demiryolu" tamamlandı.
03 Haziran 1889 Dünyanın ilk uzun mesafeye
elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette
Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un
kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14
mildi.
03 Haziran 1912 İstanbul'un İshakpaşa semtinde
çıkan yangında bin 111 ev, 118 dükkân, altı cami,
üç hamam, beş okul kül oldu.
03 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet
Partisi) , Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
03 Haziran 1933 Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin
kanun kabul edildi.
03 Haziran 1957 Türkiye Güreş Milli Takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
03 Haziran 1964 Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter
Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.
03 Haziran 1964 Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve Genelkurmay başkanlarından, Kurucu
Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay vefat etti
03 Haziran 1965 Edward Higgins White uzayda
yürüyen ilk Amerikan oldu.
03 Haziran 1974 Ressam Fikret Mualla'nın
Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul
Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.
03 Haziran 1977 Bülent Ecevit "Türk halkı bu
düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir" dedi.
03 Haziran 1983 Birleşik Krallık'da Amerika
Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri
protesto eden 752 kişi tutuklandı.
03 Haziran 1989 Pekin'de Tiananmen
Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale
etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.
03 Haziran 1992 Meclis Hayali İhracat Araştırma
Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut
Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın başbakanlığı
döneminde kurgusal ihracata imkân sağladığı ve
soruşturmaları geciktirdiği öne sürülüyordu.
03 Haziran 1995 Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Aydın Güven Gürkan, Kilis, Yalova ve
Karabük'ün il yapılması kararnamesini imzaladı.
Sonra da uygulamanın haksızlık olduğunu söyleyerek bakanlıktan istifa etti.
03 Haziran 1996 Birleşmiş Milletler himayesinde
düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri
Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.
03 Haziran 2006 Karadağ kuruldu.

VEFAT EDENLER

AYŞE ŞAHİN
Mecitözü, Kuyucak Köyü' nden gelme, Münire, Celal,
Hasan ve Osman ŞAHİN' in annesi, Çorum Belediyesi
Zabıta Memuru Fahrettin Kemal ŞAHİN' in babannesi; Ayşe ŞAHİN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
KIYMET ALAGÖZ
Büget Köyü' nden gelme, Cuma, Mesut ve Selvinaz
ALAGÖZ' ün annesi; Kıymet ALAGÖZ vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
MUSTAFA SARIARSLAN
Uğurludağ, Kırk Köyü' nden gelme, İbrahim SARIARSLAN' ın oğlu, Diş Teknisyeni Gökan SARIARSLAN' ın babası, Ali, Şeref, Ömer, Mehmet ve Şaban
SARIARSLAN' ın kardeşi, Diş Teknisyeni; Mustafa
SARIARSLAN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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En Düşük

Tarih

03 Haziran Cuma
04 Haziran Cumartesi
05 Haziran Pazar
06 Haziran Pazartesi
07 Haziran Salı

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
13
11
10
10
11

Çorum’da paralel
yapı operasyonu

Çorum’da Fethullahçı
Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanmasına
(FETÖ/PDY) yönelik
düzenlenen operasyonda 5
kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)
ekipleri, Çorum Cumhuriyet
Başsavcılığı Devletin Güvenliği ve
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları
Soruşturma Bürosunca, ’FETÖ/PDY
terör örgütü üyeliği ve 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında
operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 11 ikamet ve 6
işyeri olmak üzere toplam 17 adreste

arama yapılırken, haklarında gözaltı
kararı bulunan şüphelilerden H.B.,
M.B., O.B., M.A. ve M.H. gözaltına
alındı. Şüpheliler, haklarında düzenle-

28
26
24
25
21

nen soruşturma evrakının ardından
tutuklama istemiyle Çorum Sulh Ceza
Hakimliğine sevk edildi.
Aynı soruşturma kapsamında 6 şüpheli

Davulcular Ramazan’a
hazırlanıyor
Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle davulcular hazırlıklara başladı. Bu yılda
Ramazan davulcuları, vatandaşları sahura "Mehter Marşı" ile kaldıracak

Hadise
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NÖBETÇİ ECZANELER
DERMAN
227 11 31
Fatih Cd.32/C
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HABOÐLU
212 05 89
D.Pýnar Cd.M.Gazi
3.Sk.

