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Dershanelerin olduğun alanda kurulan ve günlük 150 kişilik yemek
verilen iftar çadırında insan ayrımı yapılmadan birlikte oruç açılıyor

İftar çadırımıza bekliyoruz

GÜNDEM

GÜNDEM

-

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ülkü Ocakları da Ramazan
Çadırı'nda yemek vermeye başladı. Eski Tekel binasının arkasında
bulunan alanda günlük 150 kişiye yemek verilirken gündüzleri
de yardıma muhtaç insanların evine erzak gönderiliyor. Ülkü
Ocaklarının çalışmalarıyla ilgili olarak konuşan Ülkü
Ocakları Çorum Basın Yayın Birim Başkanı İsmet Can
Yılmaz, geleneksel olarak düzenledikleri Ramazan
Çadırı'na her kesimden insanları beklediklerini
belirtti. Bayanlar için ayrı, erkekler için ayrı
yerlerde yemek verildiğinin altını çizen
Yılmaz, "Genelde üniversiteli kardeşlerimiz
bizleri yalnız bırakmıyorlar.

CHP li Başkana Saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ali
Rıza Suludere, Gazi Caddesi üzerinde yaşanan
tartışmasında saldırıya uğrayı.
CHP Merkez İlçe binasında yapılan bir toplantıdan çıkan Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere,
bilinmeyen bir nedenle otoparkçılarla tartıştı.
Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya
dönüştü. İddialara göre otoparkçılar Suludere’ye
ve kalas ve benzeri çeşitli malzemelerle saldırdı.
CHP Merkez İlçe Başkanı Suludere’nin yüzüne
aldığı darbeyle burnunun kanadığı görülürken
aracının aynaları kırılırdı.

Vali’den buruk veda
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son
Valiler kararnamesi ile
birlikte Merkez Valiliği'ne
atanan Vali Ahmet Kara,
Çorum'dan ayrıldı.

Maliye Kampüsüne onay
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Çorum’a dev bir Maliye Kampüsü kurulacak” dedi

Ramazanda

beslenmeye dikkat!
Ulukavak
Mahallesi’nde iki aracın çarpışması sonucu
meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan
bilgilere göre olay Ulukavak
Mahallesi Eşref Hoca Caddesi
Sayfa 7’de
üzerinde yaşandı.

Araçlar çarpıştı:
1 yaralı
Ulukavak Mahallesi’nde iki
aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1
kişi yaralandı. Alınan bilgilere
göre olay Ulukavak Mahallesi
Eşref Hoca Caddesi üzerinde
yaşandı.
Sayfa 8’de

1 işçi yaralandı
Çorum’da bir inşaatta çalışan işçi
iskelenin kayıp düşmesi sonucu
yaralandı. Alınan bilgilere göre
Üçdutlar Mahallesi çevre yolu bulSayfa 8’de
varında yaşandı.

‘Saldırıların arkasında
karanlık güçler vardır’

Ak Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu,
İstanbul
Fatih’teki
Vezneciler’de düzenlenen terör saldırısı ve Mardin Midyat İlçe
Emniyet Müdürlüğü yapılan bombalı saldırı ile ilgili açıklamaya yaparak, toplumsal huzura yönelen bu
saldırının arkasında karanlık güçlerin bulunduğunu söyledi.
Sayfa 5’te

AK Parti Çorum
Milletvekili, Tarım,
Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'ın
Defterdarlık ve bağlı birimlerinin bir arada hizmet verebileceği "Maliye Kampüsü"
konusunda yaptığı girişimler
sonuçlarını verdi.
Maliye Bakanı Çorumlu hemşerimiz Naci Ağbal,
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ı telefonla arayarak
Maliye Kampüsü'nün onaydan geçtiğini bildirdi.
Konuyla ilgili bilgi veren
Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, daha önce askeriyeye ait olan ve "Akıncılar
Kışlası" olarak hizmet veren
alana Maliye Kampüsü yapılacağını bildirdi.
Sayfa 3’te

Sayfa 5’te

‘Okumak hayatı

anlamlı yaşamaktır’

Bahçelievler Anadolu Lisesi
Müdürü Murat Öncül, okumanın
hayatı anlamlı yaşamak olduğunu, kendini daima yenileyebilmek, değişimi takip edebilmek
değişen dünyanın bir köşesinde
yerini alabilmek olduğunu söyledi.
Sayfa 4’te

SMMMO’da devir-

teslim töreni yapıldı

Çorum Serbest Muhasebeci ve
Mali
Müşavirler
Odası
(SMMMO)’da yeni yönetim
kurulu, bugün yapılan devir-teslim töreniyle resmen göreve başSayfa 4’te
ladı.

‘Yaptığınız saldılar
galibiyetiniz değil
mağlubiyetiniz olacaktır’

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av.
Yaşar Anaç, Mübarek aylarda
terör saldırıları ile yaşatılan bu
acıları yaşatanların kat be kat fazlasıyla aynı acıları yaşayacaklarını
söyledi.
Sayfa 5’te

5 işçi çalıştıran
işverenleri uyardı!

ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür,
işletmelerinde 5 ve üzerinde işçi
çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her türlü istihkakının
1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesinin zorunlu hale getirildiğini bilSayfa 5’te
dirdi.

‘Minik Kalpler
Atsın Diye’
bir araya geldiler

Bebek Ölümlerini Önleme
Çalıştayı düzenlendi

Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından
“Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı” düzenledi.
Sayfa 3’te

Yeni öğrenci adayları için tanıtım sayfası hizmete girdi
Alaca’da
elektrik
kesintisi
yapılacak
Sayfa 8’de

8

Güneşin Kadınları Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Merkezi açıldı
Havalar tekrar
ısınıyor
Sayfa 8’de

7

Sanayi üretimi
bir önceki
aya göre
yüzde 1,1 azaldı
Sayfa 7’de
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Dershanelerin olduğun alanda kurulan ve günlük 150 kişilik yemek verilen iftar çadırında insan ayrımı yapılmadan birlikte oruç açılıyor

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ülkü Ocakları da Ramazan
Çadırı'nda yemek vermeye başladı.
Eski Tekel binasının arkasında
bulunan alanda günlük 150 kişiye
yemek verilirken gündüzleri de
yardıma muhtaç insanların evine
erzak gönderiliyor. Ülkü
Ocaklarının çalışmalarıyla ilgili
olarak konuşan Ülkü Ocakları
Çorum Basın Yayın Birim Başkanı
İsmet Can Yılmaz, geleneksel olarak düzenledikleri Ramazan Çadırı'na her kesimden insanları beklediklerini belirtti. Bayanlar için
ayrı, erkekler için ayrı yerlerde
yemek verildiğinin altını çizen
Yılmaz, "Genelde üniversiteli kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Yaşlı, genç, kadın, erkek
herkesle birlikte orucumuzu açmayı seviyoruz. Ülkücü hayırseverle-

rimiz tarafından karşılanan yemekleri her kesimden arkadaşımızla
paylaşıyoruz. Ramazan boyunca
açık olacak olan Ramazan Çadırımıza herkesi bekliyoruz" dedi.
Ülkü Ocakları Çorum Şube
Başkanı Ahmet Hattap İmal ise
Ramazan Çadırına vesile oldukları
için çok mutlu olduklarını belirtti.
Hattap, çadırın herkese açık olduğunun altını çizerek, "Bizde parti,
ırk, mezhep ayrımı yok.
ister partilimiz olsun ister başka
bir partili herkesi birlikte oruç
açmaya bekliyoruz. Bayanlar için
ayrı yerlerimizde var. Allah gelenden de vesile olanda da razı olsun"
şeklinde konuştu. Günlük 5 çeşit
yemeğin bulunduğu Ülkü Ocakları
İftar Çadırı'nda bu yılda her hangi
parti ayrımı yapmadan birlikte iftar
açıyor.

MUHAMMED’ÜL EMİN

İKİNCİ YETİMLİK
Hz.Muhammed(SAV) altı
yaşına gelmişti. Yesrib'de
(Medine) Beni Neccar ailesi
arasında onun dayıları vardı.
Âmine, hem oğlunu dayılarına
tanıtmak, hem de sevgili kocasının mezarını ziyaret etmek
istedi.
Bu
niyetini
Abdülmuttalib'e açarak yolculuk için müsaadesini rica etti.
Abdülmuttalib
razı
oldu.
Gelinini, torununu ve oğlu
Abdullah'tan miras kalan
Habeşli cariye Ummü Eymen'i
bir kafileye emanet ederek
uğurladı.
Yolda giderken veya mola
verdikleri zaman kafilenin yaşlıla-rı, Arabistan'ın her tarafına
yayılmış olan türlü efsaneler
anlatıyor-lardı. Kabileler arasındaki
harplerden,
İran
İmparatorluğu'ndan,
Doğu
Roma
İmparatorluğu’ndan
bahsediyorlardı.
Hz.Muhammed (SAV)
onları dikkatle dinliyor, duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor ve
pek az konuşuyordu.
Yesrib yolu onbir gün
sürdü.
Yesrib ona yeni bir ufuk
açtı; orada Mekke'deki hararetli ticaret havası yoktu; şehrin
etrafında geniş tarlalar, büyük
bahçeler, yeşil yeşil otlaklar
vardı. Yesrib halkı hemen
hemen çiftçilerden ibaretti.
Beni Neccar, Mekke'den
gelen bu üç kişilik kafileyi iyi
karşıladılar ve ağırladılar;

fakat
onlar
arasında
Hz.Muhammed(SAV), en çok
göze çarpıyordu, hepsi de:
- Abdullah'a ne kadar benziyor! Bunun da yüzü babası
gibi aydın ve güzel! Gözlerinde
zekâ ışıldıyor! Diyorlardı.

