3 Naci Ağbal,

3 Kan bağışı düştü

Çorum’a geliyor

Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı ekipleri Ramazan süresi
içinde de kan bağışı almaya devam ediyor. Gün içerisinde
Ulucami çevresinde bulunan araç içerisinde kan bağışı toplanırken, Çorum Kan Bağışı Merkezi gün içerisinde ve gece
de kan bağışı almaya devam ediyor. Gece 01.00 a kadar
kadar çalışan Kan Bağış Merkezi Çorum’un kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.
Senem Biçer gazetemize yaptığı açıklamada, Ramazan
ayı içerisinde kan bağışı sayısının düştüğüne dikkat çekerek, bu ay içerisinde günlük ortalama 20 civarında kan
bağışı alındığını dile getirdi. Dr. Biçer günlük ortalama
50 kan bağışına ihtiyaç olduğunu belirterek, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.
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Maliye Bakanı Çorumlu
hemşerimiz Naci Ağbal, bazı
açılış ve ziyaretlerde bulunmak için yarın Çorum’a gelecek. Bakan Ağbal’ın Çorum’da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Organize Sanayi Bölgesine yaptırılan TOBB Çorum Meslek Lisesi’nin
açılışına katılacağı öğrenildi.

Dünyanın Merkezi
Çorum’muş!

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Çetin
Başaranhıncal, fizikçilerin dünyanın merkezini Çorum olarak işaretlenmesinin
Çorum adına bir kazanç olduğunu kaydederek, “Turizm ve sanayimiz için bu fırsatı
iyi değerlendirmemiz lazım” dedi.
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‘Çorum adına
büyük kazanç’

Google’nin dünya yüzeyinin coğrafik
merkezini Çorum olarak açıkladığı
iddiası Çorum’da da heyecan yarattı.
Belediye Başkanı başta olmak üzere
haberin gerçekliği araştırılmadan
açıklamalar yapıldı. Akşam saatlerinde haberin gerçek olmadığı ortaya
Sayfa 3’te
çıktı.

Sayfa 2’de

‘Jandarmanın ulaştığı
başarı her türlü takdirin
üstündedir’

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası
olan, milletin birlik ve bütünlüğü,
devletin bekası için yüksek bir vazife
şuuruyla görev yapan Jandarma
Genel Komutanlığının 177. kuruluş
yıldönümünü kutladığını söyledi.
Sayfa 5’te

Karşıyaka ortaokulu
sergi açtı

Karşıyaka Ortaokulu yılsonu sergisi açtı.
Sayfa 5’te

‘Memur ve emekliye
birer maaş tutarında
ikramiye verilmelidir’
Bağımsız Kamu Görevlileri
Sendikaları (BASK) Çorum İl
Temsilcisi Hayati Çam, Başbakan
Binali Yıldırım tarafından kamu
kurum ve kuruluşlarına gönderilen 9
Haziran 2016 tarihli yazıyla bütün
çalışanların 2-10 Temmuz tarihleri
arasında idari izinli sayılacaklarını
Sayfa 4’te
söyledi.

Otomobil ikiye bölündü

Osmancık'ta dolu felaketi

Sayfa 7’de

Sayfa 7’de

İki araç çarpıştı

Aniden yola

çıkan yayaya çarptı

Kale Mahallesinde
iki aracın çarpışması
sonucu meydana gelen
trafik kazasında bir kişi
yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Ata Caddesi
üzerinde yaşandı.

Kale Mahallesi’nde
bir araç aniden yola çıkan
yayaya çarptı. Alınan bilgilere göre olay Kale 2.
Sokak üzerinde yaşandı.
Sayfa 4’te

Sayfa 7’de

Türkiye'de İnternet Yavaşladı

Dolandırıcılık
uyarısı
yaptı
Sayfa 3’te

8

Karaciğerinden 25 santim
kitle çıkartıldı
Sayfa 4’te

10 ve üzeri işçi çalıştıran
işverene ilkyardım uyarısı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı
Yalçın Kılıç, yanlarında 10-15 ve 20
üzeri işçi çalıştıran firmaları ilkyarSayfa 2’de
dım konusunda uyardı.

Baş ağrısı için
içtiği ilaç zehirledi

Çepni Mahallesi’nde
bir kişi başının ağrıması üzerine birkaç tane ilaç içmesi
sonucu zehirlendi.

Sayfa 7’de

Kredi kullananlar dikkat! Bir mesaja 25 TL ödedi
Türkiye’nin
gıda ve alkolsüz
içecekler düzeyi
endeksi 90 oldu
Sayfa 4’te

8

Hastalıkta ilk
başvurulan sağlık
kuruluşu devlet
hastaneleri oldu
Sayfa 4’te

Sayfa
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10 ve üzeri işçi çalıştıran
işverene ilkyardım uyarısı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı
Yalçın Kılıç, yanlarında 10-15 ve 20
üzeri işçi çalıştıran firmaları ilkyardım konusunda uyardı.
Kılıç, az tehlikeli iş yerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
tehlikeli iş yerlerinde her 15 çalışana
kadar 1 ilkyardımcı ve çok tehlikeli
iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
ilkyardımcı bulundurma zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı.
Başkan Kılıç, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde
işveren hakkında idari para cezası
uygulanacağını kaydetti. Yalçın
Kılıç, konuya ilişkin şu açıklamayı
yaptı:
“Bilindiği üzere Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Haziran 2012
tarihli ve 28339 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun 11. maddesi
ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan
ve 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘İş yerlerinde
Acil
Durumlar
Hakkında
Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca
işverenin acil durumlarla mücadele
için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı
özel tehlikeler, yapılan işin niteliği,
çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan
diğer kişileri dikkate alarak; önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele,
ilkyardım vb. konularda uygun
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Öte yandan sağlık bakanlığı
tarafından hazırlanarak 29 Temmuz
2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren ‘İlkyardım Yönetmeliği’nin
19. maddesi uyarınca da iş sağlığı ve
güvenliği kapsamında işverene;
- Az tehlikeli iş yerlerinde her
20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
- Tehlikeli iş yererinde her 15

çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
- Çok tehlikeli iş yerlerinde
her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı
bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda Türk Kızılay’ı
Genel Müdürlüğü’nden alınan 4
Mayıs 2016 tarihli ve 381700-799E.14618 sayılı yazıda; Genel
Müdürlüklerince 26 ilde 35
İlkyardım Merkezi ile ülke düzeyinde ilkyardım eğitimi vermek suretiyle
kursiyerlere
İlkyardımcı
Sertifikası verdikleri ve Türk
Kızılay’ı bünyesinde ilk yardım eğitimi veren merkezlere ait bilgilerin
www.ilkyardim.org.tr adresinde yer
aldığı belirtilerek, işverenlere ait bu
yükümlülüğün yerine getirilmesini
teminen iş birliği yapılması talep
edilmiştir.
6331 Sayılı Kanun uyarınca,
kanunun 11. maddesinde belirtilen
yükümlülüğün yerine getirilmemesi
halinde, işveren hakkında aynı
kanunun 26. maddesinin 1.
Fıkrasının (d) bendi uyarınca idari
para cezası (2016 yılı her bir yükümlülüğe aykırılık için en az 1.301 TL)
uygulanabileceğinden, isteyen meslek kuruluşları ile işveren konumunda bulunan esnaf ve sanatkarların
yerelde bulunan
‘İlkyardım
Merkezi’ ile irtibata geçerek bu eğitimi almaları mümkün bulunmaktadır.”

GÜNDEM
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‘Çorum adına büyük kazanç’

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal, fizikçilerin dünyanın merkezini Çorum
olarak işaretlenmesinin Çorum
adına bir kazanç olduğunu kaydederek, “Turizm ve sanayimiz için bu
fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım”
dedi.
Dünyanın merkezi her sene
Google tarafından coğrafik değerlere ve kara hesaplamalarına göre
yeniden bulunuyor. Bu sene ise
Google, dünya üzerinde bulunan
kara parçalarını hesaplayarak, dünyanın coğrafik merkezini Çorum
olarak belirlendi.
Bunun üzerine bir açıklama
yapan TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal,
Hititlerin Başkenti olan Çorum’un,
Google tarafından dünyanın merkezi seçilmesinin bir avantaj olduğunu

söyledi. Bu avantajın Çorum’un
turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Başaranhıncal, “Bu avantajı
iyi değerlendirerek, turistleri ilimize
çekmemiz lazım” dedi.
Turistlerin ilimize gelmesini
kolaylaştırmak adına kısa vadede
Merzifon Havaalanın kullanılması
gerektiğini kaydeden Başaranhıncal,
“Bu nedenle ilk önce havaalanı ismi
çözüme kavuşturulmalıdır. Orta
vadede ise ilimize ait bir havaalanı
olması lazımdır.” diye konuştu.
Havaalanı terminal binasının
oldukça küçük ve kullanışsız olduğuna da değinen Başaranhıncal,
“Terminal binası daha modern hale
getirilmelidir. İnsanlarda oluşturulan ilk izlenim oldukça önemlidir.
Bunla hareketle şehrimize gelecek
olan turistleri daha iyi bir şekilde
karşılamamız için havaalanı terminalinin yenilenmesi şarttır.” dedi.

