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“Oruçlulara saygı
gösterelim”

Çevre miras değil
Yýl: 1 Sayý: 161

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

İl Müftüsü Ahmet Akın
Ramazan’da oruç tutanlara
saygı gösterilmesi
konusunda da çağrıda bulundu.

Alman Federal Meclisi 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etti. Bu
gelişmenin ardından alınan karara Türkiye’den tepkiler yükseldi.
Çorum’da da siyasi parti temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları yaptıkları açıklamalarla Alman Federal Meclisi’nin aldığı karara karşı kınama
açıklamaları yayınladı. Farklı kesimlerden gelen ortak tepki, kararın
kabul edilemez olduğu ve kararı alanların tarih önünde yargılanacakları
şeklinde oldu.
Sayfa 2’de

5 Haziran Dünya Çevre günü Çorum’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çevre yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Atatürk Anıtında düzenlen törenle devam etti. Etkinlikler kapsamında okullarda
düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
Sayfa 5’te

Sayfa 4’te

‘Çevre, tüm canlılar için
yaşamsal öneme sahiptir’

Ak Parti Çorum İl Başkanı
Av. Rumi Bekiroğlu, Dünya
Çevre ve Çevre Koruma
Haftasını kutlayarak, çevrenin tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olduğunu
Sayfa 5’te
söyledi.

ceza yağdı!

Çorum’da Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü,
çevreyi kirletenlere ceza
Sayfa 5’te
yağdırdı.
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‘Tabiatı hoyratça
kullanmayalım’

Vali Ahmet Kara, Türkiye’de ve dünyada
insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi, çevreye duyarlı nesil yetiştirilebilmesi
için gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanan
‘Dünya Çevre Gününün’, insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunda büyük önem arz ettiğini söyledi.

Muhasebecilerde yeni
başkan Ali Can Doğan

Çorum Serbest
Muhasebeciler
Odası’nda
görev dağılımı
yaptı.
Muhasebeciler Odası’nın
yeni başkanı Ali Can
Doğan yaptı.
Sayfa 3’te

Meclis gündemi görüştü
Yol ağı uygun görüldü

İl Genel Meclis Üyesi İmar ve
Bayındırlık Komisyonu
Başkanı Yurdanur Özzehinli,
Kargı ilçesi Gökçedoğan Köyü
ile Gökçedoğan Köyü Tekkeşin
Mahallesi arasındaki 10,2 kilometrelik yolun İl Özel
İdaresinin yol ağına alınmasının komisyonca uygun görüldüğünü söyledi.
Sayfa 8’de

Ambulans helikopter yaralı işçi için havalandı

Sungurlu’da yaralanan işçi ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk
edildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çulhalı köyünde taşkın koruma çalışmaları kapsamında dere yatağına Sungurlu Belediyesine ait
araçla beton atıldı.
Sayfa 3’de

Mahmut Özdemir
cinayetinde karar

Çorum'da
Ticaret Borsası
eski başkanı
Mahmut Özdemir'i bıçaklayıp
öldüren işçisi Mehmet
Eryücel, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sayfa 4’te

8

Karagöz:Soykırım
kararını kınıyoruz
Alaca İl Genel Meclis Üyesi
Abdurrahman Karagöz,
Almanya Federal
Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili Yasa Tasarısını
onaylamasını kınadıklarını
söyledi.
Sayfa 8’de

Paralel yapı
operasyonunda
3 tutuklama

Çorum’da Fethullahçı
Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanmasına
(FETÖ/PDY) yönelik
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5
kişi’den 3’ü tutuklandı.

Sayfa 4’te

Uğurludağ yolu tekrar değerlendirilecek

Laçin’in doğu
turizmi araştırılacak
İl Genel Meclisi, Laçin’in doğa
turizmini araştırmak için çalışma yapacak.

Sayfa 8’de

8

‘Temiz ve sağlıklı
bir dünya diliyorum’

İl Genel Meclis Üyesi Abdullah
Meteoğlu, 44 yıl önce ilan edilen Dünya Çevre Günü’nün,
Türkiye’de ve dünyada çevre
korumacılığının bilinçlendirme günü olarak değerlendirildiğini söyledi.
Sayfa 8’de

Kınıyoruz
Sayfa
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Alman Federal Meclisi 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etti. Bu gelişmenin ardından alınan karara Türkiye’den tepkiler yükseldi. Çorum’da da siyasi parti temsilcileri ve Sivil
Toplum Kuruluşları yaptıkları açıklamalarla Alman Federal Meclisi’nin aldığı karara karşı
kınama açıklamaları yayınladı. Farklı kesimlerden gelen ortak tepki, kararın kabul edilemez
olduğu ve kararı alanların tarih önünde yargılanacakları şeklinde oldu.

‘Kararı en şiddetli
şekilde kınıyorum’

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
Almanya’nın meclisten oyladığı tasarının her
şeyden önce tarihte hoşgörüsü ile tanınmış Türk
Milleti için büyük bir haksızlık ve tarihin saptırılması olduğunu söyledi.
Bekiroğlu; “Almanya tarafından ülkemize karşı
bir algı operasyonu yürütülmek istenmektedir.
Bu tasarının Türkiye açısından hiçbir hükmü ve
anlamı yoktur. Bu kararı en şiddetli şekilde kınıyorum. Parlamentolar tarihi hükümleri ve kararları vermek yerine politikalarını yapmakla
yükümlüdür.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da
defalarca söylediği gibi "1915 olaylarının arşiv
belgelerine dayanarak ve tarihi gerçeklerin
aydınlatılması için 2005 yılında ortak tarih
komisyonu kurulması çağrısında bulunduğunu,
bugüne kadar ne Ermenistan'dan ne de soykırım
tezini savunanlardan bu çağrıya olumlu bir cevap
geldiğini söylemişti” dedi.
Bekiroğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Uluslararası hukukta tanımı açık ve kesin olarak
yapılmış soykırım kavramı siyasi amaçlarla istismar edilemeyecektir. Ermeni anlatısını tartışılmaz bir gerçek gibi dayatmaya çalışan, tarihi
siyasileştiren politikanın arkasında ırkçılığa
varan Türk ve İslam karşıtlığı ile Almanya’nın
geçmişte insanlığa karşı işlediği suçlar ve bozuk
soykırım sicili yattı. Alman Parlamentosunun
böylesine tarihi gerçeklerden uzak bir tasarıyı
mecliste oylaması tarih adına utanç verici bir
durumdur.”

‘Alman meclisinin
kararını kınıyoruz!’

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Çorum İl
Başkanı İbrahim Bıçak, Alman Federal
Parlamentosu’nun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak kabul etmesiyle ilgili bir açıklama
yaptı.
Tarihi gerçeklerle uyuşmayan bilimsellikten uzak
kararı şiddetle kınadıklarını dile getiren İbrahim
Bıçak, açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
“Alman Federal Parlamentosu’nun 1915 Ermeni
olayları ilgili aldığı kararı büyük bir hayret ve
üzüntü ile öğrendik. Bu tür kararların parlamentolarda siyasiler tarafından alınması bilimsellikten uzaktır. Tarihçilerin ve mahkemelerin görevini siyasilerin üstlenmesi ve tarihi gerçeklerden
uzak kararlar alması akli değildir. Almanya ve
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini olumsuz etkileyecek olan bu karar acilen geri çekilmelidir. İnsanı merkeze alan bir medeniyetin mensubu olarak tarihimizle gurur duyduğumuzu ve alınan kararın yok hükmünde olduğunu deklare ediyoruz. Alman Parlamentosunun kararını şiddetle
kınıyoruz.”

‘Soyu belli olmayana
soykırım da ne ola?’

Ak Parti Çorum Merkez ilçe Başkanı Av. Yaşar
Anaç, Almanya Federal Meclisinin aldığı karara
tepki gösterdi. Anaç, “Yüzsüzlük hat safhada
adamlar “soykırım” dan bahsederken basit bir
şeymiş gibi bahsediyor, suça ortak olduklarını
kabul ediyor, kendi yaptıkları soykırımı dile getirerek bir nevi legalleştirmeye çalışıyor. Kusura
bakmayın beyler sizin soyunuz kıymetli olmayabilir, hatta soyunuzun ne olduğu bile belli olmayabilir, belki de bu yüzden size çok basit geliyor
soykırımdan söz etmek. Soyu belli olmayana soykırım da ne ola ki?” dedi. Anaç, konuya ilişkin
yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Ana metin ortada Alman Parlamentosu “Ermeni
soykırımını(!)” kabul etti. Lakin bunun yanında
Parlamento yaptığı konuşmalarla nasıl bir korku
yaşadığını verdiği alt metinlerle gözler önüne
serdi. Konuşmadaki gizli mesajları birlikte
çözümleyelim.
Tasarıyı oluşturan ve Parlamentoya sunan Yeşiller
Partisi Eş başkanı Cem Özer; yaptığı konuşmada
tasarının kabul edilmesinin Türk-Ermeni ilişkisine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtiyor.
Sözüm ona Türk olduğunu iddia eden bu şahıs
sözde olan bir soykırımı gerçekmiş gibi kabul
ettirerek nasıl bir katkı bekliyor acaba?”

‘Almanya çirkin
yüzünü göstermiştir’

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün,
Almanya Federal Parlamentosu’nda 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirildiği yasa tasarısının
onaylandığını
belirterek,
“Parlamentolarda yapılan oylamalarla tarih yazılmaz, kararı kınıyoruz” dedi.
Erözgün “Bu kararla Almanya Parlamentosu çirkin yüzünü göstermiştir. Kendi tarihlerindeki
karanlık dönemleri görmezden gelenler, akla
mantığa uymayan bir girişimle akılları sıra
Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışmaktadır” diyerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Unutmasınlar ki kendi tarihleri, geçmişleri
karanlık sayfalarla doludur. Tarihte tescillenmiş
hukuken ilk ve tek soykırım Almanlar tarafından
Yahudilere yönelik olarak yapıldı. Soykırım görmek isteyenler kendi tarihlerine baksın.