AMİNE HATUNUN
VEFATI

Hz.Muhammed'in(SAV)
dayıları onu ve annesini
Abdullah'ın mezarına götürdüler; Amine hatun, üstüne kapanarak
ağladı.
Hz.Muhammed'in(SAV) hayatında hiç görmediği babasının
yüzü, belirsiz herhangi bir genç
adamdan farksızdı; bununla
beraber
onun
yokluğunu
daima hissetmişti, annesinin
ıstırabını anlıyordu, sessizdi ve
sadece gözleri yaşanyordu.
Amine hatun ondan sonra
oğluna sık-sık babasının şahsiyetini anlatıyordu; o anlattıkça
Hz.Muhammed'in(SAV) benliğindeki genç adam, daha belli
bir şekil alıyordu.
Hz.Muhammed(SAV),
Yesrib'de de herkesin dikkatini
çekiyordu. Onunla daha çok
ilgileniyorlardı.
Mukaddes
kitapları okumuş olan bazı ihtiyarlar:
- Araplar arasından beklenen peygamber bu olsa gerek
diyorlardı.
Hz.Muhammed(SAV) bir
gün annesinden izin aldı kendi
yaşındaki çocuklarla beraber
şehir civarındaki bir su kenarı-

na gitti. Hepsi soyundular ve
yüzdüler.
Hz.Muhammed'in(SAV)
sırtında, iki kürek kemiğinin
ortasında bir alâmet vardı;
görenin dikkatini çekiyordu.
Oradan geçen ihtiyar biri o alâmeti arkadaşlarına gösterdi.
Hepsi dikkatle baktılar. Bu
hadiseden sonra hele okumuş
büyüklerin, bu Mekke'li çocuğa
karşı ilgileri büsbütün arttı;
zaten başka türlü olmasına
imkân
yoktu,
çünkü;
Hz.Muhammed(SAV) gerek
boyu, gerek yüzünün güzelliği
ve gerek halleri dolayısiyle
diğer çocuklardan çok farklıydı. Derhal göze çarpıyordu,
hepsine üstünlüğü de belli oluyordu.
Hz.Muhammed(SAV) su
kenarına birkaç defa daha gitti.
Orada yüzme öğrendi.
Henüz altı yaşında olan
fakat on yaşından fazla görünen Mekke'li çocuk, Yesrib'de
adeta meşhur olmuştu. Bilgin
ve kâhin geçinen kimseler
onun hakkında imalı sözlerle
konuşuyorlar, birtakım kitaplardan, rivayetlerden bahsederek uzun münakaşalara dalıyorlardı. Gün olmuyordu ki,
Araplardan biri onun yanına
sokulup dikkatli dikkatli bakmasın ve bir şeyler sormasın!
Bu haller; gerek Âmine
hatun'u ve gerek dayılarını
endişeye düşürmekten geri kalmadı. Uzunca zaman kalmak
için geldikleri halde, bir ay

sonra Mekke'ye dönmeye karar
verdiler.
Hz.Muhammed(SAV),
Amine hatun, cariyesi Ümmü
Eymen, develerine bindiler,
küçük bir kafileye katılarak
yurtlarına dönmek üzere yola
çıktılar.
Seyahat yine rahat ve
hadisesiz geçiyordu. Amine
hatun oğlunu kendi önüne
oturtmuştu. Ona yine babasından, onunla geçen kısa hayatından, Gazze'ye nasıl gittiğinden, Yesrib'de nasıl hastalandığından ve ölüm haberini nasıl
aldığından bahsediyordu.
Yarı yolda Ebva (Mekke
ile Medine arasında, Medine'ye
daha yakın) denilen yere (köye)
geldiler; Âmine hatun'un ateşi
vardı. Mafsalları ve başı ağrıyordu. Vücudu kuvvetten
düşmüştü. Artık yolculuğa
devam edemezdi. Çünkü devenin üzerinde duramıyordu, ora
halkından birinin çadırına
misafir oldular.
Genç kadının hastalığı
bir-iki gün içinde son derece
ağırlaştı, adeta kendinden
geçti. Hz.Muhammed(SAV)
annesinin baş ucunda duruyor,
onun elini ellerinin arasına alarak derin bir hüzünle ba-kıyordu.
Âmine hatun sararıp
soldu, bir aralık gözlerini açarak sevgili oğluna baktı, hayatın geçici olduğuna dair bazı
şiirler okudu, sonra:
-Ey Muhammed(SAV)!

Ben artık hayata veda edeceğim; bu dünyada kimse sağ kalmamıştır. Her diri olan ölür,
her yeni olan eskir, baban dünyadan göçtükten sonra ben
zaten yaşamak istemezdim.
Senin için dünya sıkıntısına
katlandım. Sakın üzülme!
Baban yokken bu hale eriştin,
anan yokken de adam olursun,
büyük baban ve amcaların seni
korurlar! dedi.
H z . M u h a m m e d ( S AV )
gözyaşlarını tutamadı, annesinin üstü-ne kapandı, hıçkıra,
hıçkıra ağladı.
Âmine hatun son kalan
bütün kuvvetini kollarına toplayarak onu kucakladı, birkaç
damla yaş solgun yanaklarından, şakaklarına doğru yuvarlandı, saçlarının arasında kayboldu.
(Devam Yarın)

İsteme adresi: 0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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Maliye Kampüsüne onay
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Çorum’a dev bir Maliye Kampüsü kurulacak” dedi

AK Parti Çorum
Milletvekili, Tarım,
Orman ve Köyişleri
Komisyonu
Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'ın
Defterdarlık ve bağlı birimlerinin
bir arada hizmet verebileceği
"Maliye Kampüsü" konusunda
yaptığı girişimler sonuçlarını verdi.
Maliye Bakanı Çorumlu hemşerimiz Naci Ağbal, Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'ı telefonla arayarak Maliye Kampüsü'nün onaydan geçtiğini bildirdi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çorum

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
daha önce askeriyeye ait olan ve
"Akıncılar Kışlası" olarak hizmet
veren alana Maliye Kampüsü yapılacağını bildirdi.
İnönü Caddesi ile Fevzi Çakmak
Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan kışlanın arazisinde 24 lojmanın
yer alacağı, Defterdarlık, Vergi
Dairesi, Milli Emlak Müdürlüğü
hizmet binalarının da yer alacağı
dev bir Maliye Kampüsü kurulacağını açıklayan Ceylan, proje çalışmalarının önümüzdeki günlerde
başlayacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Çorumlu hemşerimiz Naci Ağbal'ın kendisini telefonla arayarak Maliye Kampüsüne
onay verdiğini bildirdiğini ileten
Ceylan, yaklaşık 13 dönümlük bir
alanda oluşturulacak yatırımla birlikte Çorum'un büyük bir ihtiyacına
cevap verilmiş olacağını vurguladı.
Yatırımın Çorum'a hayırlı olmasını
dileyen
Ceylan,
Maliye
Kampüsü'nün oluşturulması noktasında olaya duyarlı yaklaşan ve
gereken desteği sağlayan Bakan
Ağbal'a ve emeği geçen herkese
teşekkür etti.

Vali’den buruk veda
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son Valiler kararnamesi ile
birlikte Merkez Valiliği'ne atanan
Vali Ahmet Kara, Çorum'dan ayrıldı.
Vali Ahmet Kara ve eşi Mesude
Kara'nın Çorum'dan ayrılması
sebebiyle bugün saat 10.00'da Vali
Konağı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Sabah saatlerinden itibaren
Konağı'nda son kez kendisini
uğurlamaya gelenleri ağırlayan
Vali Ahmet Kara, gelenlerle bir
süre sohbet ettikten sonra tek tek
vedalaştı.
Uğurlama törenine; İl Jandarma ve
Garnizon Komutanı Jandarma
Kıdemli Albay Ahmet Çelik, Vali
Yardımcıları Adem Saçan, Ali

Deniz Sürmez, Haldun Aksalman,
Savaş Tuncer ve Fikret Zaman, İl
Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl
Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya, ilçe kaymakamları,
ilçe belediye başkanları, kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, işadamları,
sanayiciler ve Valilik personeli
katıldı.
Vedalaşma töreninde herhangi bir
konuşma yapmayan Vali Ahmet
Kara’nın üzgün olduğu görüldü.
Kara makam aracına binmeden
önceki tek sözü “Hakkınızı helal
edin. Ben herkese hakkım varsa
helal ediyorum” oldu. Kara eşiyle
birlikte makam aracına binerek
Ankara’ya gitmek üzere
Çorum'dan ayrıldı.