MUHAMMED’ÜL EMİN

Kervanın hazırlıkları
bitti, Ebu Talib devesine binerken son defa görmek üzere
Hz.Muhammed(SAV)'i aradı,
sevgili yeğeni biraz ötede bir
taşın üzerine oturmuş üzgün
duruyordu. Ebu Talib yanına
gitti; elinden tutup kaldırdı,
kucakladı:
- Nen var? Niçin üzülüyorsun?
Diye sordu.
Hz.Muhammed(SAV) cevap
vermedi. Ebu Talib:
- Söyle!.. Benden ayrı
kalacağın için mi üzülüyorsun
dedi.
Hz.Muhammed(SAV):
- Evet, ey sevgili amcam!
Benim ne babam, ne annem
var, senin kadar sevenim yoktur. Şimdi sen de gidiyorsun,
beni kime bırakıyorsun? Artık
kuvvetliyim, yolculuğun zahmetlerine katlanırım, tehlikelerden korkmam, seninle beraber olmak isterim, beni de
götür! Diye çok yalvardı.
Ebu Talib dayanamadı;
gerçekten onu kendisinden
fazla seven ve kendisi kadar
koruyacak bir insan daha
yoktu. Kararını bildirdi:
Haydi, çabuk hazırlan!
Beraber gideceğiz!
Hz.Muhammed(SAV)
abasını aldı ve kervana katıldı!
Onu yüklü bir deveye bindirdiler.
Mekke'yi kuşatan tepelerin arasından çıktılar, Tihame
Dağları'nın vadilerinden geçi-

yorlardı. Mevsim bahardı, yağmurlar çıplak ve kayalık
yamaçların diplerinde hayatı
uyandırmıştı. Şurada burada
koyunlar, kuzular, develer
otluyorlardı. Civardaki fakir
bedeviler hayvanlarını doyurmak için buralara geliyorlardı.
Subaşlarında birkaç hurma
ağacı ve bu ağaçların altında
dinlenen yolcular vardı.
Hz.Muhammed(SAV)
ağır ağır ilerleyen devenin
üzerinde koyunların çıngıraklarını, çobanların türkülerini
dinliyor, acayip şekillerle yükselen dağların yamaçlarında
ara sıra gördüğü mağaralara
dikkatle bakıyor, buralardan
gelip geçmiş olanların hayatlarını düşünüyordu. Sırtındaki
elbiseyi, develere yüklenmiş
olan kumaşları ve diğer birçok
malları hep insanlar yapmışlardı. Her varlığı meydana
getiren bir varlık vardı. O
halde şu dağları, şu vadileri,
şu insanları, şu hayvanları kim
yaratmıştı? Herhalde Kâbe'yi
dolduran ve insanlar tarafından türlü şekillere sokulmuş
olan taş ve tahta parçalan
değildi.
Günün en sıcak saatlerinde kervan beş-on ağacın
gölgesine sığındığı zaman,
Hz.Muhammed(SAV) kılavuzun o yerler hakkında anlattıklarını dikkatle dinliyor yahut
bir kenara çekilerek tefekküre
dalıyordu. Geceleri derin ve
yıldızlı gök altında deve kılın-

dan bir örtüye bürünerek
kumlar üzerine uzandığı
zaman, meçhul bir âlemin sırlarını seziyor gibiydi.
Kervan, Bedir Kuyusu
yanında bir gece kaldıktan
sonra yoluna devam etti, iki
gün sonra denize ulaştı.
Hz.Muhammed(SAV) bu engin
suyun heybeti karşısında yeni
düşünce ufuklarıyla karşılaştı.
Su, ne güzel şeydi ve Mekke'de
çok zaman onun hasreti çekiliyordu. Fakat işte bu su, tuzlu
olduğu için hiçbir şeye yaramıyordu. Sonsuz gibi görünen
kum çöllerinden farksızdı.
Geçtikleri yerlerde yeni
insanlarla karşılaşıyorlardı.
Onlara dair birçok hikâyeler
anlatılıyordu. Bazı tepelerde
manastırlar da vardı ve oralarda uzun siyah kaftanlı papazlar yaşıyorlardı.
Bu papazlar Mekke'nin
putlarına tapmıyorlardı.
Allah'tan bahsediyorlardı.
Fakat onun bir oğlu olduğunu
da söylüyorlardı. Bir baba, bir
oğul, bir ana!.. Bu; insanları
ve onların kurdukları aileyi
hatırlatıyordu.
Hz.Muhammed(SAV) bir
şey arıyordu, fakat ne aradığını bilmiyordu. Bununla beraber henüz onu bulamadığını
da anlıyordu.
Kervan; vakit vakit kıyıdan uzaklaşarak dağlar arasına yahut çöle giriyor, sonra
tekrar deniz kenarından yoluna devam ediyordu. Kılavuz

hem su ihtiyacını hem de bedevilerin taarruzlarına uğramak ihtimalini hesaba katarak, ihtiyatlı davranıyordu.
Medyen'den sonra vaktiyle Semud Kavmi'nin oturduğu
ülkeye ulaştılar. Burada büyük
binaların harabeleri vardı.
Taşlık yamaçlarda insan eliyle
oyulmuş yüzlerce mağara
görülüyordu ve bunlar şimdi
bomboştu. Anlatıyorlardı:
Semud halkı çok zengin
olmuşlar, çok refaha ermişler,
doğru yoldan sapmışlar, putlara tapmaya başlamışlar, Allah
onlara Salih Peygamber'i göndermiş.
Halk ondan mucize istemiş: Salih Peygamber de bir
kayadan bir deve yaratılmasını
Allah'tan dilemiş. Allah onun
dileğini kabul etmiş, fakat
kâfirler deveyi öldürmüşler.
Gökten kuvvetli ve korkunç
bir ses gelmiş: Salih
Peygamberle, ona inananlardan başka hepsi ölmüşler.
Mekkeliler de putlara
tapmıyorlar mıydı? Acaba
onlar ne zaman hakikati göreceklerdi?
Kervan Hicaz'dan çıkmış, Suriye'ye girmişti. Bu
ülkenin ilk kasabası Akabe idi.
Şimdi yolculuk daha kolay ve
rahat geçiyordu. Bizans
İmparatorluğu’na bağlı olan
Gassan Oğulları Hükümeti.
Arabistan'dan gelen kervanları
himaye ediyordu.
Hicaz'da Taif in bahçeleri

ve bağları meşhurdu. Fakat
Suriye'nin bahçeleri onlardan
çok üstündü. Artık bir denizden farksız olan çölden eser
yoktu.
Zeytin ve incir ağaçlarıyla örtülmüş tepeler arasından
geçiyorlardı. Her gün daha
güzel köylerle, daha büyük
kasabalarla, Hicaz'da misli
bulunmayan mamur şehirlerle
karşılaşıyorlardı. Buralarda
büyük kiliseler, bu kiliselerde
papazlar vardı. Kervanda
bulunanlar bu yerlere dair
uzun hikâyeler anlatıyorlardı.
Hâlbuki daha ilerisi on kat
daha güzel, daha zengin ve
bereketliydi. Kervan Lût
Gölü'nün doğusundan geçti.
Burada vaktiyle Sadom ve
Gomora adında iki şehir varmış.
(Devamı Yarın)

İsteme adresi: 0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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Naci Ağbal,
Çorum’a geliyor

Maliye Bakanı Çorumlu hemşerimiz Naci Ağbal, bazı açılış ve
ziyaretlerde bulunmak için yarın
Çorum’a gelecek. Bakan Ağbal’ın
Çorum’da Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından Organize Sanayi
Bölgesine yaptırılan TOBB Çorum Meslek
Lisesi’nin açılışına katılacağı öğrenildi. Maliye
Bakanı Naci Ağbal, Çorum Valisi Necmeddin
Kılıç’ı, Belediye Başkanını ve Ak Parti Çorum İl
Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Ağbal, akşam
ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Anitta
Otel’de düzenlenecek iftar programına katılacak.

