2 ‘Orucu sigara ile açmayın’

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Yrd Doç. Dr. Sinan Zehir, “İftar sofrasına sigara ile başlayıp kalbimizi bombaya çevirmeyelim” dedi. Ramazan ayında
kan akışının yavaşlaması nedeniyle kalbe binen yükün arttığını dile
getiren Zehir, tiryakilere Ramazan ayını fırsat bilerek sigarayı bırakmaları için çağrıda bulundu. Ramazan ayında 15 ila 17 saat aç kaldıktan sonra vücut metabolizmasının son derece yavaşladığını
dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, iftarda aşırı yemek
tüketiminin vücuda zarar verebileceğine dikkat çekerek,
bu yüzden ramazanda kalp ve böbrek problemi gibi
rahatsızlıkları olan bireylerin yanı sıra sağlıklı insanlarında beslenmesine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

GÜNDEM

Bekiroğlu ve Anaç
Mardin’i ziyaret etti

Yýl: 1 Sayý: 168

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı Yaşar
Anaç ve beraberindeki heyet Mardin’in Yeşilli Belediyesi ile Çorum’un kardeş şehir
olması vesilesi ile bir dizi ziyarette bulundu.
Çorum Belediyesi ile kardeş belediye olan Mardin Yeşilli Belediyesine ziyaret
gerçekleştiren Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, Merkez İlçe Başkanı
Av.Yaşar Anaç, İl Başkan Yardımcısı Adnan Tığlı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin
Yıldız, İl Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ve Turhan Candan, Mardin
Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret etti.
Sayfa 5’te

Kamyonet devrildi:

1 ölü, 3 yaralı

KESİN KARAR

Tatlıdaki büyük tehlike

Sungurlu'da kamyonetin
devrilmesi sonucu 1 kişi
öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre,
Yasin Arslanbuğa (25)
yönetimindeki 19 SE
622 plakalı kamyonet, Sungurlu Yörüklü köyü yolunun 18. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
yoldan çıkarak devrildi.
Sayfa 4’te

‘Türk Kızılay’ı en büyük

insani yardım kuruluşudur’

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlı. Çorum’un usta
tatlıcıları Ramazan sofralarının vazgeçilmezi konusunda vatandaşı uyardı.
“Her tatlı tatlı değildir”

Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen birbirinden güzel tatlılar müşterilerin beğenisine sunulurken,
tatlıcılar da gördükleri ilgiden hayli memnun. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tatlı satışlarında artış yaşanıyor. Yaz aylarında tatlı tüketiminde düşüş yaşanırken, Ramazan ayı dolayısıyla tatlı
Sayfa 3’te
satışlarının artması tatlıcıları sevindiriyor.

Alkan, İlim
Yayma’nın iftar
programına katıldı

257 milyar havaya uçtu

4’te

Programlı
elektrik
kesintisi
yapılacak

Akademik personele
cübbe giydirildi

7

Sayfa 7’de

Üniversitenin çevrenin
korunmasına yönelik
çalışmaları devam ediyor
Sayfa 4’te

BİLİM VE TEKNOLOJİ
SIRALAMASINDA
EN İYİ ÜLKELER
Ýlhami TÜRKSAL

4’TE

Biliþim Güvenliði Uzmaný
e-posta: bilgi@turksal.com

Osmancık'ta 198 aile

ev sahibi olacak

Başbakanlık
Toplu Konut
İdaresi (TOKİ)
tarafından
Osmancık ilçesine yapılacak olan Gemici
TOKİ Konutları ihalesini
alan firma ile sözleşme
imzalandı.
Sayfa 8’de

7’de

Ak Parti İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Türk
Kızılay’ının 148 yıldır insanlığın hizmetinde olduğunu
dile getirerek, Kızılay’ın en
büyük insani yardım kuruluşu olduğunu bildirdi.

Sayfa 5’te

Alkan, YÖK’ün

toplantısına katıldı

Hitit Üniversitesi’nden 5. geleneksel iftar programı
‘Bizim davamız
bellidir,
siz yandaşlıktan
vazgeçin’

5’te

2

İlaç
Kullanımına
“Akılcı”
Çözüm

5 Kalp hastalarına Ramazan uyarısı
Sayfa 7’de

GÜNDEM

-

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak, Ramazan ayında kalp
hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çok çeşitli kalp
hastalıkları bulunduğunu, tansiyon hastalarının büyük bir grubu
oluştururken, kalp yetmezliği bulunan hastaların sayısının yüksek
olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak, bu hastaların
oruç tutup tutmayacaklarına ilişkin çok sayıda soru aldıklarını açıkladı. Hastaların bir çoğunun sürekli ilaç kullandığı ve
bu ilaçların günün değişik saatlerinde alındığını kaydeden
Yrd. Doç. Dr. Sarak, yine uzun süre aç ve susuz kalınmasının vücutta değişik etkileri olduğunu, bunun da her
hastayı ve hastalığı farklı şekilde etkileyebildiğine dikkat çekti.

Sayfa 7’de

Sayfa

GÜNDEM
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‘Orucu sigara
ile açmayın’

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd Doç. Dr.
Sinan Zehir, “İftar sofrasına sigara ile başlayıp
kalbimizi bombaya çevirmeyelim” dedi.
Ramazan ayında kan akışının yavaşlaması
nedeniyle kalbe binen yükün arttığını dile getiren
Zehir, tiryakilere Ramazan ayını fırsat bilerek
sigarayı bırakmaları için çağrıda bulundu.
Ramazan ayında 15 ila 17 saat aç kaldıktan
sonra vücut metabolizmasının son derece yavaşladığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, iftarda aşırı yemek tüketiminin vücuda zarar verebileceğine dikkat çekerek, bu yüzden ramazanda kalp
ve böbrek problemi gibi rahatsızlıkları olan bireylerin yanı sıra sağlıklı insanlarında beslenmesine
dikkat etmesi uyarısında bulundu.
Ramazan ayının sigaradan kurtulmak için
önemli bir fırsat olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr.
Zehir, "15-17 saat sigara kullanmayan bir bireyin
sigarayı bırakabilmesi için bu ay bir avantaj haline
dönüşebilir. Hem sosyal açıdan hem sağlımız açısından Ramazan son derece kaynaştırıcı ve birçok
zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için fırsat olabilir. Herkesin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini temenni ediyorum” dedi.
15 ila 17 saatlik açlığın kanın yoğunlaşmasına neden olduğunu, bunun da kan akışını yavaşlattığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Zehir, “Bu kalbe
binen yükün arttığı anlamına gelmektedir. Bir de
bunun üzerine iftara sigara ile başlamak ya da
iftardan hemen sonra sigara içmek kalbin yükünü
oldukça artırmaktadır. Bu da istenmese de kalp
krizi ve benzeri sorunları beraberinde getirebilir.
Hem Ramazanda sigaradan uzaklaşmak için bu
fırsat değerlendirilmeli hem de iftarı sigara ile
açmak veya iftarın hemen arkasından sigara içmek
gibi bir felakete yol açacak alışkanlıktan uzak durmalıyız. Umarız sigara içen herkes Ramazandan
sonra sigarayı bırakmış olur” diye konuştu.
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Akademik personele cübbe giydirildi

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından unvanı yükselen akademik
personele cübbeleri giydirildi.
Profesör unvanına yükse-

len İlahiyat Fakültesi Temel İslam
Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Gezer’e,
Mühendislik Fakültesi Metalurji
ve
Malzeme
Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İbrahim Sönmez’e Profesör cübbesi ve Doçent unvanına yükselen
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Çağatay Evrim Afşarlar’a Doçent
cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan
tarafından giydirildi.Hitit Üniversitesi’nde gerçekleşen son atamalar ve unvanı yükselen akademik

personel ile birlikte öğretim üyesi
sayısı 50 Profesör, 42 Doçent ve
167 Yardımcı Doçent olmak üzere
259’a, toplam öğretim elemanı
sayısı ise 657’e ulaştı.

Hitit Üniversitesi’nden 5. geleneksel iftar programı

Hitit Üniversitesi tarafından her yıl
geleneksel
olarak
düzenlenen iftar programı, 14 Haziran 2016
Salı günü Meslek
Yüksekokulu
Kampusu
Merkez
Yemekhanesi’nde gerçekleştirilecek.
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, tüm
akademik, idari ve yardımcı hizmetler personellerini iftar programına davet etti.

MUHAMMED’ÜL EMİN

Dedikten sonra Hz.
Muhammed’i (SAV) yanma
çağırdı; bağrına bastı. Onun
yüzünü kendi yüzüne yaklaştırdı, uzun uzun öptü ve kokladı. Son sözleri şu oldu:
İşitiniz ve şahit olunuz;
bundan güzel koku ve bundan
güzel yüz görmedim.
Hz.Muhammed de(SAV)
dedesine sokuluyordu. Biri
seksen diğeri sekiz yaşında
olan bu iki insan, aynı yaşta
iki sevgili gibiydiler.
Hz.Muhammed(SAV) o kadar
vakur ve hisliydi. İkisinin de
gözleri yaşarmıştı ve kirpiklerinden sızan damlalar ihtiyar
hastanın beyaz sakalı arasında
birbirine karışıyordu.
Abdülmuttalib torununa
son defa:
- Allah senin yardımcın
olsun!
Dedi; ayrıldılar.
Çok geçmeden
Abdülmuttalib son nefesini
verdi.
Hz.Muhammed(SAV)
sevgili dedesinin cenazesi
arkasından yürürken, sessizce
ağlıyordu. Onu mezarına
kadar götürdü. Üçüncü defa
yetim kalmıştı ve ancak Ebu
Talibin gösterdiği candan şefkat, onu avutabiliyordu.
Abdülmuttalib vefat ettiği
zaman, Mekke çarşısı matem
içinde günlerce kapalı kaldı.
"Abdülmuttalib'in 11 oğlu

vardı. içlerinden 5'inin İslâm
Tarihinde çokça isimleri geçer.
Onlar da: Ebu Talip, Ebu
Leheb, Abdullah, Hamza(R.A)
ve Abbas.
.
Diğerleri: Haris, Zübeyr,
Kuşem, Dırar, Mukavvım,
Hacı. Abdulmuttalib'in Kızları:
Safiyye, Ümmü Hakim
Beyzâ, Atike, Umeyye, Ervâ,
Berre.