‘Minik Kalpler Atsın

Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı düzenlendi

Diye’ bir araya geldiler

Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü
tarafından “Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı” düzenledi.
“Minik Kalpler Atsın Diye” sloganı
ile ilk defa düzenlenen ve oturum
başkanlığını Halk Sağlığı Müdürü
Dr. Ahmet Barış’ın yaptığı çalıştaya, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr.
İsmail Yücel, Kamu Hastaneleri
Birliği Sekreterliği Tıbbı Hizmetleri
Başkanı Uzm. Dr. A. Fahri Şahin,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan
Zehir, Çorum Tabipler Odası
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit
Görkem, Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim dalından Yrd.
Doç. Dr. Cihan Toğrul, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
dalından Yrd. Doç. Banu Katlan ve
yanı sıra Çorum ilinde kamu ve özel
hastanelerde görev yapan Uzman
Hekimler, Aile Hekimleri, Sağlık
Çalışanları
ve
Çorum
Belediyesinden temsilciler katıldı.
Çorum Halk Sağlığı Müdürü Dr.
Ahmet Barış’ın yaptığı konuşmada;
Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak
Anne ve Bebek Ölümlerinin kurumsal olarak kırmızıçizgileri olduğunu,
Bebek Ölüm Hızında il olarak
Türkiye ortalamasının altında

olduklarını ancak buna rağmen
önlenebilir tüm erken ölümlerin
önlenmesi adına çalışmalarına
devam edeceklerini bildirdi.
Anne ve bebek sağlığı açısından
önemli olan doğum öncesi bakım ve
doğumun bir sağlık kuruluşunda
yapılma sıklığında iyileşmeler sağlanarak anne ve bebek ölüm oranlarında düşüşler sağlanacağını ifade
eden Dr. Ahmet Barış, kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşları dahil tüm
sektörler arası işbirliğinin önemine
işaret etti. Daha sonra Çorum
Eğitim
Araştırma
Hastanesi
Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.

Selim Asaroğlu, “Bebek Ölümleri
Nasıl Azaltılmalı”, Çorum Eğitim
Araştırma
Hastanesi
Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yar.
Doç. Dr. Cihan Toğrul, “Riskli
Gebelikler” ve Halk Sağlığı Uzmanı
Dr. Orhan Okur, “İlimiz 2013-2015
yılları arasındaki Çorum İli Bebek
Ölümleri” hakkında sunum yaptı.
Karşılıklı görüş ve önerilerin tartışıldığı çalıştayda Riskli Gebelerin tespiti ve İzlenmesi, Prematüre ve
İmmature Doğumların Önlenmesi,
Yenidoğan Takibi ve Nitelikli Bebek
İzlemi ve Sektörler Arası İşbirliği
konu başlıkları ele alındı.

Otomobil demir korkuluklara çıktı CHP li Başkana Saldırı
Çorum'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen
kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza dün Mimar Sinan
Mahallesi Cemilbey
Caddesi'nde meydana geldi.
23 yaşındaki Enes Yüce yönetimindeki 34 NT 9646 plakalı
otomobil ile 26 yaşındaki

Özkan Teke'nin kullandığı 19
BF 78 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle
Yüce'nin otomobili, yol kenarındaki demir korkulukların
üzerine çıkarak durabildi.
Kazada iki araçta bulunan
sürücüler ile birlikte 19 yaşındaki Çetin Can İpek ve 29
yaşındaki Mustafa Önder,

yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen
ambulanslarla Çorum Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobiller ise çekici
yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma
başlattı.

Suludere’nin paylaşımına yapılan
yorumlardan en dikkat çekici olanı
CHP eski İl Başkanı Gürsel
Yıldırım’dan geldi. Yıldırım yorumunda “Geçmiş olsun bunun hesabı
ergeç sorulur. Bir ölür bin doğarız”
dedi.
Hatırlanacağı üzere, cadde üzerinden

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe
Başkanı Ali Rıza Suludere, Gazi
Caddesi üzerinde yaşanan tartışmasında saldırıya uğrayı.
CHP Merkez İlçe binasında yapılan
bir toplantıdan çıkan Merkez İlçe
Başkanı Ali Rıza Suludere, bilinmeyen bir nedenle otoparkçılarla tartıştı.
Tartışmanın büyümesinin ardından
olay kavgaya dönüştü. İddialara göre
otoparkçılar Suludere’ye ve kalas ve
benzeri çeşitli malzemelerle saldırdı.
CHP Merkez İlçe Başkanı
Suludere’nin yüzüne aldığı darbeyle
burnunun kanadığı görülürken aracının aynaları kırılırdı.
CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza
Suludere, sosyal medya hesabından
olayı şu ifadelerle duyurdu. “Çorum
Belediyesi ait oto parkcılar şahısıma
saldırmışlardır aracımda hasar açtılar
Gazi caddesinde herkes seyirci”

otopark parası alınması uygulamaları
tartışılırken, CHP İl Başkanı Cengiz
Atlas konuyla ilgili yasal yollara başvurmuş, daha sonra İl Başkanı olan
Gürsel Yıldırım ise konuyu Bahabey
Caddesi üzerinden otopark ücreti
alınmaması karşılığında uzlaşmayla
sonuçlandırmıştı.
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Okuma ve dinlenme
Sayfa

köşesi için açıldı

Bahçelievler
Anadolu
Lisesi’nin okuma ve dinlenme
köşesi için açılış yapıldı. Çorum
Barosu’nun katkıları ile yapılan
okuma ve dinlenme köşesinin
açılışa Milli Eğitim Şube
Müdürü Sinan Güngör, Çorum
Barosu Çocuk ve Kadın Hakları
Komisyonu Başkanı Yusuf
Ahlatçı, Okul Müdürü Murat
Öncül, öğretmen ve öğrenciler
katıldı.

Açılışta Milli Eğitim Şube
Müdürü Sinan Güngör, Çorum
Barosu Çocuk ve Kadın Hakları
Komisyonu Başkanı Yusuf
Ahlatçı, Okul Müdürü Murat
Öncül birer konuşma yaptı.
Milli Eğitim Şube Müdürü
Sinan Güngör, her şeyin geleceğin gençleri için olduğunu çok
çalışıp başarılı olmalarını dilediğini söyledi. Çorum Barosu
Çocuk ve Kadın Hakları

Komisyonu Başkanı Yusuf
Ahlatçı ise küçük de olsa okula
katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
gençler için bu köşenin hayırlı
olmasını dilediğini vurguladı.
Okulun okuma ve dinlenme
köşesinin açılış kurdelesinin
kesilmesinin ardından okuma
köşesinde bulunan kitaplar
konuklar tarafından incelendi.
(Ebru ÇALIK)

‘Okumak hayatı
09 Haziran 2016 PERŞEMBE

anlamlı yaşamaktır’

Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü
Murat Öncül, okumanın hayatı anlamlı
yaşamak olduğunu, kendini daima
yenileyebilmek, değişimi takip edebilmek değişen dünyanın bir köşesinde
yerini alabilmek olduğunu söyledi.
Dün gerçekleştirilen Bahçelievler
Anadolu Lisesi okuma ve dinlenme
köşesinin açılışında konuşan Öncül,
“Okumak içinse okumayı sevmek gerekir. Biz istedik ki okumayı seveceksek
kitaplar hemen yanı başımızda gözümüzün önünde olmalı. Onlarla iç içe
yaşamalı, daima hemhal olmalıyız. İşte
bu fikir bu güzel okuma ve dinlenme
köşesinin oluşmasında birinci etkendi”
dedi.
Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü
Murat Öncül, konuşmasında şunları
ifade etti:
“İkincisi ise öğrencilerimizin okulu-

muzda hem oturup dinlenebileceği hem
satranç oynayabileceği, onların zevkine
hitap eden kısaca bizim köşemiz diyebilecekleri bir mekanın olmasıydı.