‘Almanya’nın tarihi hatasını

kınıyor, bu kararı tanımıyoruz’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Almanya Federal
Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili Yasa
Tasarısını onaylamasını kınadıklarını söyledi.
Almanya Federal Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili Yasa Tasarısını onaylamasını kınadıklarını, yasayı yok hükmünde kabul ettiklerini dile
getiren Saatcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha
çok artarak gelişmesi gereken bir dönemde böyle
bir yasanın Alman parlamentosundan geçmesinin
tarihi bir hata olduğunu vurguladı.
Saatcı, “Bu tasarıların sömürgeci geçmişleriyle
milyonlarca insanı katletmiş ABD, Fransa gibi
ülkelere ilaveten şimdi de Nazilik ve faşizm gibi
yakın geçmişinde acımasız despotik yönetim
şekli insanlığa sayısız ölümler armağan etmiş (!)
Her zaman hakkın ve hakikatin yanında olmayı
şiar edinmiş Memur-Sen olarak, bırakınız geçmişi, Suriye’de, Irak’ta, Arakan’da, Mısır’da dünyanın başka coğrafyalarında hâlâ yüz binlerce insanı bütün bir dünyanın gözünün içine baka baka
katleden, milyonlarcasını yerinden yurdundan
eden anlayışın, bu gayri ciddi ve gayri ahlâki tavrını kınıyor, bu kararı tanımadığımızı deklare ediyoruz.”

TÜMSİAD: Alman Federal

Meclisi kararını kınadı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
(TÜMSİAD) Çorum Şube Başkanı
Abdurrahman Kılıç, Almanya Federal
Parlamentosu tarafından 1915 olaylarına ilişkin
Ermeni iddialarını kabul eden tasarının kabul
edilmesini yayınladığı bir mesajla kınadı.
Bu kararın iki ülke iş adamlarını kaygıya düşürdüğünü dile getiren Kılıç, tasarının kabul edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:
“101 yıldır dünyanın gündeminde tutulmaya
çalışılan Ermeni olaylarını uluslararası camiada
bazı devletler kendi amaçları doğrultusunda
kullanmak istemektedirler. Bugün aynı durumun Almanya’da yaşandığını görüyoruz. Alman
Parlamentosu’nun bu kararı alırken hem tarihin
gerçeklerini hem de Türkiye ile kültürel, ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini değerlendirmeye tabi tutmadığı görülmüştür. Öyle ki,
onaylanan tasarı görüşülürken bile Türkiye’nin
gerçekleri gündeme dahi alınmamış ve
Almanya’da yaşayan 3 milyon Türk’ün hassasiyeti hiçe sayılmıştır.

‘Türkiye’ye karşı
örtülü savaş ilanıdır’

Bağımsız
Kamu
Görevlileri
Sendikaları
Konfederasyonu
(BASK) İl Temsilcisi Hayati Çam,
başka hiçbir konuda bir araya gelemeyen Alman Parlamentosu’ndaki
4 parti ve biri dışında tüm milletvekillerinin 1915 olayları konusunda
oy birliği ile karar almalarının sadece alçakça bir iftira ve sözde müttefik ülkenin ihanetinden de öte, örtülü bir savaş ilanı olarak anlaşıldığını
söyledi.
Ne yazık ki olayların yaşandığı
1915 yılında da, Federal Meclis
kararının alındığı 2016 yılında da
Almanya’nın Türkiye’nin müttefiki
olduğunu kaydederek, “Sözde müttefik ülkenin, o arada ikide bir
Türkiye’yi ziyaret ederek gülücükler dağıtan Başbakan Merkel dahil
yöneticileri de, sessiz kalarak bu
oyunda rol almaktan kaçınmamışlardır” dedi.
Almanya’yı ve hortlatılmak istenen
haçlı zihniyetini şiddetle telin ettiklerini tehcir ve Ermeni katliamlarında hayatını kaybedenleri rahmetle
andıklarını dile getiren Çam, konuya ilişkin açıklamasında şunları vurguladı:
“Onlarca imparatorluk ve devlet
kuran milletimizin tarihinde utanç
duyacağımız bir olay yaşanmadığı
gibi 1915 tehcirine ilişkin tarihi gerçekleri hatırlatarak kamuoyuyla
paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle
karar örtülü bir savaş ilanı niteliğindedir.
Şu
andan
itibaren
Almanya’da yaşayan Türkler

Alman ırkçıları için açık bir hedeftir. Yaşanacak her acı olayın sorumlusu Alman Federal Meclisi ve
Alman Hükümeti olacaktır. Türkiye
Almanya ile ilişkilerini yeniden
gözden geçirmelidir. Türkiye;
Suriyeli mültecilerin Almanya’ya
girmesini önlemeye ilişkin yapılan
anlaşmayı derhal tek taraflı iptal
etmelidir.
BASK
olarak;
Almanya’yı ve hortlatılmak istenen
haçlı zihniyetini şiddetle telin ediyoruz.
Tehcir ve Ermeni katliamlarında
hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.”

‘Tarihi kara lekelerle dolu olanlar
bizleri soykırımla suçlayamaz!’

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
Selim Aydın, Alman Federal
Meclisi’nin günlerdir tartışılan
1915 tehcir olayları çerçevesinde
sözde soykırım tasarısını yapılan
oylamada kabul ediğini söyledi.
Türkiye Kamu-Sen olarak Alman
parlamentosunun aldığı bu kararı
şiddetle kınadıklarını ifade eden
Aydın, “Kendilerini tarihçilerin
yerine koyarak yalanlarla dolu
olduğu her şekilde ispatlanmış
olan bu olayları bir millete mâl
etmeye kalkışmak tam anlamıyla
bir hezeyandır. Ayrıca tarihi kara
lekelerle dolu olan, Avrupa’nın
göbeğinde milyonlarca insanı gaz
odalarında katleden bir milletin
bugün, böyle bir karar imza atması
ve bizleri soykırımcı olarak nitelemesi tirajikomiktir” dedi. Aydın,
konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:
“Kaldı ki, dünyada onlarca parlamento kendisini hukukun da üzerine koyarak sözde soykırım kararını
onaylarken, uluslararası anlamda
yetkinliği olan hiçbir mahkeme
bugüne dek Türkiye’de hiçbir gerçek kişiyi soykırım suçlusu ilan
edememiştir.
Sadece tarihçilerin ve mahkemelerin karar vereceği bir konuda siyasilerin bu yönde attığı adımlar iki
ülke ilişkilerine zarar verecektir.
Özellikle Almanya’da yaşayan üç

milyon Türk vatandaşını da derinden yaralayacaktır.
Bilinsin ki dünya üzerinde Türk’e
insanlık dersi vermek, değil
Almanya’nın, hiçbir milletin haddine değildir. Türk milleti soykırım yalanına kurban edilemez.
Bize böyle bir iftirayı reva görenlere karşı sessiz kalmamız düşünülemez. Bu noktada devlet olarak,
derhal Almanya’ya karşı yaptırımlar uygulanmalıdır. Etrafımızdaki
ihanet çemberi giderek daralmakta,
ülkemize yeni ve açık bir Haçlı
saldırısı bütün şiddetiyle başlamış
bulunmaktadır.
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Kara, Vilayetler Hizmet Birliği toplantısına katıldı
Sayfa

Çorum Valisi
Ahmet Kara,
Vilayetler Hizmet
Birliği
Toplantısı’na katıldı. Vali Kara,
Ankara Gölbaşı
Vilayetler evinde
gerçekleşen
Vilayetler Hizmet
Birliği 42.olağan
genel meclis toplantısına katılırken,
toplantıda Giresun,
Rize ve Bitlis
Valileri Yönetime
seçildi.

Bekiroğlu, il başkanları

toplantısına katıldı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, AK Parti
Genel Merkezi tarafından
düzenlenen 109. Genişletilmiş
İl Başkanları Toplantısı’na
katıldı.
İl Başkanları toplantısını değerlendiren AK Parti Çorum İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
milletten yetki almayan, güç
almayan, milletin önüne gidip
derdini sormayanın ülke idaresinde yerinin olmadığını söyledi. Milletin evlatlarıyla AK
Parti’nin siyaset sahnesine çık-

‘Tabiatı hoyratça
kullanmayalım’

Türkiye'nin ihtiyacı olan, işini
görmeyen, görmekte yetersiz
kalan bu anayasayı mutlaka
değiştirmemiz gerekiyor. Eğer
millet kazanacaksa biz kaybedelim, hiç önemi yok. Bizim
bakışımız bu. Biz, yarını değil,
yeni nesillerin geleceğini düşünüyoruz. Sorunları torunlara
bırakarak bugünlere gelen bir
parti değil AK Parti. Bu meseleyi çözecekse yine Ak Parti
çözecek, başkanlık sistemini de
bu ülkeye getireceğiz” dedi.

Muhasebecilerde yeni
başkan Ali Can Doğan

İş dünyasından Vali
Kara’ya veda yemeği

Çorum iş dünyası tarafından valiler
kararnamesi ile Çorum’dan ayrılacak
olan Vali Ahmet Kara’ya veda yemeği
tertip edildi.
İnci Restaurant’ta gerçekleştirilen veda
yemeğine Garnizon ve İl Jandarma
Komutanı J. Kd. Albay Ahmet Çelik,
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül
ve bazı daire müdürleri ile işadamları
katıldı.
Vali Ahmet Kara, Türkiye’de ve dünyada
insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi,
çevreye duyarlı nesil yetiştirilebilmesi için gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanan ‘Dünya
Çevre Gününün’, insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunda büyük önem
arz ettiğini söyledi.
Dünya Çevre Günü ile ilgili mesaj yayınlayan
Vali Ahmet Kara, insanlığın ortak mirası olan
tabiatın hoyratça kullanılmaması gerektiğini
vurguladı.
Vali Kara, “Yeşil alanları alabildiğince çoğaltalım. Zira kaynaklarımızı korumak ve geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmak ortak bir
zorunluluktur. Çünkü çocuklarımıza bırakacak
başka dünya yok. Unutmayalım ki, temiz bir
çevre için her bireyin yapacağı mutlaka bir şeyler vardır. Bu duygu ve düşüncelerle “Dünya
Çevre Günü” nü kutluyor, temiz ve sağlıklı bir
dünya diliyorum” diyerek, mesajında şunları
dile getirdi:
“İçerisinde yaşadığımız doğa, özellikle son
yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız
şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle
büyük zarar görmüştür. İnsanlık, varoluşundan
bu yana çevresini kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmış, bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve ondan etkilenmiştir.
Nasıl ki tabiatın insan hayatı üzerinde tesirleri
varsa, bizlerin faaliyetlerinin de tabiat üzerinde
tesiri bulunmaktadır. Bu sebeple çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması,
kaynaklarımızın israf edilmeden verimli kullanılması ve bilinçli toplum oluşturulmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.
İnsanlığın ortak mirası olan tabiatı hoyratça
kullanmayalım. Şayet soluduğumuz havanın,
içtiğimiz ve kullandığımız suların, yediğimiz
gıdanın, bulunduğumuz yerin temiz olmasını,
gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir
bir dünya bırakmak istiyorsak, çevremizi temiz
tutalım. Doğayı, tabiatı, yeşil alanları koruyalım. Yeşil alanları alabildiğince çoğaltalım. Zira
kaynaklarımızı korumak ve geliştirerek gelecek
kuşaklara aktarmak ortak bir zorunluluktur.
Çünkü çocuklarımıza bırakacak başka dünya
yok. Unutmayalım ki, temiz bir çevre için her
bireyin yapacağı mutlaka bir şeyler vardır. Bu
duygu ve düşüncelerle “Dünya Çevre Günü”
nü kutluyor, temiz ve sağlıklı bir dünya diliyorum.”

tığını ve aynı tarzda da çalışmasına devam ettiğini dile getiren Bekiroğlu, AK Parti kadrolarının imzasını attığı başarılı
çalışmalarla hayalleri gerçeğe
dönüştürdüğünü dile getirdi.
Milletin yollarını açtıklarını,
tünellerle dağları geçtiklerini
köprülerle vadileri birleştirdiklerini şimdi yeni anayasa ve
sistemin yolunu açma zamanı
olduğunu
dile
getiren
Bekiroğlu, “Bu yolu da AK
parti teşkilatları olarak milletimizle
beraber
aşacağız.