TOKİ, dolandırıcılık

uyarısı yaptı

Dolandırıcılar uydurma TOKİ sözleşmesi
hazırlıyor, vatandaşlar kandırılıyor
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M.
Ergün Turan, sahtekarların TOKİ'nin ismini kullanarak vatandaşları dolandırdığını belirterek, "Size
öncelik tanıyacağız' diyen bu kişiler uydurma
TOKİ sözleşmesi hazırlıyor. Bu sahte sözleşmelerde 'Kurasız Satış' ibaresine yer vererek belli bir
miktar peşinat alınıp sözde vade uygulanacağı
belirtiliyor. Dolandırıcılar peşinat alındıktan sonra
ortadan kayboluyorlar" dedi.
Turan, konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları söz konusu dolandırıcılara karşı
uyardı.
TOKİ'nin ismi kullanılarak sahtekarlık ve
dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu dile
getiren Turan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, TOKİ ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemesi, iş ve işlem yapmaması gerektiğini vurguladı.
Turan, sahtekarların, uydurma TOKİ sözleşmesi hazırladıklarını kaydederek, "TOKİ
amblemli kaşe ve benim ismimle atılan sahte
imzanın bulunduğu bu sözleşmelerde özellikle
'Kurasız Satış' ibaresine yer verilerek vatandaşlar
kandırılıyor. Bu sahte sözleşmelerde belli bir miktar peşinat alınıp sözde vade uygulanacağı hükmü
var. Peşinat alındıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Vatandaşlarımız bize müracaat edince dolandırıldığını fark ediyor. Vatandaşlarımızın umutlarını
çalan bu sahtekar ve dolandırıcılar karşı vatandaşlarımız daha fazla dikkat etmelidir" diye konuştu.

"MÜRACAATLAR YETKİLİ BANKA
ARACILIĞIYLA"

Turan, TOKİ tarafından satışa sunulan
konutların satış ve devir işlemlerinin sadece yetkili bankalar aracılığı ile yapılmakta olduğunu ifade
ederek, kurumun ismini ve logosunu kullanarak
vatandaşlardan para toplayan, son zamanlarda da
özellikle emeklileri kandıran dolandırıcılara karşı
halkın daha duyarlı olması gerektiğini bildirdi.
Her yıl binlerce dar gelirli vatandaşı sevindirdiklerini belirten Turan, "Her şeyin olduğu gibi
bu işin de suistimalini yapanlar var.
Vatandaşlarımıza, 'Size öncelikli alım tanıyacağız'
diyerek onlardan para topluyorlar. Bu tarz girişimlerde bulunan vatandaşlar resmi mercilere başvurarak haklarını aramalı" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNULDU, SUÇÜSTÜ YAPILDI

Turan, TOKİ'nin adını kullanarak yapılan
dolandırıcılık olaylarına karşı savcılığa suç duyurularında bulunduklarını, bazı yerlere de suçüstü
yaptıklarını kaydederek, TOKİ'ye kurumun dışında sadece bankalar vasıtasıyla müracaat alındığının altını çizdi.
"Bizim yönlendirdiğimiz bankalar dışında
hiçbir yere, kuruma, kişiye para yatıramazsınız,
onlardan daire talep edemezsiniz. Bizim yönlendirdiğimiz bankalar dışında bir müracaat yeri yoktur. Şahıs, kurum ve şirkete müracaat olamaz"
diyen Turan, vatandaşlara dolandırıcılar konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Dünyanın Merkezi Çorum’muş!
GÜNDEM

Google, dünya
yüzeyinin coğrafi
merkezini Çorum
olarak işaretledi.
Dünyanın merkezinin her sene Google tarafından coğrafik değerlere ve kara
hesaplamalarına göre yeniden
bulunduğu belirtiliyor. Bu sene
ise Google, Dünya üzerinde
bulunan kara parçalarını hesaplayarak, dünyanın coğrafik merkezini Çorum olarak açıkladı.
Google’nin dünya yüzeyinin
coğrafik merkezini Çorum olarak açıklaması Çorum’da da
heyecan yarattı. Vatandaşlar bu
gelişmenin, Çorum’un tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.
Hitit medeniyetin başkenti ve
leblebisi ile ünlü Çorum, bu kez
de dünyanın merkezi konumunda olduğu açıklamasıyla, farklı
bir özelliğiyle daha ortaya çıktı.
Dünyanın merkezi her sene
Google tarafından coğrafik
değerlere ve kara hesaplamalarına göre yeniden bulunuyor.
Bu sene ise Google, Dünya
üzerinde bulunan kara parçalarını hesaplayarak, dünyanın
coğrafik merkezini Çorum olarak açıkladı.
Wikipedia üzerinde 2003 yılında hesaplanmaya başlayan dünyanın merkezi daha önceden de
doğrulanmış ve dünyanın merkez listesi arasında Çorum'da
yer alıyormuş. Google Maps ise
bu teoriyi doğrulayarak işaretledi.
Google’nin dünya yüzeyinin
coğrafik merkezini Çorum olarak açıklaması Çorum’da heye-
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Google’nin dünya yüzeyinin coğrafik merkezini Çorum olarak
açıkladığı iddiası Çorum’da da heyecan yarattı. Belediye Başkanı
başta olmak üzere haberin gerçekliği araştırılmadan açıklamalar
yapıldı. Akşam saatlerinde haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

can yarattı. Vatandaşlar bu
gelişmenin, Çorum’un tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesinde.

DÜNYANIN MERKEZİ
NASIL
HESAPLANIYOR?

Her kıtanın birbirine olan
yüzeysel ağırlık oranı hesaplanıyor ve hepsinin birbirine denk
düştüğü ortak nokta bulunuyor.
Hesaplamayı yapan San
Diego'lu bir fizikçi.

Çalışma 1973 yılında gerçekleştirildi ve halen geçerliliğini
koruyor.
Dünya üzerindeki tüm kara parçalarının geometrik merkezi
Coğrafi Merkez olarak adlandırılır ve her kıtanın birbirine
olan yüzeysel ağırlık oranı
hesaplanarak hepsinin birbirine
denk düştüğü ortak nokta ele
alınır.
Bu hesaplama ilk olarak 1973
yılında San Diego'lu fizikçi
Andrew J. Woods tarafından
yapılmıştı. Andrew J.Woods

tarafından yapılan bu çalışma
verilerine buradan ulaşabilirsiniz. 2003 yılında ise Holger
Isenberg, daha yüksek çözünürlükte veriler (ETOPO2) üzerinden çalışmalar yaparak
dünyanın merkezinin 40°52′N
34°34′E koordinatları olduğunu
ortaya koymuştu. Bu koordinatlara göre de dünyanın coğrafi
merkezi Çorum olarak görülmekte.

İŞARETLEMEYİ
YAPAN GOOGLE
DEĞİL

Oysaki Çorum'u "dünya yüzeyinin coğrafi merkezi" olarak işaretleyen Google değildi. Söz
konusu işaretlemeyi, bir Türk
sosyal medya kullanıcısı yapmış ve ardından da oluşturduğu
haritanın ekran görüntüsünü
fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'a
yüklemişti.
"Dünyanın coğrafi merkezi"

Kan bağışı düştü

Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı
ekipleri Ramazan süresi içinde de kan bağışı almaya devam ediyor. Gün içerisinde
Ulucami çevresinde bulunan araç içerisinde
kan bağışı toplanırken, Çorum Kan Bağışı
Merkezi gün içerisinde ve gece de kan bağışı almaya devam ediyor. Gece 01.00 a kadar
kadar çalışan Kan Bağış Merkezi Çorum’un
kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Kan
Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer
gazetemize yaptığı açıklamada, Ramazan
ayı içerisinde kan bağışı sayısının düştüğüne dikkat çekerek, bu ay içerisinde günlük
ortalama 20 civarında kan bağışı alındığını
dile getirdi. Dr. Biçer günlük ortalama 50
kan bağışına ihtiyaç olduğunu belirterek,
vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.