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO)’da yeni
yönetim kurulu, bugün yapılan devirteslim töreniyle resmen göreve başladı.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan genel
kurul sonucunda göreve gelen Ali Can
Doğan başkanlığındaki yeni yönetim,

bugün yapılan devir-teslim töreniyle görevi Muzaffer Yıldırım başkanlığındaki
eski yönetimden devraldı.
SMMMO kongresinde göreve gelen yeni
yönetim kendi arasında yaptığı görev
dağılımı sonucunda Oda Başkanlığına
Ali Can Doğan’ı getirirken, Nazik Bulut

Böylece öğrencilerimiz okul dışında
zaman harcamak yerine öğle aralarında
bu mekanda bir araya gelsinler hem
dinlensinler hem okusunlar hem de satranç oynasınlar.
Bu durum öğrencilerimizin okulumuza
bağlılığını artıracak ve kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunacaktı.
Ancak bu köşenin düzenlenmesinin
maddi boyutu bizi uzun süre düşündürdü. Tam bu sırada öğrenci velimiz
Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları
Komisyonu Başkanı Yusuf Ahlatçı devreye girdi. Böyle bir projeye canı
gönülden maddi destek sağlayacaklarını ifade etti. Bu destekle birlikte çalışmalar başladı. İnşallah bu güzel köşemiz kuruluş amaçlarına hizmet eder.
Destek olanlara teşekkür ediyoruz.”
(Ebru ÇALIK)

SMMMO’da devir- teslim töreni yapıldı

Başkan Yardımcısı ve Oda Saymanı,
Türkay Yücel Sekreter, Murat Metin ile
Lemzi Çöplü ise üye olarak görev almıştı. Dün SMMMO’da düzenlenen törende
Ali Can Doğan ve yönetim kurulu üyeleri görevi Muzaffer Yıldırım başkanlığındaki eski yönetimden devraldı.
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kınıyoruz ‘Saldırıların arkasında
karanlık güçler vardır’
Sayfa

Terör saldırılarını

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye’nin geçtiği
bu hassas dönemde artan terör saldırılarına maalesef her gün bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, İstanbul Vezneciler’de çevik kuvvet polislerinin bulunduğu aracın geçişi sırasında düzenlenen
kalleş terör saldırısında birçok polisin ve sivil
vatandaşın hayatını kaybettiğini bu saldırıların
milleti derin üzüntü ve kedere sevk ettiğini bildirdi.
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, “Milletimizin birliğine ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne
yönelik yapılan insanlık dışı saldırıları şiddetle
telin ediyor ve kınıyoruz” diyerek, konuya ilişkin
açıklamasında şunları diye getirdi:
“Kopmayan bir kardeşlik bağıyla asırlardır yaşadığımız bu topraklarda, ülkemizin istikrarını
hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya
yönelik hareket eden şer odaklarınca düzenlenen
kalleş saldırılar ve teröre karşı, kardeşlik ve dayanışma duygularımızdan taviz vermeden, sabırla
dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.
Unutulmamalıdır ki menfur saldırılardan medet
umanlar, hain planlarıyla asla emellerine ulaşamayacaklardır.
Şüphesiz ki bu olaylar karşısında metanetimizi
koruyarak birbirimize daha da çok kenetlenecek,
geçmişte olduğu gibi bundan sonrası için tek
yürek hareket ederek ülkemizin ve milletimizin
birlik, beraberlik ve huzurunu devam ettirme
kararlılığında olacağız.
Bütün varlığımızla devletimizin ve kahraman
ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ederek
alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu hain saldırıyı
tekrar şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden aziz polislerimiz ve vatandaşlarımıza
Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk
Milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.”

Yardımcı Doçentlik
Yabancı Dil Sınavı bugün

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazetede
ilan edilen ve Hitit Üniversitesinin Tıp Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu,
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sungurlu
Meslek Yüksekokulu’nun çeşitli bölümlerine
başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b
maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil
Sınavları, bugün saat 14.00’ da Rektörlük binasında yapılacak.

Kasapta iş kazası

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde meydana gelen iş
kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere
göre olay Sunguroğlu Mahallesi’nde bulunan bir
kasapta yaşandı.
A.B isimli işçi çalışmış olduğu kasapta bıçakla et
kestiği esnada bıçağı kaydırarak bacağını kesti.
A.B’nin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde
yaralandığı öğrenildi.

Kamyondan indirdiği

saclar kolunu kesti

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde meydana gelen iş
kazasında bir işçi yaralandı. Edinilen bilgilere
göre olay Bahçelievler Mahallesi Atatürk
İlkokulu bahçesinde yaşandı.
M.T’nin çalışmış olduğu işyerinde kamyondan
indirdiği saclar kolunu kesti. Kanaması durmayan M.T hastaneye giderek tedavi oldu.

Ak Parti İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, İstanbul
Fatih’teki
Vezneciler’de
düzenlenen terör saldırısı ve
Mardin Midyat İlçe Emniyet
Müdürlüğü yapılan bombalı
saldırı ile ilgili açıklamaya
yaparak, toplumsal huzura

yönelen bu saldırının arkasında karanlık güçlerin
bulunduğunu söyledi.
Bekiroğlu, düzenlenen bu
saldırının Türkiye'ye yapıldığını, saldırının hedefinin
milletin tamamı olduğunu
vurguladı.

Son günlerde yurdun çeşitli
bölgelerinde yaşanan terörist
saldırıların ülkenin her ferdini derinden etkilediğini dile
getiren Bekiroğlu, insanları
birbirine yakınlaştıran ve
kırgınlıkların son bulduğu
bu Ramazan ayında dahi

polisler canınız ciğeriniz
oldu? Tabi ki ciğeri beş para
etmeyene bu soruyu sormak
da abesle iştigal olsa gerek.
Sizde yok bilemezsiniz,
bizim ciğerimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor” dedi. Anaç,
açıklamasında şunları söyledi:
“Acımızı yaşamaya çalışırken sizin döktüğünüz timsah
gözyaşları da tıpkı onlarınki
gibi anlamsız. Acıkmış karnını yavrusuyla doyuran timsahın döktüğü gözyaşları
kadar kine, öfkeye, nefrete
susamış acıkmış sizlerin de
döktüğü gözyaşı riyadan iba-

ret. Yaptığınız paylaşımlar,
sarf ettiğiniz sözler buram
buram riyakarlık kokuyor,
ihanet kokuyor, hainlik
kokuyor.
Ne tepkiniz doğru bir tepki,
ne sözünüz doğru bir söz, ne
de acınız gerçek acı. O kadar
sahtesiniz ki; birbirinize bile
plasebo etkisinden başka bir
etkiye sahip değilsiniz.
Biliyorum sizin gibiler için
çok zor ama bari acımıza
saygı duyup bi susun artık!
Mübarek aylarda bizlere bu
acılara yaşatanlar bilsinler ki
kat be kat fazlasıyla aynı acılara gark olacaksınız! Üst

yaşanan saldırıların, terörün
çoluk çocuk, kadın erkek
ayırmadığını tekrar ortaya
koyduğunu ifade etti.
Bu hain saldırıları gerçekleştiren, toprakların bütünlüğüne kastı olan tüm teröristleri
lanetlediklerinin altını çizen
Bekiroğlu,
“Saldırıların
üzüntüsünü yaşarken kirli
emellerin bizi ayırma girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.
Farklılıkların yüzyıllarca
kardeşçe hüküm sürdüğü
coğrafyamızda beraberliğimizi bozmaya çalışan herkese kardeş kalacağımızı bir
kez daha göstereceğiz. Bu
düşünceler ile hayatını kaybeden
yurttaşlarımıza
Allah'tan rahmet, yaralı
vatandaşlarımıza acil şifalar,
tüm ulusumuza başsağlığı
diliyorum” dedi.

‘Yaptığınız saldılar galibiyetiniz
değil mağlubiyetiniz olacaktır’

Ak Parti Merkez İlçe
Başkanı Av. Yaşar Anaç,
Mübarek aylarda terör saldırıları ile yaşatılan bu acıları
yaşatanların kat be kat fazlasıyla aynı acıları yaşayacaklarını söyledi.
İstanbul
Fatih’teki
Vezneciler’de düzenlenen
terör saldırısı ve Mardin
Midyat
İlçe
Emniyet
Müdürlüğü yapılan bombalı
saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapan Anaç, “Üst akıllarınızdan aldığınız akıllarla
yaptığınız saldılar galibiyetiniz değil mağlubiyetiniz olacaktır” dedi.
İki gündür üst üste emniyet
güçlerine yönelik yapılan
hain saldırılara tepki gösteren Anaç, “Yapılan saldırılar
kalleşlik samimiyetsizlik
içinde olan gezici zihniyeti
riyakardır. Daha dün ekmek
almaya gidiyor diye öldürülen(!) Berkin Elvan için polise taş atanlar! Kesilen ağaçların hesabını sormak için
polisi
yuhalayanlar!
Geziciyiz diye sokaklara
dökülüp günlerce polisle zıtlaşanlar! Ne oldu? Ne değişti de bir anda polise ağıt
yakar oldunuz? Ne ara o ölümüne taşlar fırlattığınız

akıllarınızdan aldığınız akıllarla yaptığınız saldılar galibiyetiniz değil mağlubiyetiniz olacak. Biliyoruz, inanıyoruz ki bu acılar son bulacak, eli kanlı terör örgütü ve
destekçileri hak ettiğiniz
sonu en kısa zamanda yaşayacaksınız. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Yaşanan hain saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Provokatif söylemlere kapılmadan itidal
içinde olmamız gerektiğini
unutmayalım.”

Fuhuş örgütüne operasyon

Çorum’da fuhuş
örgütüne yönelik
operasyon düzenlendi. Polis, örgüt
kurmak ve fuhuşa aracılık etmek suçlarından
gözaltı kararı bulunan üç kişiden ikisini yakaladı.
Cumhuriyet Başsavcılığı
Kaçakçılık, Narkotik ve
Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon
düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek,

üye olmak ve örgüt faaliyeti
kapsamında fuhuşa aracılık
etmek suçlarından gözaltı
kararı bulunan üç kişiden ikisi
polis tarafından yakalandı.
İki şüpheli soruşturma işlemlerinin ardından tutuklama
istemiyle Çorum Sulh Ceza
Hakimliğine sevk edildi. Sevk
edilen şüphelilerden T.Ç.
tutuklanırken diğer şüpheli
serbest bırakılmıştır.
Adresinde bulunamayan 1
şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

Ulu Cami Ramazan'da mahsun kaldı!