Yemekte katılımcılar, Vali Ahmet
Kara’ya, Çorum’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bundan
sonraki hayatında başarılar diledi.
Vali Ahmet Kara ise, Çorum’da görev
yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’da bunduğu
20 aylık süre zarfında kendisine destek
veren iş adamlarına teşekkür etti.
Çorumlu işadamlarının birlik ve bera-

berlik içinde hareket ettiğini kaydeden
Vali Kara, bu birlikteliğin Çorum için
bir avantaj olduğunu söyledi.
Yemek sonunda Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol
Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Başaranhıncal, Çorum’a yaptığı
hizmetlerinden dolayı Çorum anısına
Vali Ahmet Kara’ya hediye takdim etti.

Çorum Serbest Muhasebeciler
Odası’nda görev dağılımı yaptı.
Muhasebeciler Odası’nın yeni
başkanı Ali Can Doğan yaptı.
Serbest Muhasebeciler Odası’nda
Genel Kurul toplantısı geçtiğimiz hafta sonu
yapılmıştı. 4 adayın yarıştığı seçimlerde oy
dağılımına göre yönetime giren isimler belirlenmişti. Yeni yönetim yaptığı ilk toplantısında
görev dağılımını gerçekleştirdi.
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına
seçilen üyelerin görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Yönetim kurulunda;
Başkan: Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı
Sayman Nazik Bulut, Oda Sekreteri Türkay
Yücel, üyeler Murat Metin, Lemzi Çöplü.
Denetleme kurulunda;
Başkan Ayhan Şahin, üyeler Murat Ağca, Elvan
Şener
Disiplin kurulunda;
Başkan Nihat Turgut, Başkan Yardımcısı
Bülent Girgin, Sekreter Didem Şimşek Üzbey.
Mustafa Duman ve İsmail Yurdakul ise disiplin
kurulunda üye olarak görev aldı.

Ambulans helikopter yaralı işçi için havalandı
Sungurlu’da yaralanan işçi
ambulans
helikopter
ile
Ankara'ya sevk edildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çulhalı
köyünde taşkın koruma çalışmaları kapsamında dere yatağına
Sungurlu Belediyesine ait araçla
beton atıldı. Daha sonra iddialara
göre, işçi A.Y. (46) beton pompasını temizleye başladı. Bir anlık
dikkatsizliği sonucu işçinin ayağı
beton pompasına sıkıştı.
Çevredekilerin 112 acil yardım
ekiplerine haber vermesi üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri
uzun uğraşlar sonucu işçinin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Sungurlu Devlet Hastanesine
kaldırılarak tedavi altına alınan
işçinin ileri tetkik ve tedavisi için
Ankara'dan helikopter ambulans
istendi. Kısa sürede ilçeye gelen
helikopter ambulans Atatürk
Stadyumuna
iniş
yaptı.
Helikopter ambulans yaralı işçiyi
alarak Ankara'ya götürdü.
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“Oruçlulara saygı gösterelim”

İl Müftüsü Ahmet Akın
Ramazan’da oruç tutanlara
saygı gösterilmesi konusunda
da çağrıda bulundu. Akın
“Oruç tutmayanlar, oruçluların önünde açıktan yiyip
içmemeli. Kimsenin sokakta
yiyip içmesine karışamayız
ama Müslüman bir ülkede
oruç tutanlara karşı saygı göstermek de bir erdem ve nezaket gereğidir” dedi.
Akın, “Günler uzun, ben
oruç tutamam” düşüncesine
kapılanlara da Allah’ın oruç
tutanlara sabır vereceğini
hatırlattı.

İl Müftülüğü Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Bu yılda vatandaşların manevi açıdan dolu dolu bir Ramazan yaşayabilmeleri için bir dizi
program hazırlandı. Bu yılki Ramazan ayının teması ise “Gelin Gönüller
Yapalım Bu Ramazan ve Her Zaman” olarak belirlendi

Fitre 15 TL
11 ayın sultanı Ramazan,
Pazar günü akşamı ilk teravih namazı ve Pazartesi
günü tutacağımız ilk oruç
ile başlıyor. İl Müftüsü
Ahmet Akın düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayına yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Çorum İl Müftüsü Dr.
Ahmet Akın başkanlığında düzenlenen
toplantıya Müftü Yardımcıları Ahmet
Süzen, Abdullah Pamuklu ve Selahattin
Bozkurt, TDV Çorum Şube Temsilcisi
Mustafa Ersoy, Ayniyat Saymanı
Abdullah Sanar ile basın mensupları
katıldı.
İl Müftülüğü olarak yaklaşan Ramazan
Ayı öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Müftü Akın, “Rahmet,
bereket, oruç ve
Kur’an ayı
Ramazan’ın dolu dolu geçmesi için bir
dizi program hazırladık” dedi.

düzenlenen hizmetiçi eğitim kurslarına
katılan ve bu kurslarda başarılı olan
cami görevlileri tarafından kendi camilerinde vaazlar verilecektir.

de camiler sabaha kadar açık bulundurulacaktır.

OSMANLI
GELENİĞİ
ÇORUM’DA YAŞAMAYA
MUKABELE PROGRAMLARI DEVAM EDECEK
Ramazan ayı boyunca bütün camilerimizde sabah mukabelesi, öğle ve ikindi
vakitlerinde de muhtelif camilerimizde
mukabele programı cami görevlilerimizce, Hıdırlık Kur'an Kursumuzda eğitim gören erkek hafızlarımız ile İmamHatip Lisesi'nde okuyan hafız öğrencilerimiz ve dışarıdan hafızlığını bitirmiş
öğrencilerimiz tarafından uygulanacak.

CAMİDE HATİMLE
TERAVİH

Bu
yıl
Ramazan
Ayı’nda
Kubbeli,Hıdırlık,İsahalife,Azapahmet,
Garantievler ve Köroğlu camileri

İl Müftüsü Ahmet Akın açıklamasında
bir süredir Çorum’da Ramazan aylarında uygulanan, Enderun Usulü Teravih
ve Cumhur Müezzinliği uygulamasını
bu yıl da sürdüreceklerini bildirdi.
Osmanlı geleniğini Çorum’da yaşamaya
devam edeceklerini söyleyen Akın,
“Ramazan heyecanı ve mutluluğunu zirveye taşımayı amaçlıyoruz” dedi.
Akın, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde
08 Haziran’da, Ulu Camii’de 15
Haziran’da, Akşemsettin Camii’nde 22
Haziran’da, Tevhit Camii’nde 29
Haziran’da olmak üzere 4 camide
Enderun Teravih Namazı ile Cumhur
Müezzinliği uygulaması yapılacağını
açıkladı.

“İYİLİK SOFRASI” ADI
ALTINDA İFTAR PROĞRAMI
DÜZENLENECEK

RAMAZAN AYI
HAZIRLIKLARI TAMAM

Ramazan ayı gelmeden önce bütün
camilerde genel temizlik yapılarak
Ramazan Ayı’na hazırlandığını belirten
Akın, bütün camilerde teravih namazı
yatsı ezanı ile birlikte normal vaktinde
kılınacağını ve ilave süre eklenmeyeceğini açıkladı.
Müftü Akın Ramazan hazırlıklarına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer
verdi;
“Merkez camilerde minaresi bulunan
bütün belde ve köy camilerinin şerefelerindeki kandiller akşam ezanı ile imsak
vaktinde okunacak sabah ezanı arasında
yakılacak. Ayrıca Abdibey, Fatih Sultan
Mehmet Camii, Çimento Camii, Küçük
Sanayi Sitesi Camii, Çatalhavuz, Özrahman Camii, Düvenci Beldesi ve
Akşemsettin Camii ve Düvenci Beldesi
Camiindeki mahyalar da belirtilen
vakitler arası ışıklandırılacak.

CAMİLERDE VAAZ
PROGRAMLARI

Merkez Ulu Camide Öğle ve yatsı
namazlarından önce vaaz ve irşat hizmeti sunulacaktır. Ayrıca muhtelif camilerde İl vaaz ve irşat kurulu üyeleri tarafından,
diğer
camilerde
ise
Başkanlığımız ve Müftülüğümüzce

olmak üzere 6 camimizde hatimle teravih namazı kılınacaktır.

İTİKÂF

Merkez ve köy camilerimizde vatandaşlarımızın müracaatları durumunda
Mülki Amirin onayıyla Ramazan Ayının
son 10 günü itikâfa girilebilecektir.

İl Müftüsü Ahmet Akın Ramazan ayında yapacakları bir dizi programlar hakkında
da
şu
bilgileri
verdi;
“Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet
Vakfı Çorum Şubesi tarafından16
Haziran
2016
Perşembe
günü
Akşemseddin Camii bahçesinde halkın
katılımıyla “İyilik Sofrası” adı altında
bin kişilik iftar programı düzenlenecek.
Hasan Çakmak yönetimindeki Türk
Tasavvuf Musikisi konseri ve Kuran-ı
Kerim tilavetiyle başlayacak programda
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Mehmet GÖRMEZ’in Ramazan Ayı
mesajı ve Türkiye Diyanet Vakfı tanıtım
filmi gösteriminin yer alacak ve geleneksel hale gelen iftar daveti verilecektir.