(Kendi Mallarına)
ÇOBANLIK
Abdülmuttalib'in ölümü
Haşim Oğullan için çok ağır
bir darbe oldu. Çünkü ne
Haris ne de kardeşleri, babalarının yerini tutacak derecede
azim, kuvvet, tedbir ve
cömertlik gösterecek kabiliyette değildiler. Abdülmuttalib
halk arasındaki yüksek itibarı
ve nüfuzu sayesinde hacıları
ağırlıyor, onlara su veriyor,
yemek yediriyordu. Hatta
Mekkeliler bir sıkıntıya uğradıkları zaman yardım ediyordu. Oğullarından hiçbiri onun
yerini tutamadılar. İçlerinden
mali gücü az olanlar babalarının yaptıklarını yapmaya
imkân bulamadılar.
Zengin olanlar da servetlerine düşkündüler. Bu yüzden
Ümeyye Oğulları ötedenberi
göz diktikleri mevkileri elde
etmek için fırsat bulmuşlardı.
Durmadan çalışıyorlar, kalkmıyorlar, kudretlerini artırı-

yorlar, halk arasındaki itibarlarını yükseltiyorlardı.
Abdülmuttalib'in oğullan
artık hacılara yemek vermeyi
bıraktılar, yalnız su dağıtmakla kaldılar. Buna rağmen Ebu
Talib cesareti ve yüksek ahlâkiyle diğerlerine üstünlüğünü
gösteriyordu.
Ebu Talib, Hz.
Muhammed’i(SAV) kendi
oğullarından asla ayırmıyordu. Hatta bu yetim çocuğa
onlardan daha çok ehemmiyet
veriyordu. Çünkü Hz.
Muhammed’in(SAV) ruhunun
eşsiz asaletini, zekâsının son
derece parlaklığını, kalbinin
iyiliğini ve temizliğini çoktan
sezmişti.
Ebu Talib kardeşinin
oğlunu kendi canı gibi seviyordu. Hatta onu kendi yatağında
yatırıyordu.
O yıl Mekke ve civarında
büyük kuraklık ve kıtlık oldu.
Halk son derece ıstırap çekiyordu. Aralarında derde derman aradılar. Bazıları lal ve
uzza, bazıları menat isimli
putlardan yardım dilemeyi
teklif etliler. Allah'ın birliğine
inananlardan bir ihtiyar dedi
ki:
Aranızda hala İbrahim
soyundan kimseler varken
niçin başka sebep arıyorsunuz?
Bunun üzerine Ebu
Talib'e gittiler; yağmur duasına

çıkması için yalvardılar. Ebu
Talib razı oldu. İki sene evvel
olan bir kuraklıkta, babası
Abdülmuttalib'in yaptığı gibi
Hz.Muhammed(SAV)'i elinden
tuttu, ardında Kureyş'in
büyükleri ve Mekke halkı
bulunduğu halde Kâbe’ye gitti.
Arkasını Kâbe duvarına verdi
ve duaya başladı. Bu sırada
Hz.Muhammed(SAV)'in yüzü,
karanlık bir gecede ay gibiydi.
Ellerini kaldırdı, bir kaç dakika öylece kaldı. Bu sırada
şehri kuşatan çıplak dağların
ardından kara bulutlar belirdi.
Sağnak halinde yağmurlar
yağdı, seller aktı.
Halk arasında pek çok
kimseler
Hz.Muhammed(SAV)'i kastederek:
- Bu çocuk her çocuk
gibi değildir, bunda bir başkalık var.
Yüzünde nur parıldıyor
ve keramet sahibidir!..
Diyorlardı. Bazıları ilâve
ediyorlardı:
- Mukaddes kitaplarda
bir peygamber geleceği yazılıdır. Sanırım ki, o peygamber
bu olacaktır.
Hz.Muhammed(SAV) on
yaşından sonra Mekke civarında Karârît denilen yerde kendisine ait babasından kalan
koyunları ve develeri yalnız
başına veya arkadaşlarıyla
otlatırdı. Çobanlık; hayatın sır-

larını ve Allah'ın kudretini
anlamak, kendi benliğini bulmak, düşünmeyi öğrenmek
bakımından o devrin en elverişli işiydi. Bütün
Peygamberler bu okulda yetişmişlerdir.
Hz.Muhammed(SAV)
arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor, keçilerin ardından sarp
kayalıklara tırmanıyor, mağaralara giriyor, oralarda sessizliğin uyandırdığı ruh âlemi ile
karşılaşıyordu. Putların bayağılığını, tabiatın ihtişamını ve
varlıkları yaratanın büyüklüğünü daha iyi anlıyordu.
Sonra bu engin ve büyük
düşüncelerden adeta coşuyor,
gine arkadaşlarının yanına
dönüyor, onlarla beraber karadut topluyor ve yiyordu.

İsteme adresi: 0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr

Sayfa

GÜNDEM
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KESİN KARAR

Tatlıdaki büyük tehlike
Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen birbirinden güzel
tatlılar müşterilerin
beğenisine sunulurken,
tatlıcılar da gördükleri ilgiden hayli
memnun.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tatlı satışlarında artış yaşanıyor. Yaz aylarında tatlı
tüketiminde düşüş yaşanırken,
Ramazan ayı dolayısıyla tatlı satışlarının artması tatlıcıları sevindiriyor.
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tatlılar birbirinden güzel
çeşitleri ile vitrinleri süslüyor. Özellikle iftar saati yaklaştığında iftar
sofralarını süslemek için vatandaşlar
tatlılara rağbet gösteriyor.
Kilosu 18 liradan 60 liraya

kadar çıkan tatlılar, özel sipariş üzerine de hazırlanabiliyor. Bazı tatlıcılar vatandaşların isteklerine göre tatlılar hazırladıklarını ve Ramazan
bayramında da özel tatlı siparişleri
aldıklarını dile getirdi. Tatlı alırken
de dikkat edilmesi gereken önemli
noktalar var. Tatlıcılar iftar sofralarının ve misafirlere sunulan ikramların
başında gelen tatlıların özenle seçilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Tatlılarda pancar şekerinin kullanımının büyük önem arz ettiğinin altını çizen tatlıcılar, glikoz kullanılan
tatlıların kesinlikle tüketilmemesi
gerektiğini sağlığa oldukça zararlı
olduğunu vurguluyor. Tatlıcılar,
Ramazan ayının bereketi ile geldiğini ve satışlarının şu anda çok iyi
olduğunu bildiriyor. (Ebru ÇALIK)

‘Tatlının iyisi
şekerlenenidir’
Çorum’da faaliyet gösteren tatlıcılardan Şakir Doğan,
Çorum’da birçok yerde olmayan
tatlı çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi.
Özellikle tepsi katmer tatlısının Çorum’da sadece kendilerinde bulunduğunu ve vatandaşların
bu tadı mutlaka tatması gerektiğinin altını çizen Doğan, bol fıstıklı,
cevizli, tereyağlı, baklava ve kadayıf çeşitlerini satışa sunduklarını
kaydetti.
“Ramazan mübarek bir ay.
Bizim işlerimiz de hayli hareketlenme oldu. Yaz aylarında tatlı
tüketimi azaldığı için durgunluk
yaşıyorduk. 17-18 çeşit tatlıyı
vatandaşlarımızın damak zevkine
sunuyoruz. Antep’ten Çorum’a
imalat oluyor. Günlük olarak her
gün taze tatlılarımız geliyor” şeklinde konuşan Doğan, öte yandan
tatlının iyisinin şekerleneni olduğunu vurguladı.
Vatandaşların tatlı alacak-

ları mekanları çok iyi seçmesi
gerektiğini dile getiren Doğan, glikozlu tatlıların tüketilmemesi
gerektiğini bildirdi.
Tatlı alırken dikkat edilecek hususların başında tatlı alınacak mekanın yanı sıra taze olmasına özen gösterilmesi gerektiğini
ifade eden Doğan, şekerlenen tatlının pancar şekeri ile tatlandırılmış
olduğundan daha sağlıklı olduğunu vurguladı.
Tatlı çeşitleri arasında fıstık ezme, kaymaklı fıstıklı Antep
tepsi katmeri, fıstıklı baklava,
cevizli ev baklavası, cevizli baklava, fıstıklı sarı burma, fıstıklı saray
burma, fıstıklı havuç dilimi, fıstık
sarma, fıstıklı şöbiyet, kuru baklava, cevizli sarı burma, fıstıklı
kadayıf, paşa kadayıfı, Antep
burma kadayıfı bulunduğunu
belirten Doğan, özel günlerde ve
Ramazan bayramı için tatlı siparişi de aldıklarını dile getirdi.

‘Ramazan ayı
bereketi ile geldi’

Bizim hizmetimiz sizin
hayal gücünüz ile sınırlı’
Çorum’da faaliyet gösteren
tatlıcılardan Hasan Bölükbaş, hizmetlerinin vatandaşların hayal
gücü ile sınırlı olduğunu, isteğe
göre her çeşit tatlı çeşidi hazırladıklarını söyledi.
Ramazan ayının bereketi
ile geldiğini ve kendileri için
büyük anlam ifade ettiğini bildiren
Bölükbaş, kendilerinin ürettiği birbirinden güzel tatlıları vatandaşın
beğenisine sunduklarını vurguladı.
Ramazan ayına özel tatlı
çeşitleri hazırladıklarını müşterilerinin bu tatlıları mutlaka tatması
gerektiğini kaydeden Bölükbaş,
“Yaz aylarında tatlı satışlarımızda
bir hayli düşüş yaşanıyor. Fakat
Ramazan ayı bereketi ile birlikte
geldi. Şu anda tatlı satışlarımızda
artış var ve biz bu artıştan çok
memnunuz. Ramazanda genellikle
kadayıf ve tulumba tatlıları daha
çok rağbet görüyor. Ayrıca ekmek
kadayıfı güllaç, fıstıklı kaymaklı
kadayıf seçeneklerini de vatandaşlarımıza sunuyoruz” dedi.

Tatlı alırken vatandaşların
dikkat etmesi gereken şeylerin
bulunduğunun
altını
çizen
Bölükbaş, “Tatlı alırken bilinen
yerlerin tatlıları tercih edilmelidir.
Günlük olmasına özellikle dikkat
edilmeli. Tatlının üzeri parlak
olmalı. Şekerlenip şekerlenmediğine bakılmalı. Glikoz kullanmıyoruz biz kesinlikle ve kullanılan
yerlerden vatandaşlarımız tatlı alamamalı.
En çok ramazan ayında
baklava türlerini ve güllaçlarımızı
satıyoruz. Sayamayacağımız kadar
çok tatlı çeşidimiz var. 18 TL’den
60 TL’ye kadar fiyat aralığında tatlılarımız var. Ayrıca Ramazan sofraları ve Ramazan bayramı sofralarını süslemek vatandaşların
misafirlerine en iyi şekilde sunacağı tatlıların özel olarak siparişlerini
de alıyoruz. Ayrıca müşterimiz de
nasıl tatlı istiyorsa onu bize bildirip istediğine göre de tatlı yapabiliyoruz” diye konuştu.

Çorum’da faaliyet gösteren
tatlıcılardan Ali Atalay, yaz aylarında tatlı tüketiminin düştüğünü
ve işlerinin oldukça durgunlaştığını
dile getirerek, Ramazan ayının
bereketi ile geldiğini ve şu anki
satışlardan oldukça memnun
olduklarını ifade etti.
Özellikle iftar sofralarını
süsleyen birbirinden güzel tatlıları
müşterilerinin beğenisine sunduklarını vurgulayan Atalay, “İş yerimizde tereyağlı, fıstıklı, cevizli birçok çeşit baklava ve kadayıf bulunuyor. Ramazan ayında neredeyse
tüm çeşit tatlıların satışında artış
oldu. Özellikle tulumba, burma ve
kadayıf daha fazla tüketiliyor” diye

konuştu.
Vatandaşların tatlı alırken
sağlıkları için dikkat etmeleri gereken hususların bulunduğuna dikkat
çeken Atalay, “Öncelikle tatlının
kalitesine dikkat edilmelidir. Taze
olması çok önemli. Taze olmayan
tatlılar zaten kendisini belli eder.
Parlak olması gerekir. Biz kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz.
Vatandaşlarımızın alacakları ve
yiyecekleri tatlılar için elimizden
geleni yapıyoruz. Yani kullanılan
malzemelerimize kadar dikkat ediyoruz. Bayram için de özel siparişler alıyoruz ve tatlılarımızda indirimler yapmayı düşünüyoruz”
dedi.