Sungurlu'nun sembollerinden
olan tarihi Ulu Cami, restorasyon çalışmalarının uzaması nedeniyle bu Ramazan
mahsun kaldı.
Yıllarca aralıksız ibadete
açık olan tarihi Ulu Cami, bu
Ramazan ayında ibadete
kapalı olup, sevabı bol olan
bu ayı cemaatsiz olarak geçiriyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından 12 Aralık 2014
Cuma günü ihale edilen Ulu
Caminin restorasyon çalış-

maları 13 Aralık 2015 tarihinde tamamlanması gerekiyordu. Tokat Vakıflar Bölge
Müdürlüğü, Ulu Caminin
restorasyon işlemlerinin uzamasına yönelik, "Yağlı boya
raspası sonrası çıkan kalem
işi süslemelerin koruma
kurulu tarafından mahallinde
incelenmesi, izinlerin alınması ve projeye işlenmesinden kaynaklanmış olup
Ramazan ayına yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımız
devam etmektedir." açıkla-

masını yapmıştı. Ramazan
ayına da yetişmeyen çalışmalar nedeniyle Mehmet
Sungur Bey tarafından 1762
yılında yapılan Ulu Cami
ibadete kapalı
duruyor. Aslına
uygun hale getirilerek komple
onarımdan geçirilen Ulu
Caminin bahçesinden çatısına,
tuvaletlerinden
şadırvanına

kadar yenilenmesi bekleniyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile tarihi
Ulu Cami eski manevi havasına kavuşacağı bildirildi.
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5 işçi çalıştıran

işverenleri uyardı!

ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür, işletmelerinde
5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Gür, yaptığı açıklamada daha önceden işyerinde
10 işçi çalıştıran işverenlere getirilen bu zorunluluğun artık 5’e indirildiğini belirterek, konuyla
ilgili şu açıklamayı yaptı:
“4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrası, ‘Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile
işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…’ Üçüncü fıkrası ise ‘İşçinin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usul ve
esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’ İfadelerini hüküm
altına almış ve bu hükme istinaden 18 Kasım
2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete'de
‘Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her
Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’ yayınlanmıştı.
Söz konusu yönetmelik ile 10 ve üzerinde işçi
çalıştıran işverenlerin yanlarında çalışan işçilerin
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit
istihkaklarının bankalar aracılığı ile ödenmesi
zorunlu hale getirilmiş ve bu husus 27 Kasım
2008 tarih ve 2008/109 sayılı genelge ile duyurulmuştu.
Bu defa 21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı
Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından ‘Ücret, Prim, İkramiye Ve
Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlanarak 10 ve üzerinde işçi ibareleri değiştirilerek
5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesi
zorunlu hale getirilmiştir.
Bu yükümlülüğe uymayan işveren veya işveren
vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için
4 857 Sayılı İş Kanun’un 102. maddesi uyarınca
2016 yılı için 161 TL idari para cezası uygulanacaktır.”

Elektrikte kayıp kaçak

bedelini vatandaş ödeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda,
Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişikle,
elektrikteki her türlü kayıp kaçak bedeli bundan
sonra aboneden tahsil edilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, Elektrik Piyasası
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan
Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre artık kayıp kaçak bedellerini vatandaş
ödeyecek. Yapılan düzenleme ile bu durum yasalaştı.

TÜM KAYIP VE KAÇAK
BEDELLERİ TÜKETİCİDEN
ALINACAK

Yasadaki
maddeye;
Elektrik
Piyasası
Kanunu'nda, "teknik ve teknik olmayan kayıp" ile
"dağıtım şebekesi" ibareleri tanımlanıyor. Teknik
ve teknik olmayan kayıp; "Dağıtım sistemine
giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere
tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı
oluşturan ve maliyeti etkileyen; teknik kayıp veya
kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve
teknik bir sebebe dayanmayan kaybı"; Dağıtım
şebekesi; "Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları
hariç dağıtım tesisi" ibaresi eklendi.
Bu ifadeyle birlikte tüketici, kayıp- kaçak bedelini ödemeye devam edecek. Yasaya eklenen
hükümlerle, konunun hiçbir tereddüde mahal
bırakmayacak şekilde düzenlendi.

KAYIP KAÇAĞIN TANIMI

"Teknik ve teknik olmayan kayıp" tanımı yasada
yer alacak. Teknik ve teknik olmayan kayıp,
"Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım isteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen,
teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi sebeplerden
kaynaklanan ve teknik sebebe dayanmayan
kayıp" olarak tanımlanıyor.

Sayfa
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

REZALETLERE
SON VERİYORUZ
Bir yandan bir kaç yazı
önce aldığımız karar üzere pahalılık sorununu yok etmenin
gereklerini yerine getirirken, bir
yandan da yine bu sorun kadar
halkımızı etkileyen, gerçekte aslı
olmayan anarşi masalına son vermek için, milletçe ortak bir tavır
almak istiyoruz.
Bugün herkesçe anarşi
diye bilinip, tanımlanan rezilliğe
son vermek, ancak gerçek anarşi
ile mümkündür.
Gerçek anarşi, insanlığı
refaha ulaştırmak için, yapıcı
tarafın yıkıcı tarafı bertaraf etmesidir.
Gerçek anarşiyi çıkarıp,
yıkıcı tarafı bertaraf edebilmek
için, yapıcı taraftarların bir araya
gelmesi şarttır. Aynı duygu,
düşünce ve inancı paylaşan yapıcıların her konuda ortak bir tavır
alabilmeleri ve şereflerinin yüksekliğini haklı olarak kabul ettirebilmeleri için, günümüzde
yeterli ve ge-rekli tek kaynak
Örgünöz Fikir ve Sistemleri'dir.
Rezillerin rezaletine son
vermeyi arzu eden yapıcı yürektekiler, Özden yayınlarının mevcut eserlerinden gerekli bilgiyi
edinerek, uydum kalabalığa
giden yaşantısının yönünü doğrultur, gerçek anarşi için faaliyetlerine başlar.
Gerçek anarşi, yıkıcı tarafa
karşı hâkimiyetimizi kurmak,
bağımsız yaşamanın savaşını vermek olduğuna göre, yıkıcıların
borusunun öttüğü günümüzde
bizi kendilerine bağımlı eden;
moda, israf, pahalılık ve rezilliklere karşı gerçek anarşi yapmak
zorunludur.
Tarafımızı oluşturduktan
sonra, modaya karşı zevkimize
göre giyinmek, israflara karşı
tasarruf, pahalılığa karşı, almamak gibi ortak karar ve eylemlerle başarıya ulaşırız.
Bu yolda üstümüze düşen
görevi yerine getirmek için özel
bir zaman ayırmadan işimizle birlikte yapmak, en kese yoldur.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

RAMAZAN’I ŞERİF VE
MÜHİM FERÂİZLERDEN OLAN ORUÇ

Oruç: biz insanlara Allah’ın emri olmakla beraber,
Allah’ın en büyük ikramı, en büyük lütfü ihsanıdır.

Oruç: mühim bir evâmiri ilahiye olmakla beraber Allah’ın her
emri gibi insan alemi için büyük
çok büyük lütuflardır

Mühim ikram

Allah (c.c.) evâmiri ilahisiyle
aslında
İnsan âlemine mühim ve
hudutsuz bir ihsan iltifat ve ikramda bulunmaktadır.
Çünkü bir orucu alsak içinde
sayılmayacak kadar maddi- manevi
faydalar var
• Ne nimetler
• Zihin sporu
• Kalp sporu
• Maneviyat sporu
• Manevi besin
• Sahiplik talimi
• İman gerçekleşmesi
• Akli meleklerin besini
• Ahlak ve meziyet giyiminin
icabı
• Kardeşlik bağlarının sıklaşması
• Aile düzenlenmesinin tazelenmesi
• Muhabbetleşmenin icabı ve
ciddiyeti
• İnsan aleminin ihlas sporu
• İntizamın kurumları
• Sıhhati afiyetini temelleşmesi
• Hâkimiyet takınmanın yarışı
• Dargınlık küskünlüklerin
iflası
• Sıkıntıların tükenip ferahlıklarının hayat bulması Bu mühim iç
huzurları hep oruçla oluyor
Bir oruç evet bir oruç ama
orucun ne âlemleri neleri var !...
Ciddiyete alınmadan görülmez.
Oruç: hâkimiyet kurumunun
başıdır diyebiliriz.
Oruç tutan bir insanın aklı ne
kadar kuvvetli oluyor? Gerçekten
bir inceleyelim
Oruç: bir adet bir gelenek
değil insana sahipliğini getiren
büyük bir meziyettir.
Oruç: insanı insanlığa yükselten koca bir âlemdir.