TERAVİH
SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ NAMAZGAHTA
KILINACAK
YAPILACAK CAMİLER
İlimiz merkez Ulukavak Mahallesi
Murad-Rabi Ulu Camii, Baltalı, Hamit
ve Kubbeli Camilerinde Kadir
Gecesinde, Abdibey ve Hıdırlık
Camiinde ise Arefe günü sakalı şerif
ziyareti yapılacaktır.

KADİR GECESİNDE
AÇIK BULUNDURULACAK
CAMİLER
Kadir
gecesinde
Ulu
Camii,
Akşemsettin,Kerebigazi, Huzur, Hz.
Ali, İlim Yayma Cemiyeti, Fatih Sultan
Mehmet,
Binevler,
Ceritoğlu,
Dumlupınar, Bedir, Hıdırlık, Selimiye,
Veysel Karani, Buhara, Emre, Huzurevi,
Devlet Hastanesi, Köy Hizmetleri,
Esnafevleri, Pelit,Tevhit, M. Sinan,
Velipaşa ve Yörükevler camileri kadir
gecesinde sabaha kadar açık bulundurulacaktır.
Belde ve köylerimizde ise ihtiyaç halin-

Akpınar Caddesi üzerinde bulunan
namazgâh, Belediyemiz tarafından
bakım onarımdan geçirilerek namaz
kılınacak hale getirildiğinden İl
Müftülüğü olarak Çorum’un eski geleneği olan namazgâhta namaz kılma
geleneği bu Ramazanda yatsı ve teravih
namazları kılınacaktır.

CAMİ
BAHÇELERİNDE
İFTAR PROGRAMLARI
İlimizde bulunan ve müştemilatı müsait olan cami ve Kur’an kurslarının bahçelerinde İmam-Hatip, MüezzinKayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerimiz tarafından öğrencilerin, zengin
fakir vatandaşların katılımlarıyla iftar
programları
düzenlenecek
olup,
Ramazanda “Gelin Gönüller Yapalım
Bu Ramazan ve Her Zaman” sloganı
yerini bulacaktır.

2016 yılı fitre miktarının da asgari
15.00 TL olarak belirlendiğini
açıklayan Müftü Ahmet Akın,
“Belirtilen sadaka-i Fıtır da verilecek meblağ konusunda bir üst
sınırın olmadığı, ideal olanın, herkesin hayat standartlarına göre asgari günlük

gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağın
verilmesi, söz konusu meblağın, gıda gibi ayni
olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebilir. Ayrıca; 5601 SMS ile vatandaşlarımıza
fitre hizmeti sunulacaktır. Her SMS bir fitre
miktarıdır. Zekat için nisap miktarı; 80.18 gr.
Altın veya 561.2 gr gümüş”

Paralel yapı
operasyonunda 3 tutuklama

Çorum’da
Fethullahçı
Terör
Örgütü/Paralel
Devlet
Yapılanmasına (FETÖ/PDY)
yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5
kişi’den 3’ü tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın 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
Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü (TEM) ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyon kapsamında 11
ikamet ve 6 iş yeri olmak
üzere toplam 17 adreste
arama
yapılırken,
haklarında
gözaltı
kararı
bulunan
şüphelilerden H.B.,
M.B.,
O.B.,

M.A. ve M.H. gözaltına alınmıştı. Tutuklama istemiyle
Çorum Sulh Ceza
Hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.B., H.B. ve M.H.
cezaevine gönderilirken, O.B.
ve M.A. adli kontrol kararıyla
serbest bırakıldı.

Mahmut Özdemir
cinayetinde karar
Ç o r u m ' d a
Ticaret Borsası
eski
başkanı
Mahmut Özdemir'i bıçaklayıp
öldüren
işçisi
Mehmet
Eryücel, 25 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Olay geçen yıl Mart ayında
Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde
bulunan
Çorum
Ticaret Borsası eski başkanı
Mahmut Özdemir'e ait tavuk
çiftliğinde meydana geldi.
İddialara göre Mahmut Özdemir ile tavuk çiftliğinde işçi
olarak çalışan 43 yaşındaki
Mehmet Eryücel, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu
Mehmet Eryücel, Mahmut
Özdemir'i göğsünden 3 kez
bıçakladı. Özdemir, olay
yerinde hayatını kaybetti.
Mehmet Eryücel önce 112
Acil Servis'i aradı. Sonra da
jandarmayı arayıp kendisini
ihbar etti. Olay yerine gelen
Jandarma ekipleri Mehmet

Eryücel'i gözaltına aldı.
Nöbetçi mahkeme tarafından
tutuklanan ve 1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanan
Eryücel, karar duruşmasında
son kez hakim karşısına çıktı.

'ÇOK
PİŞMANIM
KEŞKE ÖLMESEYDİ'
Mehmet Eryücel, son savunmasında Mahmut Özdemir'in
sahibi olduğu tavuk çiftliğinde
8 yıldır çalıştığını belirterek
şunları anlattı:
"Son zamanlarda aylık ücretimden çeşitli kesintiler yapıldı. Bana zam yapacağını söylemesine rağmen yapmadı.
Olayın olduğu gün tavuk çift-

liğine geldiğinde ücret konusunda kendisiyle tartışma
yaşadık. Tavuk çiftliğinin
yemlik bölümündeki tartışmamız sırasında bana küfür etti.
Kavga etmeye başladık. Yem
torbalarını kesmek için olay
yerinde bulunan bıçağı alarak
3 defa göğüs kısmından bıçakladım. Çok pişmanım. Olay
bir anda oldu. Keşke olmasaydı. Ben o an psikolojik baskı
altında olabilirim."
Mahkeme, Mehmet Eryücel'i
önce 'kasten adam öldürmek'
suçundan ömür boyu hapis
cezasına çarptırırken, samimi
itirafı ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak
cezasını 25 yıla indirdi.

Sayfa
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‘Çevre Günü’ kutlandı
5 Haziran Dünya Çevre günü Çorum’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çevre yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Atatürk Anıtında düzenlen
törenle devam etti. Etkinlikler kapsamında okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün
düzenlediği
“5
Haziran Dünya Çevre
Günü”
etkinlikleri
Saat kulesi önünde çevre yürüyüşü
ile başladı. ‘Daha temiz Çorum için
el ele” mesajının verildiği yürüyüşe
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki
Gül, Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreteri Ömer Sobacı, İl
Özel İdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Seyit Ahmet Sancak,
Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürü Haşim Eğer, bazı bürokratlar, izciler ve öğrenciler ile bisikletli gençler katıldı.
Yürüyüşe katılan ellerinde çevrenin
önemine dikkat çeken pankartlarla
saat kulesi önünde Atatürk Anıtına
kadar yürüdü. Çevre günü etkinlik-

leri Atatürk anıtında düzenlenen
programla devam etti. Törende ilk
olarak Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Seyit Ahmet Sancak
Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra izci öğrenciler çevre
andı içerken, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Seyit Ahmet Sancak’ta
günü önemini belirten bir konuşma
yaptı. Programda son olarak çevre
konulu yarışmalarda dereceye giren
öğrencilere
ödülleri
verildi.
Yarışmalarda birinci olanlara bisiklet hediye edilirken, ödül töreni
sonrası dereceye giren eserler de
öğrenciler tarafından seslendirildi.
Program, etkiliğe katılanlara çeşitli
ikramlarda bulunulması ile sona
erdi.

Çevreyi kirletene ceza yağdı!

Çorum’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çevreyi kirletenlere ceza yağdırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyit Ahmet Sancak yaptıkları denetimler
sonucunda tüzel kişiliklere 415 Milyon Lira, gerçek kişilere 249 Milyon Lira
olmak üzere toplam 665 Milyon Lira para cezası uygulandığını açıkladı
Dünya Çevre Günü kutlama etkinliklerinde açıklamalarda bulunan Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Seyit Ahmet
Sancak, 2015 yılında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
“Yaşam kaynaklarımızı korumak için
hep birlikte ele vererek çocukların
daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya
gayret etmeliyiz” diyen Sancak, bu
konuda Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü olarak bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.
Çorum’da hava kalitesi ölçümlerinin 3
istasyon tarafından yapıldığını belirten
Sancak, “Ölçümler www.havaizleme.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır ve kullanıma açıktır.
Ölçümler saatlik ve günlük olarak
kaydedilip değerlendirilebilmektedir.
1-İstasyon: Atatürk Anadolu Lisesi
bahçesinde, 2-İstasyon: Mimarsinan
Mah. 21.Sokakta bulunan belediye
parkında ve 3-İstasyon: Bahabey
Caddesi, Fuarium Marketi önünde yer
almaktadır” dedi.

665 MİLYON TL PARA
CEZASI KESİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyit
Ahmet Sancak, hava kirliliği 1. derecede kirli iller arasında bulunan
Çorum’da, Ekim 2015’den itibaren
hava kirliliğinin azaltılması ve bu kirlilikten kaynaklı solunum yolu hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak
çalışmalara ve denetimlerim artırılarak sürdürüleceğini açıkladı.
Sancak, “Bakanlığımız tarafından

2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüze
tahsis edilen “ Numune Alma ve
Denetim Aracı” ile Jandarma ve
Emniyet Müdürlüğü ile birlikte İl
genelinde egzoz denetimleri yapılmaktadır. 26 adet proje için ÇED
Gerekli Değildir Kararı verilmiştir.
2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2015 yılında İl Müdürlüğümüz
tarafından yapılan denetimler sonucunda; tüzel kişiliklere 415.419,00
TL, gerçek kişilere 249.820,76 TL
olmak üzere toplam 665.239,76 TL
idari para cezası uygulanmıştır” dedi.
2015 yılı içerinde Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü olarak çevreyle ilgili
284 denetim yaptıklarını belirten
Sancak, ayrıca bakanlığın Alo 181
Çevre ve Şehircilik Hattı aracılığıyla
gelen 232 adet şikayete yerinde inceleme yapılarak cevap verdiklerini söyledi.
Sancak “Çevre Kirliliğinin önlenmesi
ve alt yapı tesislerinin yapılması,
tamir edilmesi kapsamında Şartlı
Nakdi Yardım Talebinde bulunan
Belediyelerimize 1.241.902,51 TL
nakdi yardım yapılmış ve yapılmaya
devam edilecektir. Ambalaj atıkları,
tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ömrünü
tamamlamış akü ve piller, ömrünü
tamamlamış lastikler gibi konularda
atık üreticilerinin yapmaları gereken
beyanlar online olarak İl
Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
İlimizde oluşan tıbbi atıklar Çorum
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
tarafından işletilmekte olan Kardelen
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde
bertaraf edilmekte olup, 1 adedi
Çorum Belediyesine, 1 adedi de

İskilip Belediyesine ait olmak üzere 2
adet tıbbi atık toplama aracı bulunmaktadır. İlimizde atık pil toplama
işlemi de Çorum Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Hedefimiz İlimizi “Yaşanabilir Çevre
ve Marka Şehirler” anlayışı içerisinde
geleceğe taşımaktır. Bizim gelecek
nesillere bırakabileceğimiz en değerli
şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes
sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede
yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin
çevre bilinci konusunda zihinlerimize
kazınması gereken nokta; doğanın
yaşamak için insanoğluna ihtiyacı
olmadığı, ama insanoğlunun var olduğu sürece yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır.
Bu konuda her ferdin çevreci olma ve
üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti vardır” dedi.