Havaalanınıza

sahip çıkın

Bilgi Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme
Derneği (BİKTUDER) üyeleri Çorum Valisi
Ahmet Kara’yı ziyaret etti. Vali Kara ziyarette,
Çorum’un öncelikleri konusunda bugüne kadar
üzerimize düşenleri yaptık. 40 yıllık idarecilik
deneyimimizle Çorum’a hizmet etmeye çalıştık. Çorum konusunda kişisel arşivimizde de
önemli veriler oluştu. Devlet hizmetinde tıpkı
yaşamda olduğu gibi gelen gider, önemli olan
iyi niyetle memlekete hizmet etmektir, bizden
sonra gelecek olan arkadaşlarımız da bu memlekete hizmet edecekler, çıtayı yükselteceklerdir. Ankara’da da her zaman yanınızda olduğumu kapımın sizlere açık olduğunu bilmenizi
isterim” dedi.
Biktuder üyelerinin ziyaretinde Çorum
Havaalanı konusuna da değinen Vali Ahmet
Kara, yakın bir süreçte yerli yapım küçük
uçaklar taşımacılık hizmetlerinde kullanılmaya
başlayacak. Özellikle kısa mesafe uçuşlarda

yolculuk süreleri daha da kısalacak. Çevre illerin hepsinde havaalanı var ve bu iller kısa
mesafe uçuşları yaparken, Çorum onlara bakan
kent olmasın. Konuya ilişkin dosyalarımızı
Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza da iletmiştik. Türkiye’nin pek çok yerine havaalanı
yapılırken, Çorum’a da yapılmalıdır, kaldı ki
bizim yarım kalmış bir havaalanımız var bu
tamamlansın istiyoruz” dedi.
Vali Kara ayrıca, önümüzdeki 5-10 yıl içinde
kamu hizmetlerinin sivil toplum kuruluşlarıyla
ortaklık halinde yürütüleceği bir döneme gelinecek. Sivil Toplum Kuruluşlarının bu duruma
kendilerini şimdiden hazırlaması gerekiyor.
Memleketin öncelikleri konusunu takip etmeniz önemli olacaktır. Bu çerçevede havaalanını
da takip edin” dedi. Ziyaretin sonunda
Biktuder üyeleri Vali Kara’ya Hayvan Hakları
Konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür
plaketi verdi.

Demer’de mezuniyet
coşkusu

Çorum Belediyesi ile
Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 43 kişi,
Ramazan Ayı süresince
vatandaşlara sahur vaktini
haber verecek. Fes takıp, beyaz gömlek
üzerine giyecekleri yeleklerle görev
yapacak davulcular, sahur vakti sadece
"Mehter Marşı" çalabilecek.
Ramazanda görev yapacak davulcular
"Mehter Marşı"nı düzgün şekilde çalabilmeleri eğitime tabi tutuluyor. 43
davulcunun katıldığı eğitimde Çorum
Belediyesi Mehterbaşı Selahattin Delice
tarafından davulculara eğitim veriliyor.
Selahattin Delice yaptığı açıklamada
"Davulcularımız herkesin kulağına hoş
gelen ve yürüyerek görev yapıldığı için
yürüyüşe de uygun olan 'Ceddin Deden'
marşını icra edecekler. Verilen derslerle
herkesin aynı tempoyu tutturmasına
çalışıyoruz. Ritmi tutturamayanları saf
dışı bırakacağız. Davulcular, bu yıl da
belli bir disiplin içinde görevlerini yapa-

cak." dedi.
Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Kanat
da yaptığı açıklamada “ "Bu ramazan
ayında da davulcularımız disiplin içerisinde görev yapacaklar. Kıyafetleriyle,
davullarıyla örnek olarak görev yapıp,

vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar.
Çorum Belediyesi olarak ramazana
hazırız. Beyaz gömlek, fes ve yelekten
oluşan kıyafetlerle mahallelerde davullar çalınacak" dedi.

Özel Değerler Ortaokulu (DEMER)
mezuniyet töreni düzenledi. Okul
Bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler sahneye davet edilerek
mezuniyet belgelerini aldı. DEMER
eğitim kurumu bahçesinde öğretmen,
veliler ve öğrencilerin katıldığı törende
konuşan Okul Müdürü Muharrem
Özkan bir konuşma yaptı, Okul Müdürü
Özkan konuşmasında, öğrencilere
mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar
dileyerek, birlikte bugüne kadar bir yol
yürüdük, Demer Ailesi olarak sizlerin
geleceğe hazırlanması için elimizden
gelen tüm katkıları sizlerle paylaştık,
bundan sonraki hayatınızda eğilmeden bükülmeden, doğruların peşinde olmanız ülkemizin
geleceği açısından da çok önemlidir” dedi.
Okul Müdürü Muharrem Özkan’ın konuşmasının ardından öğrenciler okul idarecileri ve

öğretmenlerinin elinden mezuniyet belgelerini
aldı. Çeşitli şarkılarında seslendirildiği mezuniyet töreninde son olarak öğrenciler toplu
halde keplerini havaya attı. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