İlk 5 ay kan bağışı
memnuniyet verici

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem
Kınık, 2016'nın ilk beş ayında bağışlanan
962 bin 287 ünite kanla hedeflerin aşıldığına dikkati çekerek, yıl sonuna kadar ülke
kan ihtiyacının yüzde 84'ünü karşılayacak
olan 2 milyon 100 bin ünite kan toplanacağını bildirdi.
Kurumun en önemli faaliyetlerinden
birinin kan hizmetleri olduğunu belirtern
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık,
Türkiye'de bilimsel ve toplumsal alanda
güvenli kan temininde yaşanan problemleri
ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade
etti.
2016 yılı itibariyle Türk Kızılayı

olarak hedeflerinin 2 milyon 55 bin ünite
kan olduğuna değinen Kınık, "Türk Kızılayı
olarak ilk 5 aylık hedeflerde yüzde 110
başarı göstererek 962 bin 287 ünite belirlenen hedefin üstünde kan bağışı aldık. Yıl
sonunda minimum 2 milyon 100 bin ünite
kan toplayarak ülke kan ihtiyacının yüzde
84’ü karşılanacak" açıklamasında bulundu.
Personel sayısının 844’ten 3 bin
116’ya yükseltildiğini, 17 bölge kan merkezi ve 64 kan bağışı merkezi sayısına ulaştıklarını vurgulayan Kınık, geçen yıl itibariyle
kan temininde ülke ihtiyacının yüzde 79'una
cevap vererek 1 milyon 937 bin ünite rakamına ulaşıldığına işaret etti.
Kınık, Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının ise 2 milyon 500 bin ünite olduğunu
ifade etti.

tanımı ise bilim çevrelerinde
kabul gören bir kavram değil.
Farklı parametreler kullanılarak
farklı sonuçlara ulaşılabileceğini belirten uzmanlar, Çorum'u
"dünyanın coğrafi merkezi" olarak belirleyen modelin de bu
kapsamda değerlendirilmesi
gerektiğinin altını çizdi.
Ankara Üniversitesi'nden jeolog
Mümtaz Kibar, söz konusu tartışmalarla ilgili yorumda bulunurken, "Jeoloji ve yer bilimlerine göre böyle bir merkez yok"
ifadesini kullandı.
Kibar, "Levha kalınlıkları, manyetik alan değişimleri ve kıtaların dünya içerisinde alan olarak
yayılım miktarları farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra yaklaşık 4.5 milyar yaşında olan
dünya oluşumundan günümüze
değin sürekli değiştiği bir
ortamda, dünyanın merkezinin
belli bir yer olduğunun söylenmesi çok doğru olmayan bir
kavramdır" diye konuştu.

Kan Bağışı Merkezi
Müdürü Dr. Senem Biçer
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Türkiye’nin gıda ve alkolsüz

‘Memur ve emekliye birer maaş
tutarında ikramiye verilmelidir’

içecekler düzeyi endeksi 90 oldu

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para
birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna
göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat
düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”,
100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke
grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.
Fiyat düzeyi endeksi sadece gayri safi yurtiçi hasıla geneli için değil, alt bileşenleri için de
hesaplanmaktadır. Bu alt bileşenlerden birisi de
“gıda, içecekler ve tütün” grubudur. Bu çalışmada
ana gruplarla birlikte, gıda ve alkolsüz içecekler
ana grubuna ait ekmek ve tahıllar, et vb. sınıfların
da Avrupa ülkeleri kapsamında yer alan 37 ülke
için fiyat düzeyi endeksleri ve satın alma gücü
paritesi değerlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin 2015 yılı sonuçlarına göre
gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin
fiyat düzeyi endeksi 90 oldu. Bu değer, gıda ve
alkolsüz içecekler ana grubunda, 28 Avrupa
Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı
satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin,
Türkiye’de 90 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın
alınabileceğini göstermektedir.
Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi
(İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke
(Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve
Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (BosnaHersek) kapsandı.

GIDA VE ALKOLSÜZ
İÇECEKLER ANA
GRUBUNDA EN PAHALI ÜLKE
İSVİÇRE OLDU

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37
ülke arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke
173 ile İsviçre, en düşük ülke ise 58 ile
Makedonya oldu.
Türkiye’nin tütün ürünleri alt grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi 48 oldu. Türkiye’nin
“tütün ürünleri” alt grubundaki fiyat düzeyi
endeksi, 2015 yılı sonuçlarına göre 48 olarak gerçekleşti. Bu değer, “tütün ürünleri” grubu için
Türkiye’nin AB ortalamasından yüzde 52 daha
ucuz olduğu anlamına gelmektedir. Diğer taraftan,
Türkiye'nin en yüksek fiyat düzeyi 190 ile “alkollü içecekler” alt grubunda gözlendi. Gıda ve alkolsüz içecekler alt grubunda yer alan sınıflar içerisinde Türkiye için en yüksek fiyat düzeyi endeksi
122 ile süt, peynir ve yumurtada, en düşük fiyat
düzeyi endeksi 71 ile ekmek ve tahıllarda gerçekleşti.

Hastalıkta ilk başvurulan sağlık
kuruluşu devlet hastaneleri oldu

Üniversiteden geleneksel iftar

Hitit Üniversitesi tarafından her
yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar
programı
Meslek
Yüksekokulu
Kampusu Merkez Yemekhanesi’nde tüm
akademik, idari ve yardımcı hizmetler
personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla
başlayıp enstrümanlar eşliğinde ilahilerin söylenmesiyle devam eden programa
yoğun ilgi oldu.
İftar yemeğine geçilip hoş sohbetlere tanıklık edilen programın sonunda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, “İftar programımıza
katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür
ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz.” diyerek konuşmasına başladı.
Hitit Üniversitesinin fiziksel
anlamda büyüdüğüne işaret eden Alkan,

“İlk yaptığımız iftarlarımız kısıtlı imkânlarla yapılıyordu ancak şu anda Üniversitemiz muazzam şekilde büyüyor.”
değerlendirmesinde bulunarak aynı
zamanda bu büyümenin niteliksel ve
niceliksel olarak da gerçekleştiğine dikkat çekti.
Alkan, “Artık Üniversitemiz
yaklaşık 16-17 bin öğrenciye, 1000’in
üzerinde akademik ve idari personele
sahip olan kocaman bir aile ve güç haline geldi. Bu birlikteliğimiz devam ettiği
sürece güzel işlere imza atacağımızı
düşünüyorum. Gücüm yettiği kadar ve
şartlarımızı zorlayarak daha iyi işler yapmak için her zaman yanınızdayız. Bu
üniversite ve bu şehir daha farklı ve
güzel işler yapacak potansiyele sahip.
Biz bu potansiyeli harekete geçirdik. Bu
akademik iklimimiz devam ettikçe yapa-

mayacağımız hiçbir şey yok” dedi.
Çalışmanın iş olarak değil, hobi
olarak düşünüldüğünde kişiyi etkilemediğini ve yormadığını ifade eden Prof.
Dr. Alkan, “Çalışmalarımızla Üniversitemiz inşallah çok daha büyük işlere
imza atacak. Yaptıklarımızın karşılığını
almak, Çorum’un her kesimiyle omuz
omuza olduğumuzu görmek ve başarıların takdir edildiğini görmek çok büyük
bir gurur. Güçlü Türkiye olmamız için
üniversitelerimizin de güçlü üniversiteler olması gerekiyor. Üniversitenin üzerinde daha üst bir kurum yok. Bu ülkenin geleceği biziz. Bunu da en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz. Hepinize çok
teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar,
hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye
konuştu.

Karaciğerinden 25 santim kitle çıkartıldı
ALKAN’DAN GEÇMİŞ
OLSUN ZİYARETİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2015 yılı
sonuçlarına göre Türkiye genelinde sosyal güvencesi olan fertlerin yüzde 48,9’u devlet hastanelerini tercih ederken, herhangi bir sosyal güvencesi
olmayan fertler için bu oran yüzde 66,2 oldu.
Hastalıkta ilk olarak aile hekimi veya aile
sağlık merkezlerine başvuranların oranı sosyal
güvencesi olan fertlerde yüzde 32,7, sosyal güvencesi olmayan fertlerde yüzde 27,4 olarak gerçekleşti.

DEVLET HASTANELERİ EN ÇOK
ZORUNLULUK NEDENİYLE
TERCİH EDİLDİ

Hastalıkta ilk başvuruda devlet hastanelerinin tercih edilmesinin sebebi yüzde 30,3 ile
“zorunluluk” oldu. Fertler üniversite hastanelerini
yüzde 52,5, özel hastaneleri yüzde 57,1 oranında
“hizmetlerinden memnun oldukları için” tercih
ettiler.