‘Çevre, tüm canlılar için

yaşamsal öneme sahiptir’

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Dünya Çevre
ve Çevre Koruma Haftasını kutlayarak, çevrenin tüm canlılar
için yaşamsal öneme sahip
olduğunu söyledi.
Dünyayı saran küresel ısınmaya
bağlı iklim değişikliklerinin,
hızlı nüfus artışları, sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları ile
plastik ürünler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli
etkenlerin başında geldiğini
ifade eden Bekiroğlu, insanın
ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için havaya, suya ve
gıdaya ihtiyacının olduğunu
ifade etti.
Bekiroğlu, “Her nerede olursak
olalım havanın, suyun, toprağın, çevrenin kirlenmemesi ve
kirletilmemesi için doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmayı,
doğayla uyumlu yaşamayı
öğrenmeli ve öğretmeliyiz.
Dolayısıyla, çevreye karşı
duyarlı olmak ve korumak her
hangi bir kurum veya kuruluşun

değil tüm insanlığın ortak ödevi
olmalıdır” dedi. Bekiroğlu,
konuşmasında şunları söyledi:
“İnsanlığın ortak mirası olan
tabiatı hoyratça kullanmayalım.
Şayet soluduğumuz havanın,
içtiğimiz ve kullandığımız suların, yediğimiz gıdanın, bulunduğumuz yerin temiz olmasını,
gelecek nesillere temiz, sağlıklı
ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, çevremizi temiz
tutalım. Doğayı, tabiatı, yeşil
alanları koruyalım. Yeşil alanları alabildiğince çoğaltalım. Zira
kaynaklarımızı korumak, geliştirerek ve gelecek kuşaklara
aktarmak ortak bir zorunluluktur. Çünkü çocuklarımıza bıra-

kacak başka dünya yok.
Unutmayalım ki, temiz bir
çevre için her bireyin yapacağı
mutlaka bir şeyler vardır.
Bekiroğlu, 5 Haziran "Dünya
Çevre Günü" kutlama mesajında, "Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, sorumluluklarımızı
yerine getirmek ve gelecek
nesillere yaşanabilir, güzel ve
temiz bir gelecek bırakmak için
çaba göstermek, tüm insanlığın
görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın
Dünya Çevre Günü'nü kutluyor,
vatandaşlarımızın güzel, temiz
bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir
ömür geçirmelerini diliyorum.”
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM
PRENSİPLERİMİZDEN
SAPTIRILIYOR MUYUZ?
İş içinde eğitim'imizin bu
uygulamasında; erken yatıp,
erken kalkmak prensibi yer alıyor. Aslında yakın tarihlere kadar
bu prensip tüm MüslümanTürk'ün vazgeçilmez uygulamasıydı. Hatta günümüzde de tamamıyla yok olduğu söylenemez.
Bunun için de kısa yoldan açığımızı ka-patmak istiyoruz. Erken
yatıp, erken kalkmanın; vücudun
sağlığı, dinçliği ve iş randımanı
hususunda büyük önemi vardır.
Tabiatın seyriyle beraber gündüz
15.00'den gece 01.00'e kadar
alıcı, gece 01.00'den gündüz
15.00'e kadar da verici yapıdadır.
Bu nedenle erken yatıldığında
mesela yatsı namazının hemen
ardından yatıldığı zaman, gece
01.00'e kadar insan vücudu gayet
iyi dinlenmiş olduğu gibi, uyku
da alınmış olur. Yani alacağı o
saatte tamam olur ve verici olmaya başlar. O saatten sonra yatmanın hiçbir yararı yoktur. Oysa biz
ne yapıyoruz, gece geç vakitlere
kadar oturup, sabah da kalkmayı
bilmiyoruz. Ne kadar geç de
kalksak, yine turşu gibi hiç dinlenmemiş, uykumuzu alamamış
vaziyette oluyoruz. Tabi gün boyu
çalışmamız, iş randımanımız
verimsiz oluyor. Dinç bir vücut,
sade bir kafa ile çalıştığımızda,
her zamankinden çok daha fazla
ve verimli işler yapacağımız gibi,
başarılı buluşlarla kalkınmamıza
hız katarız. Bugünkü çalışmalarımızla, kalkınmamıza engel
olmaktayız. Bunu önlemek için,
kendimizle beraber tüm gençleri,
hatta mini mini yavrularımızı
erken yatıp, erken kalkmak prensibine alıştırmalıyız. Evet, kendimiz uygulamadığımız gibi, yeni
nesili de kendimiz gibi yetiştiriyor, ülkemizi iyice bitap çalışmalarla yönetilmeye hazırlıyoruz.
Hâlbuki eskiden olduğu gibi bu
prensibimizi yeniden uygulasak,
ülkemizde ilerleme, sağlık ve
huzur yönünden büyük değişikliklerin olacağı kesin.
Bizlere böylesine çeşitli
yararları olan bir prensibi iş içinde eğitim'le uygulamaya koyarak,
yapımızın gereğince yaşamayı
temin etmek istiyoruz. Bu gereğin
önemini, değerini bilen ve her
şeyin düzenli olmasını isteyenlerimiz, bu günden itibaren uygulamasına başlayarak ülke kalkınmasına katkıda öncülük etmiş
olur. Tüm uygulayanlarımıza
başarılar dileriz.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

İNSANIN ŞEKLİ YAPISI GEÇİCİ

MÂNEVİ YAPISI EBEDÎDİR
Değer vermek, insanı tanımanın bir Konuyu elle tutulur, gözle görülür halde
yönüdür diyerek ve bilerek değer vermeyi İnsan açısından ele alalım, görüşlerimizi izaha çalışalım.
Değer mefhumu, insanlar arası ilişkilerin iyi ve kötü sonuçlarından doğmaktadır.
İyi ve kötü değer yargılan, insanların
duygu duyumunda tecrübesi yapıldıktan
sonra verilir.
İnsanı huzurlu ve mutlu kılan olaylar İyi
not alırlar. Böylece, hemen hemen her
olay, başlangıç ve sonuçlan itibarıyla
insanlar tarafından notlandırılmaya tâbi
tutulur. İyi-kötü, acı-tatlı, bozucu-yapıcı, itici-çekici gibi birtakım olayların
sonuçlan, insan denilen yüce varlık tarafından değerlendirilir. İnsandan önce
gelen diğer yaratıklar, değerlendirip
değerlendirmemek diye bir şey bilmezler. Böyle bir şey söz konusu dahi edilemez.
Değerlendirmek mefhumu, biz insanlara
mahsustur.
İnsanın değer yargısı, her şeye ve herkese karşı değişik değişiklin İnsan, kimi
nesneye veya olaya çok değer verir,
kimisine az, kimisine de hiç değer vermez. İnsanın değer verdiği zaman olur,
vermediği zaman olur.
İnsanın insana verdiği değer, sadece
şeklî değil, şeklî ve de mânevi değer vermek olmalıdır. Daha doğrusu, maddi
değer mânevi değerin yanında bozuk
para gibidir.
İnsan, mânevi değer tanımasına öncelik
tanımalıdır.
Sadece şeklî düşünüş, görüş ve duyuşla
verilen değer yargısı, insanın insanı ve
diğer şeyleri tanımasına yeterli değildir.
Şeklî değerler, çok çabuk yıkılmaya,
bozulmaya, yok olmaya mahkûmdur.
Değer verilen şekil veya madde ortadan
kalktığı takdirde, şeklî değer yargısı,
yani şeklî görüş, düşünüş ve inanış da
ortadan kalkar.

açmak gerekirse, diyelim ki insana değer
vereceğiz. İnsanın şeklî yapısına verilen
değer, bir veya birkaç evzasına, bilemedin İnsanı tamamlayan birçok şeklî
unsurlarına değer vermek olur. Kaşınagözüne, eline-ayağına, boyuna-posuna,
saçına-başına gibi... Neyse, herhangi bir
veya birkaç fizik evzasına.
Bir de düşünelim ki, ya o değer verdiğimiz insan şekli yok olur. Yani ölürse,
bizde şekle verilen değer diye bir şey
kalır mı?
Pek tabi ki kalmaz. Şekille beraber,
şekle verdiğimiz değer yargısı da yok
olur, yani ölür.
Bunu böyle izah etmekle, insanın şeklî
yapısının hiç değeri yok demek istemiyoruz. İnsan, hem şeklî hem de mânevi
bir varlıktır. İnsanın şeklî yapısı geçici,
mânevi yapısı ebedîdir.
Şunu bir daha hatırlatalım ki, insanın
şeklî yapısına verilen değer, insana
değer vermek değildir. Ona, yani İnsana
gerçek ve ideal değer vermek lâzımdır,
insanı tanıyabilmek, anlayabilmek için.
İnsana gerçek ve ideal olan değer vermek ise, insanın şekli ve mânevi yönünün var oluğunu kabul etmekten başlar.
Meselâ; bir konuşma, bir görme, bir
İşitme, bir dokunma ve bu işlemleri
gören evzalara değer vermek gibi.
Evet, yine diyoruz; insan, hem bir şekil,
hem de bir manâdır, İnsan, hiçbir zaman
tek yönlü olarak mütâlâa edilmemelidir.
İnsana maddesi ve manâsıyla değer vermek, dolayısıyla tanımış olmak gerek.
Müspet olan değer yargısı; insanı her iki
yönüyle kabul edip. insanın manâ yapısına verilmesi gereken değerde öncelik
tanınmasıdır. Ayrıca, insanın manâsına,
özüne verilen değer, yıkılmayan, değişmeyen, sarsılmayan, ölmeyen... Yani var
oldukça yaşayan değerdir.
Değer verelim, değerlenelim.