Büyük fazilet dış kısımdan içe
doğru alırsak her şeyden evvel
oruç insanı hayvandan fark ettiren
yani insanı hayvandan ayıran bir
fazilettir
Çünkü insan yiyip içmek istese fırsat bulur yer- içer ama oruca
niyet denilen bir kararı bir defa
verdi mi fırsat bulunca hayvan gibi
yiyip içmez kararında sabit durur,
hayvan ise karar vermez, bilmez ve
fırsat bulunca yer de içer de …
Oruçtan maksat irade hakimiyetidir
Hâkimiyet insanın tatmin
eden öz hususiyetlerden ön gelenidir.
Dıştan içe doğru inceliklere
bakılırsa birincisi insanın hayvan
gibi olmayıp mahluksal isteklerini
hakim olması, İkincisi insanlar arasında irade hakimiyetiyle itibar ve
itimat sağlamasıdır.
Öyle ya herkesçe bu böyle
düşünülür. Oruç tutmasını bilen
halisanelikle yerine getiren bir
insana itimat edilir. Demek ki kendisini bir zaman frenleyebilir.
Kendisin frenlemek yani kendisinde mahluksal arzularına dur diyebilmek kudreti var ki oruç tutabiliyor.
Mahlûksal arzularına yenilmeyen uymayan kişiye de elbette itimat edilir.
İradesine hakim olabilen
manevi duyuma kıymet verene itimat etmeyip de mahluksal arzularının esiri olana mı itimat edilecek
ya!
Esasen taksidat ehemmiyetiyle yaşayan güvenilen insandır.
Bir insan ki küçük düşmemek
telaşıyla yaşıyorsa o utanacak
mahcup düşecek bir şey yapamaz
işte öylesi insana itimat edilir.
Yalana tenezzül eden meşru
mazeret hariç oruç tutmadığı halde
tutuyormuş gibi görünen itimat
kazanamaz.
Mazereti olan tutamadığını
gizlemesi lazımdır o başka…
Özden Gazetesi ve Yayınları “Orucun hikmetleri ve Kadir gecemiz” Sayfa 19- 23

“Maneviyatlı insan,
muktedir olur.”

Abdulkadir DURU

Sinameki Otu Nedir?
Sinameki bitkisi baklagiller familyası
ailesinden gelen ve 100 ile 150 cm arası
uzayabilen şifalı bir bitki kaynağıdır.
Çoğunlukla sıcak tropikal bölgeler de
yetişen bu bitki 260 farklı çeşidi ile insan
sağlığı üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde ise Güney Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Asıl
olarak orijinal ismi Senâü Mekki olarak
da bilinmektedir. Bu bitkinin en büyük
özelliği ise kabızlığa iyi gelmesidir.
Müshil olarak da kullanılan sinameki
doğal şifa kaynağı olması sebebi ile hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

İNSAN, KIYMETİNİ
NASIL GERÇEKLEŞTİRİR?

İnsan olduğunu kesinlikle kabul eden, ciddiyetle iddialı
olur. "Ben insanım." diye insanlık iddiasını ciddiyetle
sürdürdüğü kadar, idrakini de genişletir. Ona göre zekâ
kapsamı artar ve genişler. İnsan yaşamasında temel
düşünce ve inanış böyle kurulur. Asıl yapıda; bu inanç,
bu iddia kuruludur.
Esasen, eğitimde bir eklenti gerekmez. Kişiliğimizi
gerçekleştirmek için eğitim yapıyoruz. Bu eğitim, yaratılışımızın eksizliğini, yüksüzlüğünü, safi berraklığıyla
safiyetini bulmak eğitimidir. Kendimizi anımızla yaşamamız da bunun içindir. Kendimizi anımızla yaşamamız, kendimize gelip yaşantımızdaki olumları iyi tespit
etmemiz içindir. İnsan yapısı, sadece safiyetiyle insandır. Yaşantısının hiçbir yanı hayvana benzemez.
Benzememelidir de!..
Bu konu çok nazik meseledir. İnsan bir yandan yapısının gereğince yaşamak ister. Gaye, derinliklerden
duyulan safi hal ile yaşamaktır.
Bu eğitimi bulamamış ortamda ise insan, hayvan
yaşantılarına da uymuş olabilir. Hâlbuki insan, safi
yaşantısından ayrı bir ek, bir katkı ile yaşamaktan çok
sıkılır. Sıkıntıdan kurtulmak için daha beter eklerle,
katkılara koşar. Bu koşuşmak daha tersidir. Onun için
daha çok sıkılır.
Daha çok sıkılırsa, sıkıntısını duymayacak kadar hissiz
olur, kabalaşır. Zekâsı kapsamını daraltır. Mütalâaları,
hep yüzden ve cüzden olur. Zekâ, derinliklere kadar
izleme hassasiyetini kaybederse; nihayet gerçek değerleri göremez hale gelir. Böyle bir yüzdenliğin sahası,
manasız yaşamaktır.
Tabii ki manasız yaşantıda sahte değerler yer alır.
İnsanlığına dönmek çok uzaklaşır. Kendini anıyla yaşamayan insan, kendisini fark edemez, nerelerde yaşadığını da bilemez. Ne kadar mezbelelikte olursa olsun,
yine iyi bir yaşantıda olduğunu sanar. Kendisini anıyla
yaşayanla, yüzdenlikte olanın arasında muazzam bir
uçurum vardır. Yüzdenlikte yaşayanlar, özdenlere
kusurlu gözlerle bakabilir, yaşantısını beğenmeyebilir.
Ancak, kendini anıyla yaşayan eğer eğitimde ise, yüzdenlerin kusuruna ve tecavüzüne hiç de bakmaz. İnsan
insandır. İnsanın görüşü, yaratılışından geniştir.
Eğitimle görüşü genişlemiş olan insan ise; yüzdenlerin
haline şefkat göstermek ve kendi mertebesine ulaştırmak alışkanlığındadır. Eğitime girmiş insanın, eğitime
karşı olanlara, kendi insanlıklarını fark ettirmesi ve
insanlığın gerçek gereklerini bildirmesi şarttır.
Kusursuz olan kusur göremez. Bunun aksine, kusurlu
olan da en kusursuz insana çok kusurlar bulur.
Bunların hepsini fark etmek, kendimizi anımızla yaşamamızdan başlar.
Kendimizi anımızla yaşamak, kendimize gelip insanlık
iddiamızı tutmak içindir. "Ben insanım" kabulü ve
idraki kalbimizin derinliklerinden varlığını duyuruyor.
Asıl temel inancımız olan bu tabii iddiamızı, kesinlikle
kapsamamız şarttır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.
Her an iddiamız; "Ben insanım." olursa, her problemimizi halledebiliriz. Kapı, kendimizi anımızla yaşamaktan açılır.
Kendini Anınla Yaşa!..

Genellikle en etkili
bölgesi olan yaprakları toplanarak öğütüldükten sonra toz haline getirilir ve doğal
şifa kaynağı çayı yapılarak tüketilebilmektedir. Bazı durumlarda
toz haline getirilmeden yaprakları da kullanılmaktadır.

Sinameki Otu Faydaları

Sinameki otu basur hastalarının kullanması tavsiye edilen ve lif açısından
oldukça zengin bir bitki
çeşididir. Kabızlık üzerinde
oldukça etkili olan sinameki çoğunlukla düzensiz ve
yanlış beslenme sonucu
Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
insanlar üzerinde meydana
gelen kabızlığa karşı kullaGazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)

Kırkambar

K.K. 75
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nılmaktadır. Sinamekinin diğer etkilerinden bahsetmek gerekirse;
Basur, fistül, anal ve bağırsak bölgelerindeki ameliyatlardan sonra içilirse kolay
dışkı yapımını sağlar.
Kötü hava şartları sonucu cilt üzerinde
meydana gelebilecek çatlaklıkları önler.
Saçların daha gür ve fazla çıkmasını
sağlayarak, saçtaki bitlere karşı da etkilidir.
Bağırsakları temizlemede etkilidir. Kalp
sağlığını korur ve kalbi kuvvetlendirir.
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Perakende satış hacmi

yüzde 0,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit
fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Nisan
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı
ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 arttı,
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) aynı seviyede kaldı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3
azaldı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi
incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,8 azaldı, elektrikli eşya ve
mobilya satışları yüzde 0,9 arttı, tekstil, giyim ve
ayakkabı satışları yüzde 1,0 arttı, tıbbi ürünler ve
kozmetik satışları yüzde 0,7 azaldı, posta veya
internet üzerinden satışlar ise yüzde 3,6 arttı.

PERAKENDE SATIŞ
HACMİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 3,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla
perakende satış hacmi 2016 yılı Nisan ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Aynı
ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,6,
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde
5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,1 arttı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına
göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve
iletişim aygıtları satışları yüzde 6,0 azaldı, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 17,3 arttı,
tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 8,4 arttı,
tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4,0 arttı,
posta veya internet üzerinden satışlar ise yüzde
16,6 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ
AYA GÖRE YÜZDE 0,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari
fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Nisan ayında
bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 arttı,
otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azaldı.