FERTLER EN ÇOK DEVLET
HASTANELERİNİN HİZMETİNDEN
MEMNUN

Türkiye genelinde fertlerin yüzde 75’i devlet hastanelerinin hizmetinden memnun olduğunu
belirtti. Aile hekimleri veya aile sağlık merkezlerinden memnun olduğunu belirten fertlerin oranı
yüzde 73,2 oldu. Sağlık kuruluşları arasında en
düşük memnuniyet oranı yüzde 45,7 ile özel muayenehane hizmetleri oldu.

16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Hitit Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde karaciğer üst
kısmında 23x20 santim boyutlarında
içinde solid yapıların da bulunduğu kistik kitle tespit edilerek, yapılan başarılı
operasyon ile hasta sağlığına kavuşturuldu.
Yaptığı çalışmalarla insanlığa
fayda sağlamayı amaç edinen Hitit Üniversitesi, her alanda olduğu gibi sağlık
alanında da Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen başarılı tedavi yöntemleri
ile önemli gelişmeler kaydetmeye
devam ediyor.
Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen
başarılı operasyonlardan bir tanesi de
geçtiğimiz günlerde Hastane Genel
Cerrahi polikliniğine müracaat ederek
karaciğer üst kısmında 23x20 cm boyutlarında içinde solid yapıların da bulunduğu kistik kitle tespit edilen hasta oldu.
Üniversite Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Settar Bostanoğlu ve Op. Dr. Bülent
Öztürk’ten oluşan bir ekiple ameliyata
alınan ve 25 cm çaplı kitle çıkartılan
hasta Selami Kocabaş gerçekleştirilen
başarılı operasyon sonrasında sağlığına
tekrar kavuştu.
Konu ile ilgili açıklamalarda

bulunan Prof. Dr. Settar Bostanoğlu,
“Matür Kistik Teratomalar (Dermoid
Kist) genellikle çocukluk çağında görülen erkeklerde testis, kadınlarda overlerden kaynaklanan tümörlerdir. 100.000
de 1 oranında görülürler. Erişkinler de,
testis-over dışında gelişmeleri çok nadirdir. (Olguların yüzde 4 ü kadar).
Yerleşim yerlerine bağlı olarak oldukça
büyük boyutlara ulaşabilirler. Boyutları
büyüdükçe belirti vermeye başlarlar.
İçlerinde saç, diş, kemik gibi değişik
yapılar bulunabilir. Genellikle iyi huyludurlar. Hastamızda, hem kitlenin büyüklüğü hem de kaynaklandığı organ açısından çok nadir karşılaşılan bir tablo söz
konusudur ve dünya literatürünü taradığımızda da çok az sayıda olgu yayınlandığını gördük” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, oldukça nadir
görülen bir rahatsızlık sonrası hastanede
yapılan başarılı operasyonla sağlığına
kavuşan Selami Kocabaş’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çok köklü bir geleneğe sahip
olan hastanenin Tıp Fakültesi ile birlikte
daha da güçlendiğini ifade eden Rektör
Prof. Dr. Alkan, Tıp Fakültesinin her
geçen gün nitel ve nicel olarak büyüdüğünü ve bu büyümenin devam edeceğini
söyledi. Üniversite ile Sağlık Bakanlığı
arasında yapılan afiliasyon sonrasında
sağlık alanında Çorum’da önemli gelişmelerin olduğunu vurgulayan Alkan,
Tıp Fakültesinde yapılan çalışmaların
Çorum’u seven herkesi gururlandırdığını da sözlerine ekledi.
Her geçen gün hızla büyüyen
Fakülte bünyesinde başarılı çalışmaların
her alanda artarak devam edeceğine
inandığını belirten Rektör Prof. Dr.
Alkan, başta Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mete Dolapçı, Hastane Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Genel
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Settar Bostanoğlu ve Op. Dr. Bülent
Öztürk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları
(BASK) Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam,
Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamu kurum
ve kuruluşlarına gönderilen 9 Haziran 2016 tarihli
yazıyla bütün çalışanların 2-10 Temmuz tarihleri
arasında idari izinli sayılacaklarını söyledi.
Memur ve emeklilerinin Ramazan
Bayramını bayram tadında geçirebilmeleri için
seyyanen birer maaşları tutarında ikramiye verilmesi gerektiğinin altını çizen Çam, “Hükümet
tarafından kamuda çalışanlar için Ramazan
Bayramı dolayısıyla alınan 9 günlük tatil kararı
yerinde ve olumlu bir karardır. Ramazan ayı,
tabiatı gereği ilave gıda harcamalarının yapıldığı
bir aydır. Ramazan Bayramı ise, hem dini bayram
olması hem gelenek ve göreneklerin yaşatılması
bakımından yeni ve ilave harcamalar nedeniyle
ertelenemez giderlerin yapıldığı bir bayramdır”
dedi.
Başka illerdeki anne-baba ve diğer yakınlarını ziyaret etme görevinin de memurları kara
kara düşündürdüğünü dile getiren Çam, açıklamasında şunları ifade etti:
“Geliri sabit olan, özellikle tek maaşlı aileler; eşine, çoluk çocuğuna ve aile-arkadaş çevresine mahcup olmamak için söz konusu harcamaları banka kredisi kullanarak veya aile-arkadaş çevresine borçlanarak karşılamaya çalışmakta, bir
sonraki bayrama kadar aylarca kredi taksiti veya
borç ödemek zorunda kalmaktadır.
Durum, memur emeklileri için daha da
vahimdir. Birçok memur emeklisi elini öpmeye
gelen torunlarına harçlık şöyle dursun, bir çikolata bile verememenin derin ıstırabı içinde kıvranmaktadır.
Öte yandan; terör nedeniyle büyük sıkıntı
içine giren turizm sektörü, 9 günlük bayram tatiline bel bağladığı anlaşılmaktadır. Turizm tesislerinin fiyatlarda yaptığı indirimler memur ve emeklilerinin karşılayabileceği düzeyde değildir.
Haziran ayı itibariyle en düşük memur
aylığı 2.084 TL, ortalama memur aylığı ise (aile
yardımı hariç) 2.685 TL olduğu dikkate alınacak
olursa ilave bayram harcamalarının karşılanması
da turizm sektörünün beklentisini karşılamak da
bu şartlar altında mümkün değildir..
Bu nedenlerle 24 Mayıs 2016 tarihinde
kurulan ve 29 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Genel
kurulunda güvenoyu alan 65. Cumhuriyet
Hükümetimizin memur ve emeklilerine bir jest
yaparak Ramazan bayramı öncesinde seyyanen
birer maaş tutarında ikramiye vermesini istiyor ve
bekliyoruz.
İKRAMİYE MEMURUN YASAL HAKKIDIR
Devlet, zaten kamuda çalışan işçilere her
yıl 2 tam (26 günlük ücret toplamı) ve 4 yarım (13
günlük ücret toplamı) ikramiye verilmektedir. Ve
bu ikramiyelere 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme ile, “Denge Ödeneği” adı altında ve 500 TL
tutarında 7. İkramiye de eklenmiştir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
ve Toplu Sözleşme Kanununun 28 inci maddesinde toplu sözleşmede karara bağlanacak konular
arasında yer almasına rağmen, bugüne kadar
“memurlara ikramiye verilmesinin hem sendikalar
hem de hükümet tarafından gündeme getirilmemiş
ve 14 yıldan beri toplu pazarlık gündemine girememiş olması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür.
BASK olarak, yeni kurulan Hükümetin
memur ve emeklilerin bu haklı beklenti ve talebini görmesini ve Ramazan Bayramı öncesinde bir
müjde olarak yerine getirmesini istiyoruz.”

Aniden yola

çıkan yayaya çarptı

Kale Mahallesi’nde bir araç aniden yola
çıkan yayaya çarptı. Alınan bilgilere göre olay
Kale 2. Sokak üzerinde yaşandı.
A.Ç sevk ve idaresindeki aracı ile seyir
halinde iken yola aniden çıkan S.M.A’ya çarptı.
Kazada S.M.A’nın hayati tehlike arz etmeyecek
şekilde yaralandığı öğrenildi.