Keçiboynuzu

Kanser ve diğer hastalıklara karşı
bireyi korur. Kalsiyum, mineral bakımında zengindir. Vitamin eksikliği
çeken çocuklarda kullanılır. Emziren
annelerinde sütünü artırır.
Keçiboynuzu kürü ise sperm
artırıcı özelliği vardır. 5-6 adet keçiboynuzunu yarım litre suya atıp kaynamasını bekleyiniz. 10 dakika demlendiriniz. Daha sonra içerisindeki
keçiboynuzlarını çıkarınız. Her gün aç
Keçiboynuzunun Faydaları karnına ve akşam yatarken 3 ay
boyunca yaptığınız takdirde spermleÖksürüğü keser.
riniz arttırır.
Balgam söktürücüdür.
Akciğer kanserine karşı koruyucudur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücutta yiyeceklerin aracılığıyla
vücuttaki radyasyonu dışarı atar.
A, B ve E vitamini bakımından
zengindir.
Afrodizyak özelliğiyle cinsel
gücü arttırıcı özellik vardır.
Keçiboynuzunun farklı farklı
kullanım şekilleri vardır. Sade olarak,
pekmez olarak, kür olarak kullanılmaktadır.
Pekmez olarak kullanımı daha
faydalıdır. Kansızlığa iyi gelir. Vücuda
güç ve enerji verir.Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır. Diğer
adıyla harnup pekmezi de denilir.
Astım, bronşit gibi hastalıkların
iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle
bağışıklık sistemini güçlendirir.

Keçiboynuzu, baklagiller familyasından olan, 10 m kadar boylanabilen, sert ve koyu yeşil yapraklı maki
türü bir ağaçtır. Akdeniz ikliminin
hüküm sürdüğü yerlerde yetişir. Her
meyve kabuğunun içinde sert kabuklu
yassı tohum bulunur. İnsan sağlığı
için çok faydaları bir bitki olan keçiboynuzu ilaç, pekmez yapımında da
kullanılır.
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

SAYGIDEĞER OLABİLMEK,
KİŞİLİK ŞAHSİYETİNİ

TAHAKKUK ETTİRMEYE BAĞLIDIR.

Kendini anınla yaşa ki, hatırlayasın,incelikleri
daha iyi anlayasın. Önceki yazıda yapımızın temelini kesinlikle anlamıştık. Yine bir daha gözden geçirelim.
İnsanın içi, isteklerle doludur. İster!.. Çok şeyler ister, istedikleri kâh olur, kâh olmaz. O başka.
Ancak; "İnsan istediklerini ne için ister? Tabandaki
ana maksat nedir?" Onu anlamak mühim.
Evet, istekler birer maksatladır. Maksatların
niçinlerini izlediğimizde, birbirine bağlanan ve bağlayan sebeplerin en sonunda bulacağımız; kendimizi
kabul ettirmektir.
Nasıl kabul ettirmek? Bilmeyerek de olsa, kendimizi şu tür kabul etsinler isteriz:
Bize inansınlar.
Bize güvensinler.
Bizi sevsinler.
Edimlerimize saygı duysunlar.
Yani bizi saygı ile kabul etsinler.
Sadece etsinler değil, esasen biz kendimizi
böyle kabul etmek isteriz. Bu esas, tabii yaratılışımızın gereğidir.
Konuyu daha müşahhas olarak ele alalım.
Kuvvetli olmak isteriz, ne için?
Çalışıp işler başarıp zengin olmak için.
Zengin olmak isteriz, ne için?
Zengin olursak, daha çok beğenir, daha çok
inanırlar sanarız onun için.
Akıllı olmak isteriz, ne için?
Aklımızdan dolayı bize daha çok hürmet etsinler.
Olsun veya olmasın, isteklerimizin kendimize
ne içinlerini ciddiyetle sorarsak, ne içinleri birbirine
bağlaya bağlaya taa tabanda bulacağımız ana istekler, yukarıda açıklanan duyumlardır.
Bize inansınlar.
Bize güvensinler.
Bizi beğenerek sevsinler.
Bize saygı duysunlar.
Yine diyoruz; bilmeyerek de olsa insanın yüreğindeki ana istekler bunlardır. Evet, ana istekler
bunlardır. Tabii yaratılışın yani yapımızın esası
budur.
Bu yapı isteklerimiz; midemiz,
kalbimiz, ciğerimiz, gözümüz, ağzımız gibidir.
Hiç şüphe edilmez ki; bu isteklerimizi kendimizde
kendimizden isteriz. Hem de bize inansınlar, güvensinler derken, kendimiz kendimize inanmak, güvenmek mecburiyetindeyizdir. Yapımızın bu unsurları
doymazsa, bu hususlardan tamamen kendimizi ve
muhataplarımızı doyuramazsak; aç kalmış, susuz
kalmış gibi oluruz. Hatta daha da fazla bile.
İşte kişiliğimizin yapısı bu dört unsurdur:
- İnanım,
- Güvenim,
- Beğenim,
-Saygı
İnsan, saygı bulamadığı yerde yoktur. Bilinse
de böyledir, bilinmese de yine bu böyledir. Her insan
kendisini kabul ettirmek ister. Bu kabul ettirmek
isteği, kişiliğin tabii oluşudur. Bundan kimse kaçınamaz.
Kimsenin kaçınamadığı bu ö-nemli istektir ki;
kişiliğince eğitilmişler, yalan söyleyemez. Gösteriş,
riya yapamaz. Yüzdenlik edemez. Sahtekârlık edemez. Yâni mazbut insan olur. Kendisi de kendisini
kabul eder.
Bu kabulün zaruretidir ki; kişiliğinden haberi
olmayan da, kendisini kabul ettirmek için; yalana,
hileye, dalavereye, palavraya, sahte poz ve gösterişlere mecbur eder.
Demek ki: Bilsek de kişilik kendisini kabul
ettirmek mecburiyetini işler, bilmesek de kişilik kendisini kabul ettirmek mecburiyetini işler.
Kişilik, varlığını kabul ettirmek mecburiyetini
işleyecekken, bilinçli olursa, gerçekten kendisini
kabul ettirir ve bu kabul, ömürler boyu sürer. Artar,
eksilmez. Kişiliğine bu kabuller, gerçekleşip devam
ettikçe, şahsiyet olur. Kişiliğe şahsiyet kazanmak
budur, böyle olur.
İnsan için yaşamak, kişilik için yaşamaktır.
Uğraşıların tamamı, kişiliğe şahsiyet getirmek içindir. İnsan bilerek, anlayarak, tatbik ederek kişiliğine
şahsiyet getirirse; öğrenilen de, yaşaması da, mesleği de şahsiyetli olur. Bugün aranılan budur. Bunun
için insan yapısı teşekkül etmiştir. İnsan şekli de,
yaşaması da, yapıp başarması da, tamamen kişilik
şahsiyetinin tahakkuku içindir.
Kendini anınla yaşayıp, kuvvetli ve uyanık ol
ki, kişiliğine şahsiyet getirecek olumlarla yaşayasın.
Kendini Anınla Yaşa!..
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Yurt içi üretici fiyat
endeksi yüzde 1,48 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı
Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48
artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77
artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,25
artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,19
artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre
değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,43 artış, imalat sanayi sektöründe
yüzde 1,87 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde
3,25 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,49 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ
KOK VE RAFİNE
PETROL ÜRÜNLERİNDE
GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri
(yüzde 14,58), ham petrol ve doğal gaz (yüzde
10,00), ana metaller (yüzde 5,93) alt sektörleridir.
Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (yüzde -3,25), giyim eşyası (yüzde -0,78),
kağıt ve kağıt ürünleri (yüzde -0,69) bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler
oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA
EN YÜKSEK
AYLIK ARTIŞ ARA MALLARINDA
GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı
Mayıs ayında en yüksek aylık artış ara mallarında
ve en yüksek yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi
aylık yüzde 0,58 arttı

GÜNDEM
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LÖSEV’den Vali Kara’ya ziyaret

Çorum Lösev Aile Komite
Başkanı, Vali Ahmet Kara’yı
makamında ziyaret etti. Çorum
Lösev Aile Komite Başkanı
Sevim Özünel ile dernek üyelerinden İbrahim Keleş, Vali Ahmet
Kara ile bir süre görüşerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi
verdi. Vali Kara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
dernek çalışmalarında başarılar
diledi.

Merkez ve Mecitözü’nde
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:
05.06.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 06:00-10:00 saatleri
arasında "Proje Tesis Çalışmaları''
nedeniyle; Çorum merkeze bağlı Bayat
köyü, Büget, Pancarlık, Atcalı,
Karaağaç, Palabıyık, Kavacık, Elmalı,
Ahmediye, Kuşsaray, Güney, Eskice,
İkipınar, Boğacık, Düvenci Beldesi ve
bağlı
mahalleler,
Kışladeresi,
Değirmendere, Hızırdede, Kultak,
Güvenli, Karahisar, Konaklı köyü ve
mahalleleri, Ayvalı, Kuruçay ve
Mahallesi, Kuruçay bağları, Serpin,
Sarmaşa,
Karacaören,
Eğerci,
Yakuparpa, Gemet, Akçakaya ve
Osmaniye köyleri ve Çorum merkez
İskilip yoluna, Çorum Orman İşletme
Müdürlüğü -Sıklık Fidanlığı, Çorum
Belediyesi Konaklı -İçme Suyu, Çorum
Belediyesi Eskice -İçme Suyu ,
Kandilkaya
Kireç Sanayi, Lider
Tavukçuluk , Erseçgeller, Korcan Un
Gıda, Hüseyin Çıkmaz Un Fabrikası,
Turkcell, Vodafone, Botas Vana, 982
Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Kooperatifi, İkram Leblebi Gıda,
Konaklı
Köyü -İçme Suyu ,
Kandilkaya Kireç Maden, Büyüktopal
İnşaat Emlak , Çorum Belediyesi İçme
Suyu Tesisi, Çorum
Belediyesi
Konkasör, Yuva Vıyol Ve Ambalaj,
Çorum Beledıyesı Baraj -Çorum Baraj
Şantiyesi, Serpin Köyü Tarımsal
Sulama Tesisi, Kardelen Hobi
Bahçeleri, Hazar Toprak Sanayi,
Sağmaca Balıkcılık, Sifa Tavukculuk ,
Şerafettin Aydemır Un Fabrikası,
Yıldız Kıremıt Tuğla Sanayi, Selin
Tuğla Ve Kremit Sanayi, Özkent
Kiremit Toprak Sanayi, Ömür Kıremıt
İmalat , Fırat Toprak Sanayi, Hilal
Blok Tuğla, Doğuş Çelik , Yeni Azim
Kiremit Tuğla, Yeni Yıldız Toprak
Sanayi, Özkoç Isıtan Tuğla , Yenidoğan
Kağıtsan, Adil Saraçoğlu Tavuk Çiftliği, Kömürcü Toprak Sanayi, Yeni
Yıldız Toprak Sanayi, Ceritoğlu Toprak
Ve İnşaat, Eser Toprak Sanayi, Özkent

Kiremit Toprak sanayi, Fen Lisesi Çevre Yolu, Necmi Özkaya- Petrol'e,
06.06.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesi Kırsal Şebekede 09:0014:00 saatleri arasında "Bakım Onarım
Çalışmaları'' nedeniyle; Mecitözü ilçesine bağlı Beyözü köyüne,
08.06.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesi Kırsal Şebekede 09:0014:00 saatleri arasında "Bakım Onarım
Çalışmaları'' nedeniyle; Mecitözü ilçesine bağlı Elvan Çelebi köyüne,
09.06.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesi Kırsal Şebekede 09:0011:00 saatleri arasında "Bakım Onarım
Çalışmaları'' nedeniyle; Mecitözü ilçesine bağlı Kayı köyüne,
10.06.2016 Tarihinde Çorum İli
Mecitözü İlçesi Kırsal Şebekede 09:0014:00 saatleri arasında "Bakım Onarım
Çalışmaları'' nedeniyle; Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyüne programlı olarak elektrik verilemeyecek.