Sayfa
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Alkan, İlim Yayma’nın iftar programına katıldı

Üniversitenin çevrenin korunmasına

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, VEFADER-İlim
Yayma
Vakfı
Mezunları
ve
Mensuplarının her yıl geleneksel olarak
gerçekleştirdiği iftar programına katıldı.
Denizli Milletvekili Cahit Özkan,
Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve
Müfit Aydın, Başbakan Müsteşar
Yardımcısı Ergin Ergül, Maliye Bakan
Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Orman ve
Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun
Tüfekçi, İçişleri Bakanlığı Eski Personel
Genel Müdürü Artvin Valisi Muhterem
İnce, Kars Valisi Rahmi Doğan, Devlet
Personel
Başkanı
Mehmet
Ali
Kumbuzoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret
Bülbül, Adalet Bakanlığı Adalet
Akademesi Başkanı Yılmaz Akçil, HSYK
Üyesi Muharrem Özkaya, HSYK Genel
Sekreteri Bilgin Başaran, Ankara
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Doç. Dr. Asım Balcı, AK Parti Çorum İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, Türksat
Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Çeltikçi ile
çok sayıda davetlinin katıldığı iftar programında, kısa bir süre önce İlim Yayma
Vakfı Mezunları Derneği (Vefader)
Ankara Başkanlığı görevine getirilen Av.
Fatih Maden açılış konuşması yaptı.
Maden, “Bizleri burada birlik,
beraberlik ve en önemlisi kardeşlik duygularıyla bir araya getiren Rabbimize
hamdederek birbirimizi tanımamıza, aramızda kardeşlik mesabesinde bağ kurmamıza, yurt içinde ve yurt dışında ilmin
yayılmasını teşvik eden, vatana ve millet
faydalı olabilecek iyi insanlar yetişmesine
vesile olan cemiyet ve vakfımızın hayatta
olan tüm kurucu ve yöneticilerine şükranlarımızı sunarak ebediyete irtihal etmiş
olanlara ise Allah’tan rahmet diliyorum”
dedi.
“Bizlerin bu güzel ortamda herhangi bir korku ve kaygı yaşamaksızın bir
araya gelebilmesi için evlerimizde, işyerlerimizde, okullarımızda, ibadethanelerimizde kısacası her yerde rahatça hareket
edebilmesi için gözünü kırpmadan canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerinde bulunarak

yakın zamanda yaşanan terör saldırısı ile
ilgili değerlendirme bulunan Maden,
“İstanbul ve Mardin’de yaşanan terör saldırısıyla ülkemiz bir kez daha hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Hiçbir
değer gözetmeksizin hayali bazı amaçlar
uğrunda gerçekleştirilen bu hain saldırıyı
şahsım ve mensubu bulunduğum camia
adına lanetliyorum. Devletimizin terörle
mücadelede gösterdiği kararlılığın devam
etmesini istiyor, her zaman destek olacağımızı buradan dile getirmek istiyorum”
diye konuştu. Av. Fatih Maden, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugüne kadar ki tüm konuşmalarımızda ilim yaymanın kökleri mazide
olan, dalları atiye uzanan, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen ifrat, tefrit
ve taassupta hiçbir zaman yer almayan bir
aile olduğunu şefaatle dile getirdik.
Günümüzde bu hasletlerin ne denli önemli olduğu yaşanan toplumsal sıkıntılardan,
yapılan operasyonlardan, açığa çıkan çirkinliklerden rahatlıkla anlaşılmaktadır.”
diye devam ederek “İlim Yayma, İslam
aleminin içerisinden geçtiği fitne dolu bu
zor günlerde fitnede taraf olmamış, hakkın tarafını tutarak yine fitnenin sönmesi
için çaba sarf etmiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm yetişmiş
bireyleri ve kadrolarıyla hem fitnenin
sönmesi için uğraşacak hem de ülkemizin
ve tüm İslam aleminin gelişmesi, büyümesi ve hakkı hakim kılması için var
gücüyle çalışacaktır. Son günlerde gündemimizi meşgul eden önemli gelişmeler
yaşanmış, yeni bir hükümet kurularak
ülkemizi yönetmeye başlamıştır. Bu
hükümetin ülkemiz ve mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını niyaz
ediyorum. Şüphesiz ki yeni Hükümetin
de en önemli görevlerinden biri ülkemizde yaşayan insanlar arasında kardeşlik ve
ünsiyet bağlarının tesisi için doğusu ile
batısı arasında yıkılmaz köprüler inşa
edilmesinde devletimizin tüm imkânlarını
kullanarak etkin rol almasıdır.
İlim
Yayma ailesinin liyakat sahibi ve yetkin
mensupları bu uğurda Hükümetimize
gereken desteği vermekte ve üzerine
düşen görevi yerine getirmekte her zaman

Ýlhami TÜRKSAL
Biliþim Güvenliði Uzmaný

hazırdır.
Ekonomik açıdan bir istikrar sağlayan, uluslararası ilişkilerde gücünü ve
farkını hissettiren, dünyanın beşten büyük
olduğunu haykırarak sömürü düzenine
karşı gelen, İslam ülkeleri arasında bir
uyanışa öncülük eden Türkiye’nin bir
dehlize çekilmeye çalışıldığı artık açıkça
görülmektedir. Vazgeçilmez bir parçası
olduğumuz bölge, tarih boyunca dünyanın kaderini belirleyen olayların yaşandığı bir bölge olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde bu gerçek kaynaklı Mülteci Sorunu da bu durumun açık
bir kanıtıdır. İçerisinde bulunduğumuz
sıkıntıları bertaraf edebilmemiz ve bölgede önemli bir güç unsuru olabilmemiz
için şüphesiz iç meselelerimizi hallederek
yolumuza devam etmeli, yüzümüz dışa
çevirerek bölgenin selameti için çaba sarf
etmeliyiz. Son 15 yıldır yükseliş ivmesi
yakalayan ülkemizin yaşanan büyük krizlere rağmen buralara geldiği, ekonomisinde ve siyasetin bir istikrar yakaladığı bilenen bir gerçektir. Siyasi ve ekonomik
istikrarın devam edebilmesi için mevcut
anayasanın topyekun değişmesi gerektiği
toplumun her kesimi tarafından dillendirilmektedir. Bu konuda konsensüs sağlanmışsa da siyasi partilerin tutum ve davranışları yüzünden bu konu halen çözülmüş
değildir. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte bu alanda çalışmalar yapılarak nihayete erdirilir. Her zaman desteğimizin
devam edeceğini belirtmek isterim.
Yeni Anayasanın ihtiyaç olarak
açığa çıkmasının temel sebeplerinde biri
de ülkenin yönetim modelinin hedeflere
ulaşmakta yetersiz kalmasıdır. Yeni
Anayasa ile birlikte değişen ve gelişen
Türkiye’nin ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılayacağına inandığımız Başkanlık
Sistemi’nin tesis edilmesi arzumuzdur.
Bu vesileyle bizleri burada bir araya getirmek için emek veren herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum.”
Av. Fatih Maden’in konuşmasının
ardından Geleneksel İlim Yayma Vakfı
Mezun ve Mensupları iftar yemeğine
geçildi.

yönelik çalışmaları devam ediyor
Hitit Üniversitesi, çevrenin korunması konusunda
gereken koşul ve kaynakların
eksiksiz olarak temin edilip
sağlanması konusunda çalışmalar yapılmasını hedef ve ilke
olarak benimsediklerini bildirdi.
Çevre bilincine verdiği
önemi uygulamalarıyla da gösterdiklerini dile getiren Hitit
Üniversitesi, çevre kirliliğinin
önlenmesi amacıyla oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri
dönüşüme kazandırılmasıyla
ilgili çalışmalara yasal düzenlemelerin de gerektirdiği doğrultuda devam edildiğini açık-

ladı.
Konuya ilişkin Hitit
Üniversitesinin
açıklaması
şöyle:
“Bu konuda devam
eden uygulamalar arasında
Kuzey Kampusu ısı merkezinde trijenerasyon sistemi ile
enerjimizi kendimizin üretiyor
olması, çatı ve yağmur sularının ayrı bir hatla toplanması ve
atık yönetimi kapsamında geri
dönüşümü sağlanacak kağıt ve
ambalaj çöpler için kağıt toplama kutularının kullanılması ve
tehlikeli atıklar için gerekli
prosedürlerin sağlanması sayılabilir.
Bunların yanı sıra 1
Ocak 2015 tarihinden itibaren

tüm birimlerimizde kullanılmaya başlanan Elektronik
Belge
Yönetim
Sistemi
(EBYS) sayesinde 2015 yılında 500.000 e yakın, 2016 yılının ilk 5 ayı itibarıyla ise
140.000 civarında evrak elektronik olarak işlem görmüş
olup bu sayede yakıt, kağıt,
toner gibi atıklarda tasarruf
sağlanmıştır. Bu uygulamaların
sonucu olarak da Üniversitemiz Yeşil Kampüs olma hedefiyle
Türk
Standartları
Enstitüsü’ne (TSE) başvurumuzu yapmış bulunmakta olup
bu çalışmalarla örnek model
olmaya çalışmaktadır.”

Kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sungurlu'da kamyonetin devrilmesi sonucu
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre,
Yasin Arslanbuğa (25)
yönetimindeki 19 SE 622 plakalı kamyonet, Sungurlu - Yörüklü köyü yolunun
18. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçtan fırlayan sürücü
Yasin Arslanbuğa olay yerinde hayatını
kaybetti.
Kamyonette yolcu olarak bulunan Satılmış Arslanbuğa, Muhittin
Arslanbuğa ve Mehmet Gökhan yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Sungurlu
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların
sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazada hayatını kaybeden, ilçede pazarcı esnaflarından Satılmış Arslanbuğa'nın
oğlu Yasin Arslanbuğa'nın cenazesi,
bugün Altınoğlu camisinden öğle namazından sonra Sarıtepe mezarlığına defnedilecek.

TEKNOLOJİ KÖŞESİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ SIRALAMASINDA EN İYİ ÜLKELER

e-posta: bilgi@turksal.com

Dünyadaki tüm ülkelerin
durumlarını görüntüleyebilecek teknolojiye sahip olan
bazı kurumlar,163 ülkenin
katılımıyla Dünyanın en iyi
ülkeleri sıralaması yaptılar.
United Nations (Birleşmiş
Milletler), World Bank
(Dünya Bankası) ve Basel
Convention gibi kuruluşlardan alınan verilere göre
oluşturulan sıralama 6 ana
ve 35 alt başlık altında gerçekleştirildi.
Ülkelerin
bilim ve teknoloji seviyesinden sağlıklı insan nüfusuna,
çevre temizliğinden dünya
barışına katkısına kadar birçok etkenin baz alındığı bu
sıralamanın birinciliğinde
İsveç bulunuyor. İkinci sırada Danimarka, üçüncü sırada ise Hollanda yer alıyor.