Sayfa
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Anaç, iftarda vatandaşlarla

bir araya geliyor

Ak Parti Çorum Merkez
İlçe Başkanı Yaşar Anaç
“Sofranız
Soframızdır"iftar
programları ile mahalle başkanlarıyla belirlediği ailelerle buluşmaya devam ediyor. AK Parti
Çorum Merkez İlçe Başkanı
Yaşar Anaç, iftar sofralarında
vatandaşlarla bir araya geliyor.
AK Parti Çorum Merkez
İlçe Teşkilatı İftar Yemeklerinde
Vatandaşlarla Kucaklaşıyor
AK Parti Merkez İlçe
Başkanı Av. Yaşar Anaç
Karakeçili Mahalle Başkanı ve
Üyeleri “Sofranız Soframızdır”
adlı Ramazana özel başlatılan
etkinlik programını sürdürüyor.
AK Parti Merkez İlçe
Başkanı Yaşar Anaç; "Ramazan
ayı boyunca her gün bir mahalle
sakinine çat kapı misafir olarak
gerçekleştirdiğimiz iftar programı çerçevesinde, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onlara
yalnız olmadıklarını hissettirdiğimiz bir Ramazan geçiriyoruz"
dedi.
Başkan Anaç bugün ki ev
ziyaretine ilişkin olarak; "Biz
Ramazanı hakkı ile idrak edebilmek ve bu manada topluma
örnek olabilmek adına bu gün bu
evimizdeyiz. Ramazan ayının

rahmet, paylaşma, bereket ve
yardımlaşma ayı olduğunun
bilinciyle siz değerli hemşerilerimle aynı sofrayı paylaşmak
benim için onurdur." diyerek ev
sahiplerine minnetini dile getirdi.
AK Parti Merkez İlçe
Başkanı Yaşar Anaç katılmış
olduğu iftar yemeği sonrasında
yapmış olduğu konuşmada;
“Halkımızla iftar açmak onlarla
beraber olup sohbet edip sorunlarını dinleyip çare bulmaya
çalışıp dertleşmek bizlere ayrı
bir huzur veriyor. Bizler komşusu aç iken tok yatamayan
Ümmet-i Muhammed'iz. Ben bu
vesile ile Ramazan ayının ülkemizin birlik ve beraberliğini
daha da pekiştireceği günlere

vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek her zaman olduğu
gibi birlik ve beraberlik vurgusu
yaptı.
Anaç;
“Karakeçili
Mahalle Başkanımız N. Pak ve
Koordinatör R. Eker ile birlikte
mahalle
sakinlerimizden,
Dilmen ailesinin sofrasına
konuk olduk. Aile ile sohbet
ederek sorunlarını dinledik, dertleştik." diyerek, Ramazan ayının
aynı zamanda birlik ve kardeşlik
ayı olduğunu hatırlatarak,
"Geçen Ramazan ayı olduğu
gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerimizle birlikte
olarak, onlarla ekmeğimizden
ziyade dertlerini ve sıkıntılarını
paylaşıyoruz." dedi.
Yaşar Anaç sözlerini;
"Ramazan ayında, Sofranız
Soframızdır, sloganıyla ihtiyaç
sahibi ailelerle buluşmaya
devam ediyor, iftarlarda gönül
sofraları kuruyor, yemeğimizi
paylaşıyoruz. Rahmet ve bereket
ayı olan Ramazan-ı Şerif'i hakkı
ile idrak edebilmek ve bu manada topluma örnek olabilmek
adına ziyaretlerimiz devam edecektir." diyerek tamamladı.

Karşıyaka ortaokulu sergi açtı

Karşıyaka Ortaokulu yılsonu
sergisi açtı. Görsel sanatlar ve
tasarım çalışmalarından oluşan
sergi Hacı Bektaş Veli
Uygulama ve Araştırma
Merkezi Salonu’nda açıldı.
Serginin açılışı düzenlenen

törenle yapıldı.
Törende konulan
Hacı Bektaş Veli
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Müdürü Doç. Dr. Adem
Korukçu ve Karşıyaka
Ortaokulu müdürü Nevzat
Gencer, sergi ve okul faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Milli Eğitim Müdür Vekili
Gazi Yıldırım ise, öğrencileri
ortaya çıkardıkları eserden
dolayı kutladı.
Yıldırım’ın konuşmasının
ardından da deyiş ve semah
gösterisi sunuldu.
Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.
Açılışın ardından davetliler
sergide yer alan eserleri incele-
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‘Jandarmanın ulaştığı başarı
her türlü takdirin üstündedir’
Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, milletin birlik ve bütünlüğü, devletin bekası için yüksek bir vazife
şuuruyla görev yapan Jandarma Genel
Komutanlığının 177. kuruluş yıldönümünü
kutladığını söyledi.
Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması kamu düzeninin korunması için
halkla iç içe görev yapan Jandarma Genel
Komutanlığı’nın devletin en köklü en deneyimli kuruluşları arasında yer aldığının altını
çizen Bekiroğlu, “Modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarına öncelik veren

iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı, fedakar
personeliyle bizleri her zaman gururlandıran
Jandarma Genel Komutanlığımızın yüksek
ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken
gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarı her türlü takdirin üstündedir” dedi.
Bekiroğlu, “Bu düşüncelerle Jandarma
Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde aziz, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma
Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve
sevgilerimi sunuyor görevlerinde başarılar
diliyorum” diye konuştu.

Ak Parti İskilip Teşkilatı’ndan

TBMM’ye ziyaret

AK Parti İskilip İlçe Teşkilatı, Türkiye
Büyük Millet Meclisini ziyaret ederek,
Ak Parti Grup toplantısına katıldı. Ak
Parti Genel Başkanı ve Başbakan
Binali Yıldırım ile görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Ak Parti İskilip
İlçe Başkanı Mustafa Lek, “Grup
Toplantısının ardından İskilip Metin
Alkan Halk Eğitim Merkezi'nde el
işçiliği ile hazırlanmış hediyelerimizi

dan, öfkesinden, hıncından daha
büyük ve önemli olduğunu söyledi”
dedi.
Ak Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ziyarette yaptığı konuşmada “Bizim davamız hesap davası değil hasbilik davasıdır. İçerden yada dışardan birçok
kesim, taraf, ideoloji, siyaset, devlet,
taşeron diyebileceğimiz gönüllü uşak-

mecalsizleştirmek
istiyorlar.
Maksatları bir medeniyeti yok etmek
istiyorlar. Bizim medeniyetimiz barış,
estetik, sevgi, merhamet medeniyetidir. Bunu yok etmek istiyorlar. Onun
içinde bakıyorsunuz hiçbir araya gelmez olanlar birlikte hareket ediyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri Irak'a giriyor Rusya sesini çıkartmıyor. Rusya
Suriye'ye giriyor Amerika Birleşik
Devletleri sesini çıkartmıyor. Onun
için oynanan oyuna dikkat edeceğiz.
Yüzyıllık hesap görülüyor. Dün cetvelle sınır çizmeye alışmış olanlar
bugün yine cetvellerini ellerine almış
Ortadoğu'da yeni coğrafyalar oluşturmaya, ülke sınırları çizmeye, kendi
güdümlerinde devletçikler oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı hep birlikte memleketimize hizmet etmeye
devam edeceğiz” dedi.
AK Parti İskilip İlçe Teşkilatı olarak
daha sonra Çorum Milletvekili Ahmet

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a
ilçemiz adına takdim ederek, kendilerini İskilip'e davet ettik” dedi
Lek, Başbakan Binali Yıldırım’a mesleğinin Gemi Mühendisliği olması
hasebiyle, orta dış halkasında isminin
yazıldığı iç halkasında ise Ak Parti
logosunun olduğu ve altında İskilip
yazılı Gemi Dümeni eşi Semiha
Yıldırım'a ise sedef kakmalı el işçiliği
Sami Ceylan'a ziyarette bulunduklarını
ifade eden Lek, Milletvekili Ceylan'ın
da yeni yönetimi tebrik ettiğini söyledi. Ceylan'ın ziyarette İl Özel
İdaresi'nin yatırımlarına değindiğini
dile getiren Lek, Milletvekili Ceylan'ın
İskilip'te İl Özel İdaresi yatırımları
bakımından güzel bir noktaya gelindiğini dile getirerek bunun artarak
devam edeceğini ifade ettiğini bildirdi.
Lek, annesi vefat eden Çorum
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt'a da yönetim olarak taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini
ilettiklerini ifade etti.

yerek, okul yöneticilerinden ve
öğrencilerden bilgiler aldılar.
Teknoloji tasarım, görsel
sanatlar ve özel eğitim sınıfı
öğrencilerinin eserlerinin yer
aldığı serginin 3 gün açık kalacağı bildirildi.