‘Üç devrimci ustayı saygıyla anıyoruz’

TÜFE’de 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 3,15, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 6,58 ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 7,71 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK
ARTIŞ YÜZDE 8,04 İLE
GİYİM VE AYAKKABI
GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mayıs
ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada
yüzde 1,10, eğitimde yüzde 1,04, çeşitli mal ve
hizmetlerde yüzde 0,95 ve haberleşmede yüzde
0,92 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ
GÖSTEREN GRUP YÜZDE
1,64 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ
İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mayıs
ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında
yüzde 0,28 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde
0,03 düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde
12,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli
mal ve hizmetler (yüzde 11,87), lokanta ve oteller
(yüzde 10,59), sağlık (yüzde 9,58), ev eşyası
(yüzde 9,18) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE
0,90 İLE TR51 (ANKARA)’DE OLDU

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2.
Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki
yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 4,19
ile TR51 (Ankara) bölgesinde, bir önceki yılın
aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,05 ile
TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık
ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,47 ile
TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti. Mayıs
2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 67
maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 247 maddenin ortalama fiyatlarında artış,
103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
Çorum Şube Mali Sekreteri Özler Arın
Bekar, “Memleket hasretini, memleket
sevdasını yüreğinin derinliklerinde
duyan, devrimin mavi gözlü devi
Nazım Hikmet’i; şiirleriyle Anadolu
insanının acısını, hüznünü, coşkusunu
arı Türkçesi ile anlatan, hayatı boyunca
ezilenlerin yanında yer alan ve onlarla
omuz omuza mücadele eden bir usta
şair Ahmed Arif’i; aynı değerler uğruna
mücadele etmiş yoksulun, işçinin,
emekçinin haklarını hikayeleriyle dile
getiren usta yazar Orhan Kemal’i ölüm
yıl dönümleri nedeniyle saygıyla anıyoruz” dedi.
Bekar, “Devrimci ruhunu şiirlerine yansıtan, inandığı değerler uğruna yıllarca
sürgün ve hapis hayatı yaşayan Nazım
Hikmet, yaşamı boyunca sanatı ile toplumsal mücadeleyi birleştirmiş, memleket sevdasını yüreğinin derinliklerinde
duymuştur. O hep şiirler yazdı ve tepeden tırnağa insandı. Memleket hasretiyle yanıyordu dünya şairinin yüreği.
Hapislerde, sürgünlerde, kavga ve hasretle geçen ömrü, 53 yıl önce 3 Haziran
1963’te çok sevdiği ülkesinden uzakta
son buldu.
O, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve
bir orman gibi kardeşçesine Bu hasret
bizim!” diyerek bizi özgür ve kardeşçe,

mutlu yaşamaya davet eden, bunun
özlemini çeken bir ozandı” diyerek,
açıklamasında şunları dile getirdi:
“Büyük ozanın “Hürriyet Kavgası” şiiri
sanki bugünler için yazılmış gibidir:
Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla
geldiler,
dalga dalga aydınlık oldular,
yürüdüler karanlığın üstüne.
Meydanları zapt ettiler yine.
Beyazıt'ta şehit düşen
silkinip kalktı kabrinden
ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını
yıktı Şahmeran'ın mağarasını.
Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.
Safları sıklaştırın çocuklar,
O’nun izinden giden Ahmed Arif ise,
her türlü gericiliğe karşı çıkmış, insana
ve genel anlamda halka yönelik saldırılara, sömürüye hep karşı olmuş ve bu
duruşunu hiçbir zaman bozmamış, yılmaz, yiğit bir kavgacıydı. “Nazım
dünya şairiyse, Ahmed Arif Anadolu
şairidir” sözünü doğrularcasına,
Anadolu insanının sesi olmuştur
Ahmed Arif.
Çalışan fakirlerin yazarı olarak nitelenen Orhan Kemal, emeği anlatmış, ama
kendi emeğinin değeri bilinmemiş toplumcu bir yazar, hayatının son günlerine kadar çalışmış, üretmiş; roman, hikâ-

Hurma’da indirim yok
İthalatındaki gümrük vergisinin yüzde 25'ten
sıfıra çekildiği hurmada bu ramazan ayında
indirim olmayacağı, fiyatların geçen yılla aynı
kalacağı belirtildi. Geçen ay Resmi Gazete'de
yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun ithalat rejimi
kararına ek kararına göre, hurma ithalatında
gümrük vergisinin sıfırlandı. Gümrük vergisinin yüzde 25'ten sıfıra düşürülmesiyle vatandaşlarda "hurma fiyatlarında indirim beklentisi" oluştuğunu anlatan hurma satıcıları,
"Vatandaşların bu ramazanda tüketeceğimiz
hurma fiyatları için beklentisi olmasın. Bu
ramazan ayında, gümrük vergisi kararından
önce ülkemize giren hurmaları tüketeceğiz.
Fiyat düşüşü yok artış da yok. Hurmada fiyat
düşüşü, eylülden sonra ithal edilecek ürünlere
yansıyacak. Hurmada ödediğimiz KDV kalkmadı" dedi.

ye, senaryo ve oyun alanlarında onlarca
esere imza atmış bir kalem emekçisiydi.
Beş yıl yattığı Bursa mahpushanesinde
Nazım’la tanışmış, onun yönlendirmesiyle roman ve öykü yazmaya başlamıştır. Murtaza (1952) Bereketli Topraklar
Üzerinde (1954) Devlet Kuşu (1958),
Gurbet Kuşları (1962), 72. Koğuş
(1967) gibi başyapıtlar bırakarak 2
Haziran 1970’te hayata veda etmiştir.
Orhan Kemal'in ruhu, bugün yalnızca
onlarca roman ve yüzlerce öyküyle
değil, yazarın yapıtlarında defalarca
irdelediği haksızlık ve ayrımcılık gibi
sorunlara karşı yürütülen canlı mücadeleyle de aramızda dolaşıyor.

Güneþ:05.04

Öðle :12.46

Ýkindi :16.42

Akþam:20.15

Yatsý :22.01

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
17:00 Mukabele (3.Cüz) –Tekrar
18:00 Haberler
18:20 Konser: Nev
19:45 Konser: Keremcem
20:30 Haberler
21:00 Kültür –Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Komik Videolar
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

04 Haziran M.Ö. 781 Tarihte ilk kez bir güneş
tutulması Çin'de kayıtlara geçti.
04 Haziran 1783 Montgolfier Kardeşler, sıcak
hava balonlarını halka tanıttılar.
04 Haziran 1878 Kıbrıs’ın idaresinin geçici olarak
İngiltere’ye bırakıldığı antlaşma imzalandı.
04 Haziran 1898 Pehlivan Koca Yusuf, ABD
dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas
Okyanusu'nda batması sonucu yaşamını yitirdi.
04 Haziran 1917 Pulitzer Ödülleri ilk kez verilmeye başlandı.
04 Haziran 1930 Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet
başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.
04 Haziran 1932 Türkiye'deki yabancıların kamu
işlerinde çalışması yasaklandı.
04 Haziran 1940 II. Dünya Savaşı: Nazi güçleri
Paris'e girdi. Şehri ancak 10 gün sonra (14
Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.
04 Haziran 1944 II. Dünya Savaşı: Roma
Müttefiklerin eline geçti ve Mihver devletlerinin
kaybettiği ilk başkent oldu.
04 Haziran 1944 II. Dünya Savaşı sırasında
Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine
sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. İngiltere bu
durumu Türkiye nezdinde protesto etti.
04 Haziran 1961 ABD Başkanı John F. Kennedy
ile SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev,
Viyana'da bir araya geldi.
04 Haziran 1970 Manisa'da aşırı sağcılar mini
etekli kızlarla uzun saçlı ve favorili erkeklere saldırdı.
04 Haziran 1972 California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli
örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.
04 Haziran 1973 ATM (Bankamatik)'nin patenti
alındı.
04 Haziran 1973 Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan
törenle donanmadan çıkarıldı.
04 Haziran 1974 Uluslararası Hukukçular
Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü
açıkladı.
04 Haziran 1979 105 kişinin hayatını kaybettiği
Kahramanmaraş Olayları sanığı 885 kişinin davası başladı.
04 Haziran 1986 İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde
bir kız öğrenci Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği için polis tarafından dövüldü.
04 Haziran 1989 Pekin'deki Tiananmen
Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi.
04 Haziran 1994 İki heykeli, Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırtan Ankara
Belediye Başkanı Melih Gökçek, "böyle sanatın
içine tükürürüm" dedi.
04 Haziran 1994 İslam toplumunda kadınların
baskı altında olduğunu söyleyen Bangladeş'li
yazar Teslime Nesrin, radikal dinciler tarafından
ölümle tehdit edildi.
04 Haziran 2001 Gaffar Okkan suikastıyla ilgili
olarak, terör örgütü Hizbullah mensubu biri
kadın 10 kişi yakalandı.