Sıralamada İlk
10 ülke sırasıyla;

1-İsveç
2-Danimarka
3-Hollanda
4-İngiltere
5-Almanya
6-Finlandiya
7-Kanada
8-Fransa
9-Avusturya
10-Yeni Zelanda

161-Moritanya
162-Ekvator Gine’si
163-Libya

İki farklı versiyon olarak
yapılmış olan listede sıralamanın baştan aşağı değiştiğini söyleyebiliriz. İlk versiyonda Türkiye 79’uncu

görüyoruz. Versiyon 1.1
daha yeni olduğu için
değerlendirmeyi versiyon
1.1 üzerinden yapmanın
daha doğru olduğu kanaatindeyim.

Dünyadaki tüm ülkeleri
kapsamayan bu listede

Sıralamada Son
10 ülke sırasıyla;

153-Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti
154-Bolivarcı Venezuela
Cumhuriyeti
155-Haiti
156-Surinam
157-Çad
158-Suriye
159-Irak
160-Orta
Afrika
Cumhuriyeti

sırada yer alıyorken,daha
yeni olan versiyon 1.1'de
55’inci sıraya yükseldiğini

Türkiye 55. sırada yer alıyor.
45’inci sırada Gürcistan
46’ıncı sırada Malezya

47’inci sırada Sırbistan
48’inci
sırada
Tunus
49’uncu sırada Litvanya
50’inci sırada Karadağ
51’inci sırada Arjantin
52’inci sırada Güney Afrika
53’üncü sırada Uruguay
54’üncü sırada Mısır yer alıyor.54’üncü sırada olan
Mısır'ın altında ve 56’ıncı
sırada olan Jamaika'nın
üstünde bulunan Türkiye
değerlendirmelerinin iyi
olduğunu söylemek pek
doğru olmaz. Dünyaya yaptığı katkılar göz önüne alınarak değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye; bilim
ve teknoloji kategorisinde
55'inci, kültür kategorisinde
66'ncı, ulusal barış ve
güvenlik
kategorisinde
72'nci, dünya düzeni kategorisinde 126'ncı, gezegen
ve iklim kategorisinde
60'ıncı, refah ve eşitlik kate-

gorisinde 103'üncü ve son
olarak sağlık ve sağlıklı birey
kategorisinde 22'nci sırada
yer alıyor.

SONUÇ : Haritada yerini
bile bilmediğimiz Karadağ
50.sırada
yer
alırken
Türkiye’nin 55’inci sırada
yer alması aslında teknoloji
ve bilim alanında ne kadar
geride olduğumuzun açık
bir göstergesi. Sıralamada
yarıştığımız ülkelere baktığımızda ise hiçbir Avrupa
yada Amerika ülkesi olmadığını
görüyoruz.
Teknolojide Afrika ve
Ortadoğu ülkeleri ile yarışıyor olduğumuzu söylemek
şahsımı ve sizleri mutlu
etmediğine eminim. Dileriz
ki ilerleyen yıllarda teknoloji ve bilime ayrılan özel ödeneklerle ilk 10 sıralamaya
girme hedeflerimiz olur.
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toplantısına katıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta
Saraç'ın katılımıyla, 2006 yılı sonrasında
kurulan
50'yi
aşkın
Üniversite
Rektörünün yer aldığı toplantıya Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ın da bulunduğu "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması"
toplantısı YÖK Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Üniversitelerin bölgesel kalkınma
odaklı misyon farklılaşması ve bu kapsamda
ihtisaslaşmasına
yönelik
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın
koordinasyonunda başlatılan çalışmada
gelinen son durum ve bundan sonrasında
izlenecek yöntem ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulan toplantıya; Kalkınma
Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı
Yılmaz Tuna, Genel Müdürler A. Alper
Ege, Nahit Bingöl, üst düzey bakanlık
yetkilileri, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr.
M. İ. Safa Kapıcıoğlu, bazı YÖK Genel
Kurul Üyeleri ve 50'yi aşkın Üniversitenin Rektörleri katıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.
Saraç: “Tüm üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolünü değil, misyon farklılığı
olarak bazı üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmasına odaklanıyoruz”
Katılımlarından dolayı Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan ile Üniversitelerin
Rektörlerine teşekkürlerini sunarak
konuşmasına başlayan Prof. Dr. M. A.

Yekta Saraç, Yeni YÖK olarak yapısal
değişim niteliğinde olan en önemli girişimlerin, Kalite Kurulu'nun oluşturulması
ve Misyon Farklılaşması Odaklı
İhtisaslaşmasına yönelik çalışmalar olduğunu vurguladı. YÖK Başkanı Saraç,
Kalite Kurulu ile ilgili süreçlerin üniversite rektörlerinin de aktif katılım ve desteğiyle çok planlı ve hızlı bir şekilde ilerlediğini ancak ilgili bu süreçlerin kendi
başına soyut olup bunun somuta dönüşmesinin ancak misyon farklılaşmasına
yönelik süreçlerin doğru anlaşılması ve
uygulanmasıyla mümkün olabileceğini,
bu şekilde de yükseköğretimimizde yapısal değişim sürecinin gerçekleştirilebile-

ceğini belirtti. Toplantı ile ilgili olarak bu
sürecin başlatılma gerekçeleri, bugüne
kadar gelinen aşamalar ve daha da önemlisi bundan sonrasında izlenilecek yöntemle ilgili olarak bilgi paylaşımında
bulunan Başkan Saraç, bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolü kısa dönem
eylem planını da (2016) içeren bir sunum
gerçekleştirdi. Başkan Saraç, nicel büyümenin beraberinde misyon farklılaşmasını birlikte getirmesi gerektiğini ama ne
yazık ki nicel büyümenin tek tip, tek misyon odaklı bir büyümeye sebep olduğunu
belirtti. Süreçte bugüne kadar yapılanlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunan
Başkan Saraç, süreci yukarıdan aşağıya
kurgulamak istemediklerini bu nedenle
ilgili rektörlerin görüş ve önerilerini alarak ilerlemek istediklerini ve sonrasında

Başkan Saraç, bundan sonraki ilk
beklentilerinin bu program kapsamında
değerlendirilmek istenen üniversitelerin,
17 Haziran tarihine kadar YÖK'e yazılı
olarak bu projeye aday olduklarını bildirebileceklerini sözlerine ekledi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.
Yekta Saraç'ın toplantıda gerçekleştirdiği
konuşmanın metni için tıklayınız.
Kalkınma Bakanı Elvan: “2006 ve sonrasında kurulan üniversitelere yol haritası
oluşturmayı amaçlıyoruz” Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan ise konuşmasında,
2006 ve sonrasında kurulan üniversitelere yol haritası oluşturmayı amaçladıklarını, yeni üniversiteler kurarken illerin
gelişmesini, kalkınmasını, istihdamına
katkı sağlamasını, nispeten geri kalmış
illerin güçlendirilmesini öngördüklerini

en önemli paydaş olan Kalkınma
Bakanlığı ile devam ettiklerini söyledi.
Sürecin yöntemi ile ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Saraç, tüm üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolünü
değil, misyon farklılığı olarak bazı üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmasına odaklandıklarını, bu üniversitelerin bir kısmının uluslararası sıralandırmalarda yer aldığını, bir kısmının yer
almadığını ama yer almayanların bulundukları bölgeyle entegre araştırmalar
yaparak değer ürettiğini ve üniversite
olmanın yapısından da uzaklaşmadığını
belirtti.
Süreç sonunda 5 pilot üniversiteye karar verileceğini, her üniversitenin
bölge odaklı yapacağı çalışmaları planlayacağını ve gerekli olabilecek bütçenin
kendi bütçesine ek olarak verilebileceğini
dile getiren Saraç, sürecin 1 yıl sonra
değerlendirilerek mevcut üniversitelerden performansı uygun olmayanların sistemden çıkarılıp yenilerinin sisteme dahil
edileceğinin altını çizdi.

belirtti.
Kampüslerin halka, sivil toplum
kuruluşlarına ve sanayiye açılması gerektiğini belirten Bakan Elvan, şunları kaydetti: “Birbirinize benzemeyin demek
istiyorum. Eğer biz rekabet gücü yüksek,
gerçekten o bölgeye ile katkı sağlayan bir
üniversite olmak istiyorsak birbirimize
benzemeyeceğiz, farklı alanlarda ihtisaslaşacağız. İkincisi duvarlarımızı kaldıracağız, duvarlar içerisinde bir yaşam sürmeyeceğiz. Üçüncüsü ise biz Ankara olarak her türlü desteği vereceğiz ama hiçbir
zaman tek çıkış kapınız Ankara olmasın,
özellikle destekler konusunda. Kendi aranızda birçok problemi çözebilecek güçtesiniz.”
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta
Saraç ile üniversite rektörleri arasında
gerçekleşen görüşmede "Üniversitelerin
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşması"na dair
sorular aktarılarak, görüş ve öneriler dile
getirildi. (Haber Merkezi)

Kalp hastalarına Ramazan uyarısı

Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi doktorlarından
Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak,
Ramazan ayında kalp hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Çok çeşitli kalp hastalıkları bulunduğunu, tansiyon hastalarının büyük bir
grubu oluştururken, kalp yetmezliği
bulunan hastaların sayısının yüksek
olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr.
Taner Sarak, bu hastaların oruç tutup
tutmayacaklarına ilişkin çok sayıda soru
aldıklarını açıkladı.
Hastaların bir çoğunun sürekli ilaç kullandığı ve bu ilaçların günün değişik
saatlerinde alındığını kaydeden Yrd.
Doç. Dr. Sarak, yine uzun süre aç ve
susuz kalınmasının vücutta değişik etkileri olduğunu, bunun da her hastayı ve
hastalığı farklı şekilde etkileyebildiğine
dikkat çekti.
Yüksek tansiyonu olan hastalarda oruç
tutmanın farklı etkileri olabileceğini
dile getiren Sarak, tansiyonda normale
göre biraz daha fazla düşme yaşanabileceği gibi strese bağlı yükselme görülebileceğine işaret etti.