ile yapılmış ahşap ayna, tarak ve
mücevher kutusundan oluşan bir set
hediye ettiklerini vurguladı.
TBMM ziyaretleri kapsamında AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
İdari Amiri Salim Uslu'yu da ziyaret
ettiklerini dile getiren Lek, “Vekilimiz
ile teşkilatımızı tanıştırdık. Tekrardan
hayırlı olsun temennisinde bulunan
Vekilimiz değer verilen ilk unsurun
teşkilat olduğunu, olması gerektiğini,
teşkilat olmadan diğer kurumların
anlamının olmadığını, bu vesile ile teşkilatlara büyük değer verdiklerini dile
getirerek, davanın kişilerin hırsların-

lar var. Bunlar Türkiye Cumhuriyetini
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

ÖNEMLİ OLAN,
KENDİ TAKDİRİMİZ

Yaşantılarımızı derinlemesine olmasa bile, şöyle bir gözden geçirdiğimizde, hepimizin
saygı ile kabul görmek arzusuyla
yaşadığı gerçeği açıkça görülüyor. Bazılarımız belki bu halinin
farkında değil bile, ama her davranışımızda yatan temel düşünce, kabul olunmak.
Konuşmaktan, oturup
kalkmaya kadar günlük ne tür
davranışlarımız oluyorsa, hepsinde bu düşünce olduğundan,
sonunda mutlak takdir bekleriz.
Beğeni gördüğümüzde ne kadar
yorucu bir iş de olsa unutur, dinlenmiş gibi oluruz. Diğer bir işe
başlamak için güç kazanır,
güvenle atılım yaparız. Ve gerçekten de takdirin insan hayatındaki yeri, önemi büyüktür.
Başarıdan başarıya koşmanın
ilacıdır. Fakat takdirin bu derece
etkinliği üzerine yaptığımız işler
sonunda başkalarından takdir
bekleyişine geçmek de büyük
hatadır.
Önemli olan, biz insanların kendi iş ve davranışlarımızı
kendimizin takdir ve tebrik
etmesidir. En güzel değerlendirmeyi, kendi yürek ve kabulümüzde bulacağımız için, takdiri
dışarıdan beklemek yerine kendi
kendimize değerlendirip, takdire
layıksa etmeliyiz, değilse, takdire layık işler yapmak gayretine
düşmeliyiz. Kendi kendimize
takdir edemediğimiz işlerimiz,
başkaları tarafından ilgi görebilir
ama, bu da bizi tatmin etmez.
Bizi doyurup, tatmin edecek
olan, kendi derinliklerimizin
kabulüdür.
Bunun için, herkesten
önce, yaptığımızı kendimiz kontrol edeceğiz ki, dışarıdan gelecek takdirlerin etkisiyle hatalarımıza karşı gözlerimiz kapalı kalmasın, daha da iyiye doğru ilerleyelim.
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ORUÇ HÂKİMİYETTİR
MAHRUMİYET DEĞİLDİR

Evet, Ramazan. Müslümanlar
oruç tutuyor. Oruç, aç kalmak anlamında olamaz hiçbir zaman. Nasıl
oruç olursa olsun, yine irade hâkimiyetidir. Oruç aç kalmak anlamında olamaz.
Oruç tutan bir insan, bir yıl
gurbette olsa da, oruç saatlerinde
evine dönse, ailesiyle yakınlık edemez. Çünkü oruçludur, hislerine
hâkimdir. Orucunu tamamlar, akşamın oruç sofrasını bekler. Bu hâkimiyettir, mahrumiyet değildir.
Hayvanda böyle bir hâkimiyet
söz konusu değildir. Hayvan ilk fırsatta maksadını icra eder.
Hayvanda irade hâkimiyeti diye bir
mesele yoktur. İnsan da eğer, fırsat
bulunca kararını unutup maksadını
icra ederse, hayvandan daha aşağı
düşmüş demektir. İnsanlığın ispatı,
irade hâkimiyetiyle kaimdir.
İradesine hâkim olamayanın zavallılığı, basitliğinden görünür. Öylesi
insanlar, kendisini idare eden bir
sahip insana muhtaçtır.
Kendisini, kendisine benzeyen
bir insanın himayesine bırakmak,
hayvandan aşağı düştüğünü ortaya
koyar. Çünkü hayvan, kendisini
idare ettirmek istemez. Kendi başlarına İdare olmak, hür olmak
isterler.
Kendi kendilerini idare edebilecek güçleri de vardır. İn-sanların
hayvanı idare etmekteki gayeleri,
kendi çıkarları içindir. Bu demek,
hayvan kendisini idare edemiyor da
bir insanın himayesine sığınıyor
demek değildir.
Ama iradesi zayıf insanlar
hayvan gibi değil, kendisini sevk ve
idare etmekten aciz olduğu için bir
insanın himayesine girer. Bunun

Çuha Çiçeği Nedir?

Çuha Çiçeği, sarı renkte çiçekleri olan, 20
cm kadar boylanabilen, yeşilimsi gövdesi
olan bir bitkidir. Nisan-Mayıs aylarında
toplanıp kurutulur. Çuha Çiçeği birçok
hastalığın tedavisinde kullanılır.
Genellikle sus bitkisi olarak yetiştirilir.

Çuha Çiçeğinin Faydaları

Siparişleriniz için:
0 212 518 23 97
veya
www.ozdengazetesi.com.tr

için irade hâkimiyeti olmayanın,
hayvandan aşağı düştüğünü izah
ediyoruz.
Gelelim, oruç; irade hâkimiyeti kurmak için yılda bir ay talimdir.
Bir ay oruç tutan kim olursa olsun.
Ramazan ayının bir aylık süresinde
oruç tuta tuta irade hâkimiyetini bir
yere kadar getirir.
Her yıl birer ay oruç tutan bir
kimse, bir yıl sonra kendisini idare
edecek kadar irade hâkimiyeti
kurabilir. Çünkü bir aylık İrade
hâkimiyetinin talimi, bir yıllık hâkimiyet gücünü aşar. Her yılın fazlası
birikince, insanın irade hâkimiyetini bir yere kadar getirir. Ömür boyu
her yıl orucunu muntazaman tutan
bir kimsenin verdiği kararları yerine getirecek kadar sabır, kendine
inan gibi faktörleri tam edemezse
bile, epeyce bir kısım güç temin
etmiş olur.
Hele ki, orucunu biraz daha
halis, biraz daha dikkatli tutarsa,
daha güçlü ve daha da sabırlı, hatta
azimkârlık eserleri kazanmış olur.
İrade hâkimiyetini temin edememiş olan kim olursa olsun, kullanılacak adam olduğu iddia edilebilir. Bir kısım adamlar vardır ki,
onların forslarına ve fiyakalarına
bakmayalım. Ciddi bir gözle bakarsak, kullanılan adamlar olduğunu
görürüz. Meslek ve mevkiye aldanmadan ciddi bir araştırma, gerçek
bir inceleme yaptığımızda, iradesine hâkimiyet kazanmak yolunda
olmayanların, kullanılan adam
olduklarını görürüz.
Bir İnsanın bir şeyler öğrenip
bir iş başına gelmesi başka, kullanılan aldanan olması başkadır. Ona
göre.

hastalıklarına karşı faydalıdır.
o
Toksinleri vücuttan atar.
Bitkinin yaprakları özellikle çıban tedavisinde çok faydalıdır. Yapraklar çıbana
sarılır ve sık sık değiştirilir. Yorgunluğu
alır vücuda direnç ve kuvvet verir. Zayıf
tırnakları güçlendirir.
Kireçlenme sonucu oluşan bel, boyun, sırt
ve omuz ağrılarına karşı faydalı olmaktadır. Vücutta bulunan fazla su, şeker ve
tuzun vücuttan atılmasını sağlar.
Yaşlılık hormonlarını geciktirir. Çinko ile
beraber alındığı takdirde ciltteki ergenlik
sivilcelerini temizler. Ayrıca cilt hastalıklarına karşı faydalıdır. Cildi temizler ve
güçlendirir.
Çuha Çiçeğinin yan etkileri yoktur.
Ancak her bitki gibi bu bitkinin de fazla
kullanımı sağlığa zararlıdır.
Çuha Çiçeğinin Kullanımı
Kurutulmuş 1 tatlı kaşığı Çuha Çiçeğini,
1 su bardağı sıcak suyun içerisinde kaynatın. 8-10 dk demlenmesini bekledikten
sonra süzerek kullanıma hazırlayabilirsiniz.

o
Kalbe kuvvet verir.
o
Baş ağrısını dindirir, sinirleri
yatıştırır.
o
Bronşit, boğmaca, zatürre hastalıklarına karşı faydalı gelir.
o
İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı
faydalıdır.
o
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
o
Adet döneminde
ağrıları keser.
Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
o
Adet düzensizliğini düzenler.
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)
o
Egzama ve sedef
K.K. 77