GÜNDEM
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Ramazanda beslenmeye dikkat!

Ramazanda beslenmeye
dikkat! Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Uzman Diyetisyeni
Serpil Ovalı Uluçay, Ramazan ayında
sağlıklı kalmak ve kilo almamak için
porsiyon kontrolü ve iftardan 2-3 saat
sonra yapılacak hafif egzersizlerin
önemli olduğunu söyledi.
Ramazanda beslenme şekilleri ile
ilgili açıklamalarda bulunan diyetisyen Serpil Ovalı Uluçay, bu ayda
yaklaşık 15 ila 17 saatlik açlık ve
susuzluk sonrası metabolizmanın
yavaşlaması, vücudun kendini korumaya alması ve çok daha az sıvı tüketiyor olması sebebiyle kilo verme
durumunun sıvı kaybından ileri geldiğini, yağ dokusu kaybı olmadığı için
yanıltıcı olduğuna dikkat çekti.
Ramazan ayı boyunca iftar sofralarındaki çeşitlilik ve uzun süren açlığın
iftarda aşırı besin alımı, şişkinlik,
hazımsızlık, mide yanmaları gibi
şikayetleri beraberinde getirdiğini
belirten Diyetisyen Uluçay, "Bu
sebepte iftar menüleri süt-yoğurt
gurubu, et-yumurta-kurubaklagil
gurubu, sebze ve meyve gurubu,
ekmek ve tahıl gurubu olarak düzenlenmeli, iftar yemeklerinde tüm besin
gruplarına yer verilmelidir. İftara 1
kase çorba ve 1 porsiyon salata ile
başlamak uzun süren açlık sonrası
ana yemek ve devamında yenilecek
besinlerin daha az olmasını sağlayacak olup kan şekerini dengeleyecek
ihtiyacımız olandan fazlasını yememizi engelleyecektir. Tatlı seçeneği

olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları ve meyve tatlıları tercih edilebilir.
Toplumsal alışkanlıklar arasında
önemli bir yere sahip olan çayın iftardan bir saat sonra, tatlıların ise 2-3
saat sonra tüketilmesini tavsiye eden
Uluçay, "Sürenin uzunluğu Ramazan
ayında sıvı tüketiminin az olmasına
bağlı gelişebilecek kabızlık için iftar
sonrası bol posalı ara öğünler yapılmalıdır. Kuru meyveler, kabuklu
mevsim meyveleri ve Ramazan sofralarının olmazsa olması hurma tercih
edilebilir. Taze sıkılmış meyve suyu,
soda, ayran ve su sıvı ihtiyacımızı
karşılamak adına önemli yer tutar.
İftar ve sahur arasında 2.5-3 litre su
tüketilmeli ve 1-2 ara öğün yapılmalıdır. İtfar sonrası ara öğün seçenekleri
arasında 1 porsiyon meyve, 2-3 adet
ceviz içi, 1 su bardağı süt veya
yoğurt, 1 porsiyon sütlü tatlı ve
meyve bulunabilir" dedi.

Ramazan ayında mutlaka sahur yapılmasını öneren Uluçay, "Sahurda protein içeriği yüksek besinlere yer verilerek hem tok kalınır hem de besin
çeşitliliği sağlanmış olur. Protein
içeriği yüksek olan yoğurt, yumurta,
peynir, tuzsuz ayran sahur için tercih
edilebilir besinler arasındadır.
Sahurda tuz, yağ ve şeker içeriği yüksek besinler susuzluk hissini artıracağı gibi gereksiz enerji alımına sebep
olurlar" diye konuştu.
Ramazan ayı boyunca kızartmalar,
yağlı ve şekerli besinler, hamur işleri,
şerbetli tatlılar, çok tuzlu salamura
gıdalar, paketlenmiş ve işlenmiş
besinlerden, gazlı içeceklerden mümkün olduğunda uzak durulması gerektiğini vurgulayan Uluçay, kronik hastalığı olan, diyabet, hipertansiyon,
gebelik, emziklilik gibi özel durumları olan yetişkinlerin mutlaka hekimlerine danışarak oruç tutması gerektiğini sözlerine ekledi.

Doğal Ürünler Satış Merkezi açıldı

PERAKENDE CİRO
BİR ÖNCEKİ YILIN
AYNI AYINA GÖRE
YÜZDE 9,0 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla
perakende ciro 2016 yılı Nisan ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,1, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,4 arttı,
otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,5 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki
aya göre yüzde 1,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı
Nisan ayında bir önceki aya göre madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,0 ve imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,8 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 4,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde
3,5 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana
sanayi gruplarında en yüksek azalış sermaye malı
imalatında gerçekleşti. Ana sanayi grupları
(MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 3,7
ile sermaye malı imalatında gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat
sanayinde en yüksek azalış bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016
yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek
azalış yüzde 29,6 ile bilgisayarların, elektronik ve
optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı,
yüzde 13,6 ile mobilya imalatı ve yüzde 3,8 ile
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti. Mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayinde
en yüksek artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016
yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek
artış yüzde 11,8 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 2,6 ile temel
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 2,0 ile içeceklerin imalatı takip etti.

4 Ramazan

İmsak (Sahur) 03:04

Güneşin Kadınları Yöresel ve

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
(Çorum HDF) Kadın Konseyi’nin
İçişleri Bakanlığı’nca onaylanan ’Kadın
Eli Projesi’ kapsamında Güneşin
Kadınları Yöresel ve Doğal Ürünler
Satış Merkezi açıldı. Merkezin açılışına
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Ankara
milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi,
Murat Emir, Necati Yılmaz ve Şanal
Sarıhan, CHP Kayseri Milletvekili Çetin
Arık, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet
Akın, Ankara Bağımsız Milletvekili
Aylin Nazlı Aka, AKP Çorum
Milletvekili Salim Uslu, CHP Ankara İl
Başkanı
Adnan
Keskin,
CHP
Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe,
Yenimahalle Belediye Başkan Vekili
Mehmet Kartal, Belediye Başkan
Yardımcıları Başar Bal, Yaşar
Neslihanoğlu, Çorum HDF Yönetim
Kurulu üyeleri, dernek başkanları ve
Ankara'da yaşayan Çorumlular katıldı.
Başkan Yaşar, "Böylesine güzel projeler-

İMSAKİYE

le iftihar ediyorum. Çünkü bu ülkenin
çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı var.
Üretmeden ayakta kalabileceğini sananlar, bu ülkeye en büyük ihaneti yapanlardır. Bizler sanayide, tarımda ve hizmet
sektöründe üretim yaparak, bu güzel
coğrafyada dini, dili, ırkı ve mezhebi ne
olursa olsun her beraber yaşayacağız.
Her zaman halkımın çıkarına olan projeleri destekledim.
Çorum
Hitit
Dernekleri
Federasyonu'nun kadın istihdamına destek verdiği bu güzel proje de bunlardan
biriydi. Ne kadar çok kadın istihdam edilirse bizler yöneticiler olarak o kadar
mutlu oluyoruz. Her zaman Atatürk ilkelerine bağlı olan Çorum Hitit Dernekleri
Federasyonu bu proje ile balık yemeyi
değil, tutmayı öğretiyor” diye konuştu.
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
Kadın Konseyi Başkanı Gülser Duran da
projeye destek veren herkese teşekkür
ederek, "Kadın, emeğin, bereketin ve
üretimin sembolüdür. Biz de bu sözden

hareketle Çorum HDF kadınları olarak,
daima üretim diyoruz. Ben, Çorum HDF
Kadın Konseyi'nin emekçi üyelerini,
başarılarından dolayı kutluyorum.
İnşallah satış merkezimizi daha da büyüterek, daha da güzel işlere imzamızı
atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı Av. Cemal Emir ise,
“Bizim gibi gönüllü kuruluşları yüreklendiren kamu kuruluşları ve ağabeylerimiz her zaman olacaktır. Burayı ilk gördüğümüzde, nasıl ayağa kaldırabiliriz
diye çok düşündük. Ancak Fethi
Başkan'ın desteği ile bugünkü duruma
getirdik. Federasyonumuzu kurarken
dilenci dernek anlayışı ile değil, proje
üretmeye yönelik bir dernek anlayışı ile
yola çıktık. Gerçekten bunun büyük faydasını gördük. Para toplamayla gerçekten hiçbir şey yapılmıyor. Bizim ülke
olarak ciddi anlamda başarıya ihtiyacımız var” dedi.