VEFAT EDENLER

BİNNAZ YALÇINKAYA
Pınarbaşı Köyü' nden gelme, Necip YALÇINKAYA' nın
eşi, Cevdet ve Ramazan YALÇINKAYA' nın annesi;
Binnaz YALÇINKAYA vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

İPEK TOKSOY
Ordu' dan gelme, Emekli Başkomser Raif TOKSOY' un
eşi, Emekli Öğretmen Yıldız ESEN, Öğretmen Fethiye
Süreyya TARHAN ve SGK İl Müdürlüğü Şefi Mustafa
Kemal TOKSOY' un annesi; İpek TOKSOY vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
YUSUF TOLA
Dağkarapınar Köyü' nden gelme, Ertuğrul ve Ali
TOLA' nın babası, Mehmet, Ünal ve Mustafa TOLA ile
Mehtap ÖZ' ün kardeşi; Yusuf TOLA vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
FAİK KAYNAK
Çeşmeören Köyü' nden gelme; Faik KAYNAK vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

KEZİBAN KIDIŞ
Sobacı Esnafından Merhum Mustafa KIDIŞ' ın eşi,
Leyla, Ayla, Hülya ve Derya ile Sobacı Esnafından
Mahmut KIDIŞ' ın annesi; Keziban KIDIŞ vefat etmiştir. Alla Rahmet eylesin.

Digiturk Katarlıların

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF), Krea İçerik Hizmetleri ve
Prodüksiyon AŞ'nin (Digiturk),
beIN Media Group LLC'ye satışının tamamlanmasının onaylandığını bildirdi.
TMSF'nin Digiturk hakkında yaptığı açıklama, Fon'un resmi sitesi
üzerinden duyuruldu.
Açıklamada, Digiturk'ün tek hissedarı DP Acquisitions BV'nin hisselerinin tamamının, beIN Media
Group LLC tarafından satın alınması için 2015'in haziran ayında,
Çukurova Holding AŞ, DP
Coinvest BV, P5 DP INV SarL,
Providence Equity Offshore

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.07

Partners VLP, Fintur Technologies
BV, Karamko İmalat Ziraat
Endüstri ve Ticaret AŞ ile beIN
Media Group LLC arasında bir
Hisse Alım Sözleşmesi imzalandığı
anımsatıldı.
Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer
alan çeşitli koşulların yerine getirilmesi sonucunda satış işleminin
tamamlanması için TMSF'nin onayının talep edildiği aktarılan açıklamada, "Hisse Alım
Sözleşmesi'nde yer alan şartlar
dahilinde söz konusu satış işleminin tamamlanmasına Kurumumuz
tarafından muvafakat edilmiştir."
ifadesine yer verildi.
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bir dünya diliyorum’

Meclis gündemi görüştü
İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Meteoğlu, 44 yıl
önce ilan edilen Dünya Çevre Günü’nün,
Türkiye’de ve dünyada çevre korumacılığının
bilinçlendirme günü olarak değerlendirildiğini
söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda gündem dışı söz alarak Dünya
Çevre Günü ile ilgili açıklama yapan Meteoğlu,
temiz ve sağlıklı bir dünya dilediğini vurguladı.
Meteoğlu, Çorum’un Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak, konuşmasında şunları ifade etti:
“İnsanlık, varoluşundan bu yana çevresini kendi
ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmış bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve
ondan etkilenmiştir. Nasıl ki tabiatın insan hayatı
üzerinde tesirleri varsa bizlerin faaliyetlerinin de
tabiat üzerinde tesiri bulunmaktadır.
İnsanlığın bu ortam meselesi için görevli kamu
kurumları yanında eğitim kurumlarımız, yazılı
görsel ve işitsel basınımız ve tüm bireyler olarak
hep birlikte çaba sarf edilmeli ve iş birliğini güçlendirmeliyiz. Maksadımız daha yeşil, daha
güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Çorum
ve Türkiye hedefini gerçekleştirmektir. Ülkemiz
bu amaçla 2099 yılında Kyoto protokolünü imzalamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm
Çorum’un Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, temiz
ve sağlıklı bir dünya diliyorum.” (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları devam ediyor. Dün İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek
karara bağlandı.
Meclisin bir önceki güne ait tutanak
özetinin okunmasının ardından meclis
üyeleri tarafından verilen yazılı önerge
teklifleri görüşüldü.
Çorum merkez ilçe Mollahasan,
Mühürler ve Oymaağaç köylerine ait
köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunun 27.
Maddesi uyarınca görüşülerek İmar ve

Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Çorum merkez ilçe Türkayşe, Ülkenpınarı, Yenihayat ve Yeşilyayla köylerine
ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunun 27.
Maddesi uyarınca görüşüldü.
Çorum Kargı İlçesi Gökçedoğan Köyü
ile Gökçedoğan Köyü Tekkeşin
Mahallesi arasındaki 10,2 kilometrelik
yolun İl Özel İdaresinin yol ağına alınması ile ilgili, Uğurludağ yolu
Süheylan Yerli Köy ve Bayat ilçesine
bağlayan yolun düzenlenerek asfalt
yapılması halinde Çorum yoluna yakla-

şık 10 kilometre daha az mesafe kat
edeceği ve ekonomik açıdan insanlara
daha iyi hizmet vereceği, bu yolda
yapılması gereken çalışmalar ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca
hazırlanan rapor görüşüldü.
Bayat ilçesi Bayan köyüne ait,
Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut Köyüne
ait, Uğurludağ ilçesi Yarımca köyüne
ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülerek, karara bağlandı. (Ebru
ÇALIK)
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Karagöz:Soykırım
kararını kınıyoruz

Alaca İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman
Karagöz, Almanya Federal Parlamentosu’nun
1915 olaylarıyla ilgili Yasa Tasarısını onaylamasını kınadıklarını söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda gündem dışı söz alarak konuşan
Karagöz, geçmişte Almanya’nın insanları diri diri
yaktıklarını vurguladı.
Karagöz, “Almanya’nın bu tutumunu kınıyoruz.
Geçmişte yaptıklarını unuttular. Bu kararı tanımıyoruz” dedi. İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya ise “Duygularımıza tercüman
olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi. (Ebru
ÇALIK)

Yol ağı uygun görüldü

İl Genel Meclis Üyesi İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı Yurdanur Özzehinli, Kargı
ilçesi Gökçedoğan Köyü ile Gökçedoğan Köyü
Tekkeşin Mahallesi arasındaki 10,2 kilometrelik
yolun İl Özel İdaresinin yol ağına alınmasının
komisyonca uygun görüldüğünü söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda konuya ilişkin İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor hakkında Özzehinli, meclis üyelerine bilgiler verdi.
Komisyon Başkanı Yurdanur Özzehinli, “İller
İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinde Kargı İlçesi
Gökçedoğan köyünün Tekkeşin adında mahallesinin olduğu, Tekkeşin mahallesinde 20’den fazla
ev bulunduğu ve Tekkeşin mahallesinde giden
yol hattının toplam uzunluğunun 10,2 kilometre
olduğu görülmüş olup, söz konusu yolun İl Özel
İdaresinin yol ağına alınması Komisyonumuzca
uygun bulunmuştur” dedi. (Ebru ÇALIK)

Laçin’in doğu
turizmi araştırılacak

İl Genel Meclisi, Laçin’in doğa turizmini araştırmak için çalışma yapacak. Dün İl Genel Meclis
Başkanı Halil İbrahim Kaya, başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında Laçin İl Genel
Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit, Oğuzlar İl Genel
Meclis Üyesi Arif Çamiçi, Laçin İl Genel Meclis
Üyesi Satılmış Kökçü imzası ile meclise yazılı
önerge teklifinde bulunuldu.
Laçin İl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit,
Laçin’in, ender bulunan doğa turizminin her türlüsüne müsait bir görüntü arz ettiğini ve dinlenmek spor ve av yapmak sessiz ve temiz bir ortamda iyi vakit geçirerek sağlam bir ruh yapısı kazanmak amacı ile Laçin Göleti, Ahmet dede mevkii,
Kırkdilim, Kapalı kaya ve Deliklikaya Şelalesi
orman alanı tabii güzellikler açısından görülmeye
değer yerler olup Kır Turizmi açısından mükemmel imkanlar sağladığını söyledi. Çatalpelit,
Zümrüt gibi bir yeşilliğin hakim olduğu Laçin
Göleti, Ahmet dede mevkii Deliklikaya Şelalesi
gerçekten ender güzellikleri saklayan ve her mevsim farklı görüntülerle insana sunan bir esrara
sahiptir. Gerçek anlamda doğa yürüyüşü olabilecek. Güzergahların oluşturulması amacıyla çalışmaların yapılması ilimizin Turizm alanında dağcılık, yamaç paraşütçülüğü sporuna cevap verebilecek doğa turizm mekanıdır. Turizme kazandırılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını
talep ediliyoruz” dedi.
Konuya ilişkin önerge teklifi araştırılması için
Turizm Komisyonuna havale edildi. (Ebru
ÇALIK)
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Uğurludağ yolu tekrar değerlendirilecek
İl Genel Meclis Üyesi İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Başkanı
Yurdanur Özzehinli, Uğurludağ
yolunu Süheylan Yerli Köy ve
Bayat ilçesine bağlayan yolun
düzenlenerek asfalt yapılması
halinde Çorum yoluna yaklaşık 10
kilometre daha az mesafe kat edeceği ve ekonomik açıdan insanlara
daha iyi hizmet vereceği, bu yolda
yapılması gereken çalışmalar ile
ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan rapor
hakkında bilgiler verdi.
Dün gerçekleştirilen toplantıda

TSO’nun üyelerine
katkısı araştırılacak

konuşan Özzehinli, komisyonca
yapılan değerlendirmede, kullanılan yolun 33 kilometre olduğunun
tespit edildiği, aradaki yolun yapılması ile birlikte yol 30 kilometre
olacağını söyledi. Asfaltlanması
istenilen yolun 2. derece yol olup
stabilize olduğunu bildiren Özzehinli, “Yapılması istenilen yolda
Ülkün Hes Regülatör inşaatı yapılmakta olup, inşaat çalışmaları
tamamlandıktan sonra söz konusu
yolun tekrar değerlendirilmesi
Komisyonumuzca uygun bulunmuştur” dedi. (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclisi, Çorum Sanayi ve Ticaret
Odası’nın üye işletmelerine katkısını araştıracak.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda konuya ilişkin Boğazkale İlçesi İl
Genel Meclis Üyesi Abdullah Meteoğlu ve Kargı
İlçesi İl Genel Meclis Üyesi tarafından meclise
yazılı önerge teklifinde bulunuldu. İlgili önerge
teklifi şöyle:
“Çorum Sanayi ve Ticaret Odası’nın üye işletmelerine katkısı nedir? Üye sayısı ne kadardır?
Toplum yararına kültürel ne gibi faaliyetleri
bulunmaktadır. Araştırılıp meclisimizin ve
kamuoyunun bilgilendirilmesini takdirlerinize
sunuyoruz.” (Ebru ÇALIK)