Kalp damar hastalığı olan kişilerin uzun
süren susuzluk nedeniyle olumsuz etkilenebildiğini anlatan Sarak, “Stent takılan hastalar, bypass operasyonu olanlar
veya ileri derece damar darlığı olmasına
rağmen ilaçla tedavi edilen hastalar
hekimlerine danışmadan oruca başlamamalılar. Kalp yetmezliği olan hastalar iftarda birden fazla gıda ve sıvı alımıyla rahatsızlık yaşayabilir. Kalp
kapağı protezi olan hastaların uzun süre

susuz kalması pıhtılaşmaya eğilimi artırabilmektedir. Hangi hastalık grubu
olursa olsun her hastalığın şiddeti, kullanılan ilaç sayısı ve bunların gün içinde ne kadar aralıklarla alınabileceği
kişiden kişiye değişmektedir. Yine
oruçlu olarak geçirilecek süre bulunulan
yerin ısı ve nem durumu, kişinin oruçlu
iken fiziksel aktivitede bulunup bulunmayacağı gibi bir çok faktörler oruç tutmanın vücuda etkisini değiştirebilir.
Aynı hastalığa sahip insanların bir kısmı
çok hafif etkilenmişken bir kısım hasta
aynı hastalığı çok ciddi boyutta yaşayabilmektedir” dedi.
Şu hasta gurubu ‘oruç tutar’, şu hasta
gurubu ‘oruç tutamaz’ diye bir genelleme yapma şanslarının olmadığını söyleyen Sarak, “Hastaların oruç tutup tutamayacağına hastalığın şiddeti, oruç
tutulan süre, kullanılan ilaçların özellikleri, oruçluyken çalışıp çalışmayacağı
gibi bir çok faktör faktörler değerlendirilerek birlikte karar verilebilir. Kalp
hastasının oruç tutup tutmayacağı tutacaklarsa hangi şartlarda tutabilecekleri
her hastanın kendisini takip eden ve
hastalığını bilen hekimine danışıp karar
vermesini öneriyoruz” diye konuştu.

‘Türk Kızılay’ı en büyük
insani yardım kuruluşudur’

Ak Parti İl Başkanı Av.
Rumi
Bekiroğlu,
Türk
Kızılay’ının 148 yıldır insanlığın hizmetinde olduğunu dile
getirerek, Kızılay’ın en büyük
insani yardım kuruluşu olduğunu bildirdi.
Kızılay’ın kuruluş yıl
dönümü sebebiyle bir mesaj
yayınlayan
Bekiroğlu,
“Kızılay, kurulduğu günden itibaren, kimliğine bakmaksızın
tüm insanlığın yardımına koşmakta dil, din, ırk ayrımı yapmadan dünyadaki her kıtada
insanların yardımına koşmaktadır” dedi.
Bekiroğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunla-

rı ifade etti:
“1868 yılında kurulmuş
ve 148 yıldır insanlığın hizmetinde olan Türk Kızılay'ı bizim
için en büyük insani yardım
kuruluşudur. Bu kuruluşun yıl
dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.
Kızılay, kurulduğu günden itibaren, kimliğine bakmaksızın tüm insanlığın yardımına koşmakta dil, din, ırk
ayrımı yapmadan dünyadaki
her kıtada insanların yardımına
koşmaktadır.
Kan tedarik etme görevi başta olmak üzere insanlara
önemli sağlık ve yardım hizmetlerinde bulunan, afetzede-

Ak Parti Çorum İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
Merkez İlçe Başkanı Yaşar
Anaç ve beraberindeki heyet
Mardin’in Yeşilli Belediyesi ile
Çorum’un kardeş şehir olması
vesilesi ile bir dizi ziyarette
bulundu.
Çorum Belediyesi ile
kardeş belediye olan Mardin
Yeşilli Belediyesine ziyaret
gerçekleştiren Ak Parti Çorum
İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
Merkez İlçe Başkanı Av.Yaşar
Anaç, İl Başkan Yardımcısı
Adnan Tığlı ve İl Yönetim
Kurulu Üyesi Şahin Yıldız, İl
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Yabacıoğlu ve Turhan
Candan,
Mardin
Yeşilli
Belediye Başkanı Hayrettin
Demir’i ziyaret etti.
Bekiroğlu konuşmasında, “Birlik ve beraberliğimizin
önemli olduğu bilhassa ramazan ayının manevi havasını
beraberce yaşamak için kardeş
şehrimiz, tarihi uygarlıkların
medeniyeti olan çeşitli kültürle-

rin bir arada yaşadığı Mardin
şehrimizi tanıma fırsatı bulduk.
Şehirde bulunan rehberimizin
anlattığı
bilgilere
göre
Güneydoğu
Anadolu
Bölgemizin köklü tarihi içerisinde büyük bir parça olarak
yer aldığı Mardin ilimiz şehir
merkezinde bulunan Tarihi Ulu
Camii ile bir cazibe merkezidir.
Mardin Ulu Camii, dört büyük
mezhep olan Hanefi, Şafii,
Hanbeli ve Maliki mezheplerine hitap eden nadir mekanlardandır. Bu tarihi geçmişi ile
bizlere birlik ve beraberlik için-

lerin acısını ve sıkıntısını
gidermek için büyük gayretler
gösteren, dünyanın neresinde
olursa olsun ihtiyaç sahiplerine
cömertçe yardım eli uzatan
Kızılay, başarıyla yürüttüğü
insani yardım operasyonlarıyla
da tüm dünyanın takdirini
kazanmış Osmanlı'dan Türkiye
Cumhuriyeti'ne kalmış olan
büyük bir mirastır.
Bu anlam ve önemle
Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor bu güzide
kurumumuzun gelişmesi ve
çalışmalarını yürütmesi için
emek veren tüm çalışanlarına
başarılar diliyorum.”
(Haber Merkezi)

Bekiroğlu ve Anaç
Mardin’i ziyaret etti

de yaşamanın en güzel örneğini
anlatan tarihi miraslarımız,
ülkemizde yaşanan olayların
bizlerin birlik ve beraberliğine
kastetmek isteyen hain odaklarına karşı en güzel örnektir.
Mardin Ulu Camii, kültürel
miraslarımızı gelecek nesillere
bırakmak istememizdeki en
güzel vesiledir.” dedi.
Mardin Yeşilli Belediye
Başkan’ı Hayrettin Demir’i
ziyaret ederek, Ak Parti Çorum
İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
Merkez İlçe Başkanı Av.Yaşar
Anaç, İl Başkan Yardımcısı

Adnan Tığlı ve İl Yönetim
Kurulu Üyesi Şahin Yıldız, İl
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Yabacıoğlu ve Turhan
Candan
Mardin
Yeşilli
Belediye Başkanı Hayrettin
Demir’e Çorum halkının sıcak
muhabbet ve selamlarını iletti.
Görüşmenin arından Mardin
Yeşilli Belediyesi İle Çorum
Belediyesinin Kardeşlik iftar
çadırını Ak Parti Çorum İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu ve
beraberindekilerle birlikte ziyaret etti.

Sayfa
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

KENDİMİZLE
YARIŞACAĞIZ
Gün boyu hepimiz de çeşit
çeşit işler yapıyoruz. Pek çoğunu o
gün içerisinde tamamlamakla
beraber bazılarını da tamamlamak
üzere ardındaki günlere bırakıyoruz. Özellikle acil işleri en kısa
zamanda bitirmeye çalışırken, acil
olmayan, ne zaman bitse olabilecek işleri de günden güne atarak
elimizde süründürüyoruz. Ve bu
iki
farklı çalışma hepimizin
başında olan ve hepimizi de sıkan
bir durum.
Bir mecburiyet gerektiğinde, ne kadar bitmeyecekmiş gibi
görünen iş de olsa bitirdiğimiz
halde, kolay işlerimizin aylarca,
hatta yıllarca elimizde kaldığı olur.
Hâlbuki o basit gördüğümüz fakat
bir türlü elimizden çıkmayan işleri de bir araya sığdıramaz mıyız?
Sığdırırız elbet, ama acilen bitmesi şart olmadığı için de, bitmesine
engel olan ya bir bahane çıkar ya
da başka işlere öncelik tanınır ve
şöyle söylenir. "Birini yaparken,
bir diğeri kalıyor." İşte teselli için
söylenen bu gibi sözler, plânsız
çalışmalarımızın ürünüdür.
Aslında hepimizi rahatsız
eden bu aksak, düzensiz çalışmalarımızı bundan böyle kendi kendimizle yarışarak düzenleyeceğiz.
Herkes kendi yaşantısında
bu düzeni daha iyi ayarlar ama, biz
bir hanım için bu işi düşünecek
olursak, her gün en az bir çeşit
yemek yapar, sofra kurar, bulaşığını yıkar. Bu birkaç iş, günlük mutlaka yaptığı işleri arasındadır.
Bunlardan birini olsun bir sonraki
güne dahi erteleyemez. Ama elindeki dikişleri, yün örmesini erteleyebilir. Çün-kü o yaptığını bir
hafta sonra, bir ay sonra giyse de
olur. İşte bu düşünceyle işler elde
kalır. Oysa bir çamaşır ya da
temizlik sonrası dinlenmeye vakit
ayrılabildiği gibi, eldeki diğer işleri de derhal bitmesi gerekiyormuşçasına bir çaba ile günlük işlerin
arasına sığdırmak gerekiyor.
Bunun için de plânlı ve iddialı
çalışmak şart.
Yaptığımız her işi, sınava
girmiş de en iyi, en çabuk vermek
mecburiyetimiz varmış gibi, yarışacak muhatabımız olmasa bile,
kendi kendimizle yarışarak yapmalıyız. Her işimizi bu iddia ile
yapmayı başardığımız zaman, bitmeyen işimiz kalmayacağı gibi,
her işimizin de en iyi olacağı şüphesizdir.

Ayı Üzümü

Ayı Üzümü, 2 metreye kadar boylanabilen,
siyah meyveleri, kırmızı çiçekleri olan bir
bitkidir. Halk dilinde Trabzon çayı olarak
da bilinir. İçerisinde çeşitli asitler, arbutin
ve tanen bulunur. Ayı Üzümü birçok hastalığa karşı şifa olarak kullanılmaktadır.

Ayı Üzümünün Faydaları

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

ASIRLARA YÖN VEREN

İNSANIN KALBİNİ DOLDURAN

A.Kadir DURU

KABULLENİM, DİN YAPAR

Kalbimiz esaslı bir fikirden
dolmalıdır ki, huzur ve refahı gerçek
saadetimizle yaşayalım. Bu, tam bir
uygu olur.
Milletçe problem olan derdimizin her yanı, huzur ihtiyacı oluyor.
Ne istesek, şüphe götürmez ki, kalp
huzuru ile refahtır aradığımız.
Bilerek isteyenlerimiz belli.
Bilmeyerek isteyenlerimiz de yine
huzur ve refah ister.
İsteklerimizin toplamını anladık. Şimdi, bulamadığımızın nedenlerine bakar, onu da buluruz. Daha
sonra da gerçekten huzura nasıl
kavuşacağımızın toplamı olan tek
çareyi ortaya çıkarırız.
Alan alır, "almayan isterse
atsın" demek kolay.
Huzur ve refah getirecek şeyin,
İnsanın din meselesi olduğu gibi,
huzura mâni olup tersine bunalıma
sokan da yine dinler meselesidir.
Dinler dediğimiz; bâtıl tâbir
edilen, yani ziyanlı da olsa, adamların bütünlüğüyle inanıp, o inanan
etkisiyle yaşadığı dindir. Camisi, kilisesi, havrası yani hususi bir mabedi
olmayan ve bilindiği gibi semavi
kitabı, belli bir peygamberi olmayan
çeşitli cereyanlardır.
Meselâ futbol. Herkes için spor
iken, bazı zatlara din olur,
stadyum kapısında sabaha kadar
bekler ve tuttuğu takımı yaşar.
Onun için her şeyini feda eder,
sağlığını bile düşünmezler.
Bazı zatlar, anarşi dinine mensup olur. Fikrini savunur, eylemim
yapar. Gece gündüz dinini düşünür.
Onun vecibelerini yerine getirmeden duramaz, durmaz.
Buna benzer her ayrı düşüncenin, her ayrı fikrin inanıcısı, ciddiye
alıcısı vardır ki, onu cidden kendisinde sıkı bir inanç haline getirir,
bütün mevcudiyetiyle tuttuğunun ve
inandığının etkisiyle dindarı olur.
Bir de Allah'ın, insanında saadet, huzur ve refah vermesi mutlak
olan, ikmâl edilmiş din var.
Herkesin bildiği din.
Arz etmek İstediğimiz şudur ki,
hak din, bâtıl dinler diye üstüne
bakılmamış olan kalbi meselelerden
neler oluyor? Kabullenmekle kalbi
dolduran ve ehemmiyet verilen bir
şey, insan için bütünlüğüyle inanılan
şeydir. Kim, bütünlüğüyle neye inanırsa, o İnandığının gereklerini cidKanı temizler.
Mikrop öldürücü etkisi vardır.
Kolesterolü düşürür.
Antioksidandır.
Alt ıslatma sorunu olan kişilere faydalı
gelir.
Böbrek iltihaplarına ve mesane sorunlarına
iyi gelir.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Şeker hastalığına iyi gelir.
Bayanlardaki beyaz akıntıyı keser.
Ayı Üzümünün içerisinde bulunan madde-