Güneş

05:02

Öğle

12:46

İkindi

16:43

Akşam (İftar)

20:18

Yatsı

22:06

ÇRT’ de Bugün
12:00 Mukabele (8.Cüz)
13:00 Haberler
13:20 Dikkat Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
17:00 Mukabele (8.Cüz) Tekrar
18:00 Haberler
18:30 İftara Doğru
20:18 İftar Vakti
20:30 Haberler
21:00 Ramazan Sokağı
23:00 Haberler
23:30 Dikkat Bulut Çıkabilir
01:00 Haberler
01:30 Sahura Doğru
03:04 Sahur Vakti
03:30 Haberler
04:00 Mukabele (5.Cüz)

Tarihte Bugün

09 Haziran 53 Roma İmparatoru Neron üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.
09 Haziran 62 Claudia Octavia zina suçlamasıyla
sürgüne gönderildiği Pandateria adasında (şimdiki Ventotene) işkenceyle öldürüldü.
09 Haziran 68 Roma İmparatoru Neron intihar
etti.
09 Haziran 1617 Sultan I. Ahmet tarafından
İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616
yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya
yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
09 Haziran 1660 Saint-Jean de Luz'da XIV. Louis
ile Marie Therese evlendi.
09 Haziran 1921 İstiklal Savaşı'nda kullanılacak
cephanenin İnebolu'dan karaya çıkartılmaya başlanması ve cepheye götürülmeye başlanması.
09 Haziran 1928 Avustralyalı pilot Charles
Kingsford-Smith, uçağıyla ilk kez Büyük
Okyanus'u aştı.
09 Haziran 1942 Anıtkabir için açılan yarışmada,
Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri
birinci oldu.
09 Haziran 1947 Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye oldu.
09 Haziran 1950 Adnan Menderes Demokrat
Parti genel başkanlığına seçildi.
09 Haziran 1955 Türk bayrağını yırtmaktan sanık
4 ABD'li yapılan yargılamada beraat etti.
09 Haziran 1975 Kıbrıs'ta Türk Anayasası'nın
kabulü. 230 oya karşılık 37.502 oyla kabul edilmesi.
09 Haziran 1977 Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi
Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı
silahlı saldırıda öldü. Saldırıyı, "ASALA" adlı terör
örgütü üstlendi.
09 Haziran 1980 Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı; Türk lirasının değeri yüzde 5,58,8 arasında düşürüldü.
09 Haziran 1997 Malta Hava Yolları’na ait
Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail
Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından
Köln’e kaçırıldı.
09 Haziran 1999 Yugoslavya ve NATO, Kosova'da
Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20
Haziran´da resmen sona erdirdi.

VEFAT EDENLER
HÜSEYİN BAKIR
Pembecik Köyü' nden, Hurşit ve Osman BAKIR'
ın babası; Hüseyin BAKIR vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
HATEM CİN
Eşençay Köyü' nden gelme, Mehmet Ali, Ali
İhsan ve Celalettin CİN' in annesi; Hatem CİN
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

AHMET YEŞİL
İskilip, Soyacak Köyü' nden gelme, Ali, Hüseyin
ve Satılmış CABALUZ' un eniştesi; Ahmet YEŞİL
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Tarih

09 Haziran Perşembe
10 Haziran Cuma
11 Haziran Cumartesi
12 Haziran Pazar
13 Haziran Pazartesi

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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12
12
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23
26
28
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Hadise

PARÇALI BULUTLU

NÖBETÇİ ECZANELER
E

Minikler basketbolda final günü

3 takımın katıldığı İl birinciliği
müsabakalarında oynanan maçta
Bahçelievler İlkokulu - Albayrak
İlkokulu’nu 22 -11 yenerek lig
ikinciliğini garantiledi. İlk periyodu 8-2, ilk devreyi de 14-3 önde
kapatan Bahçelievler, üçüncü
periyotu 22-6 önce kapsatırken
maçı sonunda 22-11 galip geldi.
Bahçelievler İlkokulu bu galibiyetle lig ikinciliğini garantilemiş
oldu. Bugün final maçında Fatih
Sultan Mehmet İlkokulu ile
Bahçelievler İlkokulu karşılaşacak ve maçın ardından takımlara
kupaları verilecek.

Alaca’da 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:
10.06.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca İlçesinde
08.30-17.30 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Denizhan Mahallesi Barış
Manço Caddesi, Denizhan Mahallesi Zeytin
Sokak, Denizhan Mahallesi Battal Gazi Sokak
civarına,
11.06.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca İlçesinde
08.30-17.30 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' nedeniyle; Günhan Mahallesi Coşkun
Arslan Sokak bir kısmı, Yakıt Sokak, Cumhuriyet
İlkokulu Civarına programlı olarak elektrik verilemeyecek.

1 işçi yaralandı

PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU
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MURAT
226 68 05
Osmancýk Cd.No:86

DOÐA
221 21 01
Bahabey Cd.No:101

Havalar tekrar ısınıyor

Osmancık’ta tarihi

Çorum’da bir süredir
yağan yağmur ve yağmur ile birlikte soğuyan hava yerini artık
sıcaklara bırakacak.
Haziran ayının ortalarına yaklaşılan
bugünlerde oldukça soğuyan hava
artık ısınıyor.
Tüm yurt genelinde etkili olan yağışlı ve soğuk hava önümüzdeki hafta
güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte gidecek. Vatandaşlar havaların aniden aşırı derecede soğuması ile bir-

likte kalın kıyafetlerini tekrar dolaplarından çıkartırken, Meteorolojinin
tahminlerine göre önümüzdeki hafta
yazlık kıyafetler giyilebilecek.
Meteorolojinin tahminlerine göre
hava sıcaklığı yarın en düşük 10, en
yüksek 18, 10 Haziran Cuma günü
en düşük 9, en yüksek 23, 11 Haziran
Cumartesi günü en düşük 11, en yüksek 26, 12 Haziran Pazar günü en
düşük 12, en yüksek 28 ve 13
Haziran Pazartesi günü en düşük 12
en yüksek 30 derece olacak.

ramazan geleneği yaşatılıyor

Çorum’un
Osmancık
İlçesi’nde 586 yıl önce
Osmanlı Devletinin baş veziri
Sadrazam Koca Mehmet Paşa
tarafından
inşa
edilen
İmaretten her yıl Ramazan
ayında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor.
Sadrazam Koca Mehmet Paşa
1430 yılında memleketi
Osmancık'a bir İmaret inşa
ettirdi.
Cami, han, medrese ve aşevi
gibi önemli yapılardan oluşan
İmaretten günümüze yalnızca
Cami ve Aşevi kaldı. Uzun
yıllar ihtiyaç sahiplerine
yemek verilen aşevinde

Osmanlı Devletinin zayıfladığı dönemlerde yalnızca ekmek
verilebildi. Ramazan aylarında ise ihtiyaç sahiplerine iftar
ve sahur verilmeye devam
edildi. Koca Mehmet Paşa
tarafından başlatılan bu gelenek bu gün Osmancık
Belediyesi tarafından sürdürülüyor.
Osmancık Belediye Başkanı
Hamza Karataş, her yıl
Ramazan ayında hayırseverlerin de desteği ile İmaret
Aşevinde sıcak yemek hazırlandığını söyledi.
Özenle hazırlanan yemeğin
ihtiyaç sahiplerinin evlerine

Dijital ve alkol
dışı bağımlılık
anlatılacak

ulaştırıldığını
kaydeden
Başkan Karataş "Aşçılarımız
İmaret Aşevinde Ramazan
için özel seçilmiş malzemelerden özenle yemek hazırlıyor.
Ramazan'da beslenme ve hijyen kurallarına uygun olarak
hazırlanan yemek personelimiz tarafından ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımızın evlerine
servis ediliyor. Ramazan ayında Aşevinden yaklaşık 1000
vatandaşımız istifade ediyor.
Burada Hayırseverlerimizin
de desteği var. Böylelikle tarihi bir yardımlaşma geleneği
de yaşatılmış oluyor." dedi.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim
Merkezi (AMATEM) tarafından dijital bağımlılık
ve alkol dışı madde bağımlılığı konulu konferans
düzenlenecek.
Konferans bugün saat 15.00’de Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans
Salonu’nda yapılacak.

Yeni öğrenci adayları için

tanıtım sayfası hizmete girdi Araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da bir inşaatta çalışan işçi iskelenin kayıp
düşmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgilere göre
Üçdutlar Mahallesi çevre yolu bulvarında yaşandı.
Y.H çalışmış olduğu iş yerinde iskelenin kayıp
düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek
şekilde yaralandı.

Hitit Üniversitesi tarafından yeni tanıtım sayfası
hazırlandı. Hitit Üniversitesini tercih edecek olan
adaylar ihtilaç duyacakları üniversite/birim tercih
işlemleri için sanal tercih robotu, eğitim birimleri,
değişim programları, yurtlar, kredi/burs imkan ve
işlemleri, ulaşım, beslenme, sosyal aktiviteler,

kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri gibi konulardaki
bilgileri sistematik olarak vermek amacıyla yeni
bir tanıtım web sayfası hazırlanarak adayların hizmetine sunuldu. Hitit Üniversitesi, “Bu vesile ile
LYS Sınavına girecek tüm öğrenci adaylarına
başarılar dileriz” dedi.

Ulukavak Mahallesi’nde iki aracın
çarpışması sonucu meydana gelen
trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay
Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca

Caddesi üzerinde yaşandı.
Ş.Ç sevk ve idaresindeki araç ile
S.Y yönetimindeki araç çarpıştı.
Kazada M.Ç hayati tehlike arz
etmeyecek şekilde yaralandı.