Kırkambar

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

diyette yapar. Fırsat bulamasa bite
yapar. İşte insanın esas kabul ettiği
dini odur. Kalıbıyla ister camide,
ister kilisede olsun, hangi ibadeti
yaparsa yapsın, aslında o adam,
yaptığını, kalbini dolduran şey için
yapmış olur. Bu durum, huzur ve
huzursuzluk kaynağıdır vesselam.
İnsanda ahlâk da dininin ahlâkı olur. İnsanın kalbini dolduran
kabullenim, din yapar. O din de
ahlâk yapar.
Memlekette her ferdin kendine
has bir dini olursa ve her din sahibi
de öbür din sahibini beğenmez, üstten bakarsa, milletin ahenksiz olması budur işte.
Kabullenim dediğimiz din,
imandan, iman da fikirden olur. Bu
itibarla, her ballandırılan söz, fikir
önemi kazanmayıp sadece bir malûmat, bilgi olarak kalmalıdır.
Kabul edilecek fikir, insanın
tabii yaratılışına uygun olan fikirdir.
İnsan kendi yaratılışına uygun olan
fikri kabullenir, ona ehemmiyet
verirse insanca yaşar, huzur ve refah
ile gerçek-ten mesut olur.
Bilginler, esas fikri aile ocaklarına düzenlerlerse, kızlar İnsan
annesi olarak, esas fikir ve gerçek
imanla sağlam yetişir. Çocuklar o
temel üzere gerçek insan ve huzurlu
olurlar. İktisat düzeni de kanun
değeri de şahsiyet önemi de iş afiyeti de huzur ve emniyet de o zaman
sıhhate kavuşur.
Gelelim, daha ince bir konuya.
Bilginlerimiz, insan fıtratı, yani
insanın öz yaratılışını biliyorlar mı?
Biliyorlarsa, böyle esaslı bir çalışmayı üşenmeden yaparlar mı bilmem?
Her şeyin bir başı, bir temeli,
yani bir esası vardır. Fikir denilen
şey, insanın bütün mevcudiyetini
etkileyen, ya da ayara koyan şeydir.
Öyleyse fikir, insanın öz be öz yaratılışının varlığı ve ihtiyaçları olmalıdır. Bir takım kafa dik düşünceler,
fikir olamaz. Kızlarımızı esas fikirle
mücehhez kılmamız, huzuru daha
tez meydana getirecektir. Bilginlerin
ve yetkililerin bu esasa önem vermeleri, önemle ve hasrette beklenmektedir. Huzur ve emniyeti, gerçek saadeti getirecek budur. Kalplerin boş
kalıp da rastgele şeylere açık olmaması, gerçek fikirle dolmasına bağlıdır.
Mayıs 1971

ler, bakterilerin idrar yollarında tutunmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Bu özelliği
ile idrar yolları enfeksiyonlarına karşı çok
faydalı gelmektedir.
Özellikle göz yorgunluğuna, miyop, katarakt, gece körlüğü ve şekere bağlı olarak
kaynaklanan görme sebeplerinde fayda
sağlar. Gözdeki retina tabakasını güçlendirir.
Varis ve hemoroid rahatsızlıklarına karşı
iyileştirici gücü vardır. Ülser ve mide
kramplarından kaynaklanan ağrılara karşı
Ayı Üzümü faydalı gelmektedir. Bunların
yanında ishali keser ancak fazla kullanımı
kabızlığa neden olur.
Ayrıca yaprağında yüksek miktarda tanin
maddesi içermesinden dolayı kesinlikle
kaynatılmamalıdır. Çünkü yüksek miktarda tanin mide bulantısına ve kusmaya
sebep olabilir.
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

ÖLÇUYU BİLELİM DE,
TESPİTE GÖRE
AYARLAYALIM.
Her esası kökünden bilmemiz şarttır.
Esasları tespit etmek de, uyanıklık ve anlayışlılığa bağlıdır. Anlayışlılık da dikkate bağlıdır.
Dikkat de ciddiyetsiz olamaz. Takdirsizlikte
esaslar tespit edilmez ve değerler bilinmez.
Gelelim şimdi insanız. İnsan her varlığın
esasıdır. Hem de her varlığın sahibidir.
Dünyanın sahibi ve esası olan insan, kendi esasını bilmeden, başka esasları tespit edemez.
Bütün mahrumiyetler ve tutkular, bu karışıklıklardan geliyor.
İnsanlar arası münasebetlerin anlaşmazlığı da buradan geliyor. Bize göre insanlığa
yakışmayan olumlar, başka toplumlarda gayet
iyi karşılanıyor- Bu durumda insanoğlu,
bulunduğu toplumun malzemesi haline geliyor.
Yaşama hakkı zekâ primine bağı, bir akışla müşküllere gidiyor.
Kendini anınla yaşa ki; bu sözleri iyi kapsayabilesin. Haydi, günlük hayatımızı göz
önüne alalım. Biz yanlarlımızdakilerin yanlışlıklarına içerliyoruz. Onlar da bizim yanlışlıklarımıza. Birbirlerimize içerlemekten zihnimizi durultabiliyor muyuz? Her zaman zihnimiz,
insanların bulandırması ile ne oluyor? Ve
hemen; "Şunun yaptığı da insanlığa yakışıyor
mu? İnsanlık eseri olsaydı öyle yapmazdı." gibi
savunmalar yapıyoruz!..
Peki, ama insanlığın gereği diye yapılan,
insanlığa yakışmaz anlamıyla karşılaştırılınca
ne olacak? Neye göre doğrulayıp; "Evet.
Hayır." diyeceğiz? İki tez birbirine zıt düşüyor.
Her toplumun görüşü, daha da zıtlıkları
çoğaltıyor. Sadece iki tür görüş olsa, bir çare
düşünülür. Nereye ve hangi topluma baksak,
ayrı bir tutum ortaya çıkıyor. Bunun dahası da
var. Aynı toplumun bireyleri, "insanı" birbirinden farklı ele alıyor. Aynı toplumun bireyler, de
İnsanlığa ayrı ayrı nazariyeler yürütüp kendine göre insan arıyor.
Aynı toplumda yine şikâyet; "İnsanlığa
yakışmıyor" ifadesiyledir. Olayları, ifadeleri,
şikâyet tarzlarını daha da çoğaltabiliriz. Çok
ifadeye lüzum da kalmadı. Şimdi aradığımız,
esastır.Evet, esas iddia ve görüşlerimizi insan
hakkında bir esasa bağlamamız şarttır ki,
savunduğumuz konularda hak kazanalım.
Evet, her fert, içindeki gizli düşüncesinde arar
ve anlamak ister. "Ben neye göre insan olmalıyım ki, kendimi kabul edeyim. Ben nasıl bir
insan olayım ki, beni kabul etsinler." Öyleyse
insanın tanımı yapılmalı ve genel ölçüde kabul
edilmelidir. Başta bunun için esası bilmek
lâzım. Kendini anınla yaşa ki tespit edesin.
Kendini Anınla Yaşa!..

Ayı Üzümünün Kullanımı

Taze yaprakları kurutulur. 1 litre suyun
içerisine 2 avuç kurutulmuş Ayı Üzümü

yaprağını içine atarak kaynatılır. 8-10
dakika demlenmesi beklenir daha sonra
süzülerek kullanıma hazırlayabilirsiniz.

“Kendisini sadece kabuk gibi gövdesinden ibaret
sanan gafiller, hissiz ve duygusuz olurlar.”Abdulkadir DURU
K.K. 77

Sayfa

GÜNDEM

7

Programlı 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:
13.06.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
Kırsal Şebekede 08:30-16:00 saatleri arasında
"Bakım Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum
merkeze bağlı Ovakarapınar, Üyük, Uğrak,
Güveçli ve Boğabağı köylerine, Yeni Ceylan
Tavuk Çiftliği , Özejder Gıda, Arzu Gıda , Emrah
Tavukculuk, İkram Tavuk Çiftliği , Haslet Gıda
Ve Hayvaıcılık , Elvan Yalvaç-Tarımsal Sulama,
Ovakarapınar Köyü Içme Suyu, Botaş'a,
14.06.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 09:00-13:00 saatleri arasında "Bakım
Onarım Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum merkeze
bağlı Özgürevler 1. Cadde, Özgürevler Caddesi,
Özgürevler 11., 9., 7., 3. ve 1. Sokaklara,
14.06.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 04:30-06:30 saatleri arasında "OSOS
Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze bağlı Oto
galericiler Sitesi telefon vericileri Sağlık Lisesi,
İnönü caddesinin bir kısmına,
14.06.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 07:00-09:00 saatleri arasında "OSOS
Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze bağlı
Akşemsettin caddesinin bir kısmı Çarşamba pazarı içi Toplum Destek Polis Karakolu, Hıdırlık
Cami Kerebigazi sokak, Ömür 1-2-3-4 sokak,
Hayat 1-2 sokak, Hamit Cami sokağa,
14.06.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 09:30-11:30 saatleri arasında "OSOS
Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze bağlı
Slimkent caddesinin bir kısmı, Slimkent 2-3-4
caddeler, Slimkent 7-15-6-44-24 sokaklar, Ayarık
Bağları bir kısmına,
14.06.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 12:00-14:00 saatleri arasında "OSOS
Çalışmaları'' nedeniyle; Çorum Merkeze bağlı
Ilıca bağları bir kısmı, Bişkek caddesinin bir kısmı
Selçuk
34-36-37-39-38-40-41-sokaklar
Buhara27.sk 26.sokak Diş hastanesine,

Engel başarıya
engel değil

Çorum'da yaşayan doğuştan görme engelli 14
yaşındaki Mahmut Behram Sab, engeline rağmen hayata küsmeden çalışarak Görme
Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda
ikincilik elde etti. Doğuştan görme engelli olduğu için büyük sıkıntı çektiğini dile getiren
Mahmut BehramSab, boş vakitlerini değerlendirmek ve hayatına bir yenilik katmak için 2 yıl
önce yüzmeye başladığını söyledi. Mahmut
Behram, antrenörlerinin desteğiyle yüzme sporuna kısa sürede alıştığını belirterek, "Yüzmeye
başladığımda hocalarım bana çok destek oldu.
Sürekli antrenman yapıyorduk. Havuza gidip
gelmek, engelim yüzünden biraz sıkıntı oluyordu. Özellikle kış aylarında havuza gelemediğim
oldu ama hocalarım sürekli benimle ilgilendiler.
Beni kendi araçlarıyla evimden alıp bırakıyorlardı. Onların çabalarını boşa çıkarmamak için
elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.
Mahmut Behram Sab, Antalya'da şubat ayında
düzenlenen Görme Ergelliler TürkiyeYüzme
Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada
ikinci olarak gümüş madalya kazandığını bildirerek, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini kaydetti. Mahmut Behram, "Hayalim milli takıma
gitmek ve orada büyük başarılara imza atmak.
Ülkemizin ismini engellilerin de dünyaya duyurmasını istiyorum. Bizlerin de bir şeyler yapabildiğimizi göstermek için olimpiyatlara katılmak
istiyorum." ifadelerini kullandı Yüzmeye başladıktan sonra hayatındaki değişikliklere değinen
Mahmut Behram Sab, "Yüzmeye başladıktan
sonra hem sosyal çevrem değişti hem de hayattan tat almaya başladım. Bunu bütün engelli kardeşlerimin de yapmasını istiyorum. Hiçbirimiz
eve kapanmayalım, kendimizi kanıtlayalım, bir
şeyleri başarabildiğimizi herkese gösterelim."
değerlendirmesinde bulundu.

‘Bizim davamız bellidir,

siz yandaşlıktan vazgeçin’

İlaç Kullanımına

“Akılcı” Çözüm

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesinde hizmete giren Akılcı İlaç
Polikliniği ile eczacıların tedavi
sürecine aktif katılımı sağlanıyor.
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde hizmete
giren Akılcı İlaç Polikliniği ile
eczacıların tedavi sürecine aktif
katılımı sağlanırken, bilinçsiz ilaç
kullanımının da önüne geçiliyor.
Sağlık Bakanlığınca yanlış ve
gereksiz ilaç kullanımının, vücudun bazı ilaçlara direnç geliştirmesinin önlenmesi gibi amaçlarla
hayata geçirilen "Akılcı İlaç
Kullanımı Uygulaması" kapsamında, birçok ilde çeşitli çalışmalar
yürütülüyor. Çorum'un yanı sıra
komşu illere hizmet veren Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde açılan
Akılcı İlaç Polikliniği, hem ilaç
kullanımındaki
yanlışlıkların
düzeltilmesini hem de eczacıların
tedavi sürecine aktif katılımını sağlıyor. Doktorlar tarafından muayene edilen ve reçetesine yazılan
ilaçları almadan önce polikliniğe
yönlendirilen hastalar, eczacılarla
görüşüyor. Yaklaşık 5 aydır hizmet
veren poliklinikte görevli 3 eczacı,
hastaları, ilaçların kullanımı, etkileri ve nasıl muhafaza edilmesi
gerektiği konusunda bilgilendiriyor.
Hastanenin
Başhekim
Yardımcısı Dr. Merve Türkmen,
polikliniğe gelen hasta sayısının
her geçen gün arttığını söyledi. İlaç
kullanımı konusunda çok fazla
bilgi kirliliği bulunduğuna işaret
eden Türkmen, "Bu durum vatandaşımızın reçete edilen ilaçları,
tedavi bitmeden kullanmayı bırakmasına, yanlış zaman ve şekilde
kullanmasına, bilinçsiz şekilde
gıda takviyesi almasına sebep oluyor. Halkımızın ilaç ve gıda takviyesi kullanımında doğru bilgiye,
doğru yer ve zamanda ulaşmasını
hedefliyoruz." dedi.

Poliklinikte görevli eczacı
Fatmagül Bala da hastaların satın
aldığı ilaçlardan, doktorlar kadar
eczacının da sorumlu olduğunu
belirterek, "Hekimlerimiz hastaya
reçeteyi verdiğinde ilaçları kullandı sayıyor ama hastalarımız bazen
sıkıntı yaşayıp, bunları ya kullanmıyor ya da yanlış kullanıyor."
diye konuştu.
Amaçlarının tedavi sürecinde hastalara, kullandıkları ilacı
anlatmak olduğunu dile getiren
Bala, başvuran hastaları, verilen
ilacı doğru kullanması için bilgilendirdiklerini kaydetti.
İlaç kullanımının hastanın
sosyokültürel yapısına göre değişebildiğine dikkati çeken Bala, şu
ifadeleri kullandı:
"Örneğin bize gelen hastamız guatrına iyi geldiğini düşünerek uzun süredir aç karnına karalahana tüketmiş. Aslında bu yapılmaması gereken bir davranış.
Yapması gereken, tiroit hormonlarıyla ilgili problemleri için doktor
muayenesinden sonra ilaç kullanımına başlaması. Biz de burada
'Bunu kullanmayı ya da tüketmeyi
kesmelisin. Çünkü sana zarar
veren şey' diyoruz."
Bala, poliklinikte hastalara
ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimi,
ilaçların muhafazası, kullanım tarihi, süresi ve dozu konusunda bilgiler verdiklerini söyledi.
"Yaptığımın yanlış olduğunu anladım"
Polikliniğe gelen hastalardan Bekir Sarı ise daha önce ilaç
kullanımı konusunda bilinçli olmadığını belirtti. Boğazındaki rahatsızlık için ilaç kullanmak yerine
komşusunun tavsiyesiyle pancar
suyu içtiğini dile getiren Sarı,
"Komşumun tavsiyesiyle her
sabah aç karnına pancar suyu içtim
ancak boğazım daha kötü oldu.
Akılcı İlaç Polikliniği bu tür konularda beni bilgilendirdikten sonra,
yaptığımın yanlış olduğunu anladım." diye konuştu.

Türkiye'de 2006 yılında
108 milyar adet sigara için 15,3
milyar lira harcama yapılırken,
2010'da iç piyasada tüketilen toplam 93 milyar adet sigara için 24
milyar lira, 2015'te de tüketilen 103
milyar adet sigara için yaklaşık 40
milyar lira harcandı.
Son 10 yılda Türkiye'de
tüketilen toplam sigara miktarı 1
trilyon 4 milyar 157 milyon 307
bin 223 adet oldu.
İç piyasa satışında 2006'da
1 adet sigara için ortalama 14 kuruş
ödenirken, 2015'te bu rakam 38
kuruşa çıktı.
Son 10 yılda sigaraya ödenen para, ülkenin büyük altyapı

projelerini çok rahatlıkla finanse
edebilecek bir büyüklüğe karşılık
geliyor. Bu dönemde sigaraya harcanan yaklaşık 257 milyar lirayla
ortalama 56 Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46
Marmaray, 10 nükleer santral ve 6
GAP inşa edilebilirdi.
Türkiye'de toplam sigara
üretim miktarı 2015'te 156 milyar
adedi, sigara ihracatı 47,8 milyar
adedi geçerken, ihracat bedeli de
464 milyon doları aştı.
Son 10 yılda da sigara üretim miktarı 1 trilyon 311 milyar
adedi, ihracat miktarı 291 milyar
adedi geçerken, ihracat bedeli 3
milyar dolara yaklaştı.

257 milyar havaya uçtu
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İMSAKİYE
5 Ramazan

İmsak (Sahur)

03:03

Güneş

05:02

Öğle

12:47

İkindi

16:44

Akşam (İftar)

20:20

Yatsı

22:09

ÇRT’ de Bugün
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
(Eğitim-İş) Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar,
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair
Yönetmeliğin 15. Maddesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı
Eğitim
Kurumları
Müdür
Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı
Sınav Başvuru Kılavuzunun hukuka aykırılığı
nedeniyle açtıkları davada Danıştay ‘ın“Türk
Milli Eğitim Sisteminin temeli Atatürk İlke ve
İnkılâplarıdır” gerekçesiyle anılan düzenlemelerin
yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini söyledi.
Sınavın iptal olup olmayacağının çokça
tartışıldığını konuyla ilgili olarak türlü spekülasyonların yapıldığının dikkatle izlendiğini kaydeden Yaşar, “Bugün ise “bir grup yandaş”, bizi
“sorumsuzlukla” itham etmiş, bu nedenle de pek
çok yöneticinin mağdur olduğunu, bu davadan
vazgeçerek hatamızı düzeltebileceğimiz yönünde
açıklamalar yapmıştır. Yani bu grup, bu davayı
açarak hata yaptığımızı ve davayı geri çekerek de
bu hatamızı düzeltebileceğimizi ifade etmektedir”
dedi.
“Bu davadan da değil vazgeçmek bir adım
dahi tereddüt etmemiz düşünülemez. Asıl “siz”
yandaşlığınızdan vazgeçin” diyen İlhan Yaşar,
açıklamasında şunları ifade etti:
“Yani özetle sendikamıza; “Siz, Atatürk’e
sahip çıkmakla, laik çağdaş eğitimi savunmakla
hata yapıyorsunuz” demektedir. Bu grup bir şeyi
anlamak zorundadır.
Her yerde haykırdığımız üzere, yöneticilik
ya da hiçbir beklenti bizim davamızda zerre kadar
kararsızlığa neden olamaz. Kaldı ki yöneticilik
bizim değil! Sizlerin “bağımlılığıdır”. Bizim mesleğimiz öğretmenliktir. Değil yöneticilik sınavının
iptal olması, onuruyla taşıdığımız öğretmenlik
mesleğimiz elimizden alınsa, bedelini özgürlüğümüzle de ödesek, bizim davamız, Atatürk ilke ve
devrimlerini hâkim kılmak, laik ve çağdaş eğitimi
savunmaktır. Bu temelde olmayacak yöneticilik
zaten “kula kul olmaktan” başka bir anlam da taşımamaktadır. Sizin hata dediğiniz bizim varlık
sebebimiz, sizin büyük hesaplarınız, bizim elimizin tersiyle ittiklerimizdir.
Sorumsuzuz evet! İktidara gölge etme korkunuzla duyduğunuz sorumluluktan biz muafız.
Eğitim emekçilerinin hakkını ve hukukunu gözetmek dışında kimseye ödeyeceğimiz bir diyetimiz
yoktur. Bunlar sizlerin korkulu hezeyanlarıdır.
Sorumluluk da bize göre, yöneticilerin kurtarıcısıymış edasıyla ortaya çıkanlara, ülke tarihinin en
büyük yönetici kıyımı yaşanırken nerede olduklarını hatırlatmaktır.
Kariyer ve liyakat sahibi hiçbir gerçek eğitimcinin kaçacağı da bir sınav yoktur. Sınav korkusu, torpille yaşamını sürdürmeye mahkûmların
ızdıraplarıdır.
Sınavın iptali nedeniyle mağduriyet oluşacağı meselesinin de sorumluları ortadadır.
Milli Eğitim sisteminin temelini yok
sayan, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarla yönetici kıyımlarına gidenler ile buna alkış tutup fırsat
bilenlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığı
uygulamanın yanlış olduğu defalarca kez ifade
edilmiştir. Sorunun kaynağı hiçbir uyarı ve öneriyi dikkate almayan, bildiğini okuyan anlayıştır.
Hukuka aykırı olan bir uygulamaya karşı dava
açan, hukuku savunan ve hukuka aykırılığı ortaya
çıkaran sendikamızın suçlanması ise akıl tutulmasıdır.
Sendikamıza sorumluluk yükleyenleri
şimdiden ve tekraren uyarıyoruz.; Atatürk’ü mevzuatta silmeye yönelik, laik çağdaş eğitime aykırı
her girişime dava açtık ve bundan sonra da açacağız, tüm gücümüzle direneceğiz. Bu davadan da
değil vazgeçmek bir adım dahi tereddüt etmemiz
düşünülemez. Asıl “siz” yandaşlığınızdan vazgeçin.”

12:00 Mukabele (12.Cüz)
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
17:00 Mukabele (12.Cüz) –Tekrar
18:00 Haberler
18:30 İftara Doğru
20:20 İftar Vakti
20:30 Haberler
21:00 Ramazan Sokağı
23:00 Haberler
23:30 Dikkat Bulut Çıkabilir
01:00 Haberler
01:30 Sahura Doğru
03:03 Sahur Vakti
03:30 Haberler
04:00 Mukabele (9.Cüz)

Tarihte Bugün

13 Haziran 1381 Wat Tyler öncülüğündeki
köylü isyancılar Londra'yı basarak hükümet
binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı
ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.
13 Haziran 1550 Mimar Sinan'ın eseri
Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.
13 Haziran 1859 Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar
gördü ve 3 bin kişi öldü.
13 Haziran 1872 Namık Kemal, İbret
Gazetesi'ni yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27
gün sonra kapatıldı.
13 Haziran 1878 Berlin Kongresi toplandı.
13 Haziran 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi
ziyarete açıldı.
13 Haziran 1921 Mustafa Kemal, Ankara'ya
gelen Fransa Temsilcisi Franklin Bouillion
ile görüştü.
13 Haziran 1928 Türkiye Cumhuriyeti ile
Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.
13 Haziran 1934 Adolf Hitler ve Mussolini
İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler; Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatıken Mussolini, Hitler'den "aptal
küçük maymun" diye bahsedecektir.
13 Haziran 1946 Üniversitelere özerklik
veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.
13 Haziran 1952 Fikir İşçileri Kanunu kabul
edildi.
13 Haziran 1961 Federal Almanya'ya işçi
gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24
Haziran'da trenle yola çıktı.
13 Haziran 1963 1459 Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına başlandı.
13 Haziran 1969 Irak hava kuvvetlerine ait
iki jet uçağı yanlışlıkla Hakkari'yi bombaladı.
13 Haziran 1971 Kültür Bakanlığı kuruldu.
Bakanlığa Talat Halman atandı.
13 Haziran 1972 Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Banu Ergüder, içinde ceset bulunan bavulla yakalandı. Ergüder'in tecavüze
karşı öldürdüğü ifadesine karşın, cinayeti
örgütsel anlaşmazlık nedeniyle aynı üniversite öğrencilerinden Zeynel Altındağ'ın işlediği ortaya çıktı. Sıkıyönetimce aranan Adil
Ovalıoğlu'nun öldürülmesine adı karışan
Garbis Altınoğlu da yakalandı.
13 Haziran 1983 Pioneer 10 uzay sondası,
güneş sistemi dışına çıkan ilk insan yapımı
nesne oldu.
13 Haziran 1991 Türkiye ile Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.
13 Haziran 1993 Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP genel
başkanlığına Tansu Çiller seçildi.
13 Haziran 1993 Kim Campell, Kanada'nın
ilk kadın başbakanı seçildi.
13 Haziran 1996 Küba Devlet Başkanı Fidel
Castro, Habitat II. Kent Zirvesi'ne katılmak
üzere İstanbul'a geldi.
13 Haziran 2000 Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan
Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.
13 Haziran 2002 Afganistan'da geleneksel
Meclis "Loya Jirga" toplanarak, geçici hükümet başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti.
13 Haziran 2006 MacGyver adlı Amerikan
dizisinin 6. sezon DVD'si çıktı.
13 Haziran 2009 İran Cumhurbaşkanlığı
seçim sonuçları açıklandı. Seçimi Mahmud
Ahmedinejad kazandı. Sonuçlar açıklanır
açıklanmaz ülkede protesto gösterileri başladı. Kısa süre sonra isyana dönüştü.
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Ömer Faruk
SÖYLEMEZ

Vatandaşın vergi sorunlarına anında çözüm

Bakan Ağbal, vatandaşların borç
sorgulama, ödeme ve MTV ile ilgili konularda sorunları bir telefonla
halledebileceğini söyledi. Maliye
Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mükellefle-

rin işlerini kolaylaştıracak sistemleri geliştirmeye devam ettiklerini,
bu kapsamda, Gelir İdaresi
Başkanlığının teknolojik altyapısını
her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurguladı.
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: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
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: www.kesinkarar.com
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: Gümüþ Basýn Yayýn
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: 0364 224 69 87
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ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
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13 Haziran Pazartesi
14 Haziran Salı
15 Haziran Çarşamba
16 Haziran Perşembe
17 Haziran Cuma
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Osmancık'ta 198 aile

ev sahibi olacak

Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) tarafından
Osmancık ilçesine yapılacak olan Gemici TOKİ
Konutları ihalesini alan
firma ile sözleşme imzalandı.
TOKİ konutları ihalesini alan firma
yetkilisi Harun Demirel, Osmancık
Belediye Başkanı Hamza Karataş'ı

ziyaret etti. Firma yetkilileri ile birlikte
TOKİ konutlarının yapılacağı arsada
incelemelerde bulunan Karataş, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda bölgede TOKİ projesini başlattıklarını dile getiren Başkan Karataş,
"Başvuru sürecinin ardından nihayet
ihale süreci de tamamlanarak ihaleyi

alan firma ile sözleşme imzalandı.
Ramazan ayı sonrasında inşaat yapımına başlanması planlanıyor. İhalede
belirtilen süre 500 gün. İnşallah bu
süreden daha önce tamamlanmasını
ümit ediyoruz" dedi.
TOKİ konutlarının yapılmasıyla İlçede
198 ailenin ev sahibi olacağını vurgulayan Hamza Karataş, "İlk olarak 178
konutluk bir proje hazırlanmıştı. Ancak
198 başvuru oldu. Biz de ev sahibi
olmak isteyen hiçbir vatandaşımız
açıkta kalmasın diye TOKİ'den projenin genişletilmesi talebinde bulunduk.
Ek arsa tahsisi ile 198 konuta çıkarıldı.
Daha önce başvurusu alınan 198 aile
inşaat tamamlandığında ev sahibi olacak" diye konuştu.
TOKİ konutlarının Gemici ve Çay
Mahallelerinin gelişimine de katkı sağlayacağını kaydeden Karataş, desteklerinden dolayı Çorum Milletvekillerine
ve TOKİ yetkililerine teşekkür etti.

Uyar ve Kızılpınar Köyü Muhtarı
Hüseyin Mercan katıldı.
Heyet, AK Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu’ya köylerinin sorunlarını
aktararak, Çatak Köyü mesire alanından
sonra gelen merkez köylerinin grup
yolunun asfalt yapılmasını talep ettiler.
Köylerin sorunlarını ve taleplerini
ileten Necmettin Uzun, sebzesi ve meyvesiyle Çorum’a üretim ve katma değer
sağlayan bölgedeki köylerin ortak sorununun Çatak Köyü mesire alanından
sonra gelen merkez köylerin grup yolu
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olduğunu belirterek, “Eski Köy,
Karakuyu, Akkol, Çalyayla ve
Kızılpınar’da ikamet eden öğrencilerimiz bu grup yolunu kullanarak Türkler
Köyü’ne okula gitmektedirler. Hem
öğrencilerimiz hem bölgede yaşayan
vatandaşlarımız için sorun haline gelen
bu yolun asfalt yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile
getiren Milletvekili Salim Uslu ise,
konunun önemini anladığını ve sorunun
takipçisi olacağını kaydetti.
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Kırkdilim geçici
olarak açılıyor

Heyelan nedeniyle bir süre önce trafiğe kapatılarak bakıma alınan Kırkdilim Yolu’nun 30
Haziran’da 9 günlük bayram tatili boyunca
“geçici” olarak trafiğe açılacağı bildirildi…
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı (ÇESOB) Yalçın Kılıç ile Çorum
Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı
Tahsin Şahin, kısa bir süre önce trafiğe kapatılarak bakıma alınan Kırkdilim Yolu’ndaki
çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda Kırkdilim mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı yolun bir bölümünde daralma
meydana gelmişti. Karayolları 7. Bölge
Müdürlüğü, heyelandan dolayı yoldaki bozulmalar ve kaya parçalarının temizlenmesi amacıyla acil olarak ihale açmış, ihaleyi
3.746.500 TL bedelle Dörtyol İnşaat üstlenmişti.

KILIÇ VE ŞAHİN ÇALIŞMALARI
İNCELEDİ

Kırkdilim Yolu’ndaki bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen ÇESOB Başkanı
Yalçın Kılıç ile Şoförler ve Nakliyeciler

Çalyayla talebini Uslu’ya iletti
Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği eski Başkanı ve Oto
Tamirciler Esnaf Odası Başkanı
Necmettin Uzun ve beraberindeki heyet
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
İdare Amiri Salim Uslu’yu makamında
ziyaret etti.
Ziyarete Necmettin Uzun’un yanı
sıra Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin
Taş, Çalyayla Köyü Muhtarı Yüksel
Güreli, Kızılpınar Köyü Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas
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Odası Başkanı Tahsin Şahin, yetkililerden
çalışmalar hakkında bilgiler aldı. ÇorumLâçin-Osmancık karayolu Kırkdilim
Geçidi’nin 30 milyon TL harcanarak Ağustos
2011’de 3 şeritli yol olarak hizmete açıldığını
hatırlatan Şoförler ve Nakliyeciler Odası
Başkanı Tahsin Şahin, toprak kayması devam
eden yolun 6 Mayıs’ta yeniden kapatılıp tekrar bakıma alındığını söyledi.

RAMAZAN BAYRAMINDA AÇIK
OLACAK

Kırkdilim’in Çorum’un İstanbul bağlantısını
sağlaması, aynı zamanda kuzeyi güneye bağlayan bir yol olması nedeniyle önemli bir
güzergâh olduğunu belirten Tahsin Şahin,
Lâçin-Harmancık servis yoluna yönlendirilen
sürücülerin büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çekti. Yoldaki bakım ve onarım çalışmalarının biran önce tamamlanarak yolun en kısa
süre içerisinde trafiğe açılmasını istediklerini
anlatan Şahin, Kırkdilim Yolu’nun 30 Haziran
2016 tarihi itibariyle “geçici” olarak trafiğe
açılacağını bildirdi.