Kırkambar
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

BEDEN SAĞLIĞI KADAR,
DUYUMLARIN SAĞLIĞI DA
GEREKLİDİR.
Kendini anlayacaksın ki; kendini anınla

yaşayasın!.. Kendini anınla yaşayacaksın ki; hassasiyetin, uyanıklığın gerçekleşsin!.. Uyanıklığın
gerçekleşecek ki; kendini bildiğin gibi, kendinle
ilgili olanları gerçekten bilesin de, papağan-plak
misali ezbercilikten kutulasın. Kendini anlamadan, anlayış duyumun doymaz, aç kalır. Kendini
anlamadan neyi anlasan, kendini tatmin edecek
bir anlayış sağlığın olmaz.
Bedenimizin sağlığı kadar, duyumlarımızın
da sağlığı lâzımdır. Duyumlarımızın sağlığı için,
onların besini lâzımdır. Bedenimizi dindirdiğimiz gibi, duyumlarımızı da dindirmemiz gerekir.
Bu dindirmeleri, tersine daha da bozan şeylerden dindirmeye gidersek, kendimizi suya aşağı
verip, suya yukarı aramamıza benzer.
Her şeyden önce, kendimiz için yaşayalım!..
Kendimiz için yaşamak demek: Kendimize
dost olmak demektir.
Kendimiz için yaşamak demek: Bir hedefi
gaye edinmek demektir.
Hedef aldığımızda, mutlaka o hedefe ulaşmamızda azimli değilsek, yaşamamızın da manâsı yok demektir. Bu büyük hayat problemlerimiz,
kendimize gelmemizle halledilecektir. Yoksa
kayıp bir insanız. Kendimizi kendimiz bile kabul
edemeyiz. Bu kadar mevzu, bu dünya, hepsi
insan içindir. Biz de insan olduğumuza göre,
kendimizi bulmamız gerekir.
Evet, efendim evet. Bu sözleri yeni işitiyoruz diye, hiç de yadırgamayalım. Kendimizi
anlamamız, her yapacağımızın başında gelir.
Uyku gibi bir ömür, ne yapsak değer kazanmaz.
Ömrünü değer kazanarak dolduranlar, kendisini
anlayanlar ve tanıyanlardır. Bu konu bilimsiz
geçmiş, üstünde durulmamış ise; önemle gereği
olmadığından değil, bilinmediğinden durulmamıştır.
İnsan kendisini anlamadan, dünyaya neye
geldiğini bilmeden, gereklerini yapmadan, yaşamadan ne olur? Şeklimizle insan olmanın yetmediği, tatmin olmadığımızdan anlaşılıyor. Hal
böyle iken; tatminsizliğin sıkıştırmasıyla kendimizi avutmak nedir?
Az bile düşünsek, bu konuda büyük meselemizi hallederiz. Yeter ki kendimizi anlayalım!..
Kendimizi anlamak merakına düşmezsek,
"Kendini Anınla Yaşa" parolası da boşadır.
Körü körüne, "Kendimi anımla yaşayacağım" diye bir çaba olsa bile, yine bir şey anlaşılmaz. Kendimizi anımızla yaşamaya muvaffak da
olsak, yine sonuç tatminkâr olamaz. Ancak kendimizi anlamak problemini halledecektir.
Temel problemimiz, kendimizi anlamaktır.
Neye insan oldum? İnsan olarak nerenin, nenin
insanıyım? Bu dünyaya insan olarak ne için geldim?
Bunların hepsi bize, içimizden gizli gizli
soruluyor. Bu inceliği, yine kendimizi anımızla
yaşamakla bulacağız. Kendimizi anımızla yaşamaktan bulacağız ama kendimizi anlamadan
olursa, kendimizi anımızla yaşamaktan esas
sonuç alamayız.
Her şeye hassas olmak için;
Kendini Anınla Yaşa!..

“Kalp demek: Yaratan, yaratılanın hepsini şahsında toplayan
ve şahsımızı da bu kâinata katan varlığımızdır.” Abdulkadir DURU

Sayfa
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İşsizlik oranı yüzde 10,1

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Mart döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 23 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5
puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,7
puanlık azalış ile yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.
15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6
puanlık azalış ile yüzde 17 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,3
olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,1
OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Mart
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1
milyon 40 bin kişi artarak 26 milyon 993 bin kişi,
istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 46,1
oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan
sayısı 100 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde
çalışan sayısı ise 1 milyon 141 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde
19,6’sı sanayi, yüzde 7,1’i inşaat, yüzde 54,4’ü ise
hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı
dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün
istihdam edilenler içindeki payı 1,8 puan, inşaat
sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,9
puan azaldı.

GÜNDEM

Osmancık'ta dolu felaketi

Osmancık'ta etkili olan
sağanak ve dolu yağışı
hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde
etkili olan yağmur bir
süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa
süre de olsa etkili olan dolu, gündelik
yaşamı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokakların beyaz bir örtüyle
kaplanmasına yol açan dolu yağışından sebze bahçeleri ve meyve ağaçları
da etkilendi.
Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, dolu yağışının ilçenin kuzey
kesimlerinde etkili olduğunu belirtti.
Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin özellikle meyvelere zarar verdiğini
kaydeden Şahiner, zirai zarara yönelik
inceleme başlattıklarını ifade etti.
Dolu yağışının ardından Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından da zarar tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Otomobil ikiye bölündü
Çorum’da otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bönlündü. Kazada 1 ölü, 4 yaralı var

Çorum'da kontrolden
çıkan otomobil, orta
refüjdeki aydınlatma
direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil
ikiye bölündü. Otomobildeki gençlerden biri öldü, dördü ise yaralandı.
Kaza, Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Müdürlüğü karşısında, sabaha karşı meydana geldi. 25
yaşındaki Mustafa Çanak'ın kullandığı
19 EZ 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma
direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle
otomobil ikiye bölündü ve araçtaki 5
kişi yola savruldu.
Kazada sürücü Çanak ile birlikte araçta bulunan Cengizhan Sözkeser (16),
Abdulhamit Altın (17), Onur Öz (17)
ve Oğuzhan Akbolat (15) ağır yaralan-

dı. Yaralıların yardımına ilk önce itfaiye çalışanları koştu. İhbar üzerine olay
yerine çok sayıda ambulans ve polis
ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri
yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde
yaptı.

Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 17
yaşındaki Onur Öz, doktorların tüm
müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

içtiği ilaç zehirledi

05:02

Öğle

12:48

İkindi

16:45

Akşam (İftar)

20:21

Yatsı

22:10

SADIK ERDEMİŞ
Cemalettin CIDACI ve Celalettin ERDEMİŞ' in
ağabeyi, Zabıta Memuru Burhan KEKLİK' in
kayınpederi, Sarimbey Köyü' nden Kambur Rıza'
nın oğlu; Sadık ERDEMİŞ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
İSMAİL YALÇIN
Aşağısarılık Köyü' nden, Fatih ve Ferhat
YALÇIN' ın babası, Minibüsçü Esnafından;
İsmail YALÇIN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

HÜSEYİN GÖKÇE
Kutluca Köyü' nden gelme, Recep, Nejla ve
Sultan GÖKÇE' nin babası; Hüseyin GÖKÇE
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

Akaryakıtta 4.1 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) 10 akaryakıt şirketine
toplamda 4 milyon 150 bin lira para cezası verirken 18 şirketten savunma istedi.
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) 10 akaryakıt şirketine
toplamda 4 milyon 150 bin lira para cezası verirken 18 şirketten savunma istedi.
Konuyla ilgili ilan Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre EPDK, istasyonda

16 Haziran 1815 Napolyon'un son zaferi Ligny
meydan muharebesi ünlü Waterloo Savaşı'ndan
iki gün önce gerçekleşti.
16 Haziran 1903 Ford motor şirketi kuruldu.
16 Haziran 1919 Merzifon isyanı.
16 Haziran 1919 Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.
16 Haziran 1920 Yara bandı Earle E. Dickinson
tarafından icat edildi.
16 Haziran 1923 Nezihe Muhiddin önderliğinde
Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.Kadınlara siyasi
haklar istenilince basında alay konusu oldu.Parti
kapatalınca Nezihe Muhiddin Türk Kadınlar
Birliği'ni kurdu.
16 Haziran 1940 Litvanya'da komünist yönetim
kuruldu.
16 Haziran 1950 TBMM,Türkçeleştirilmiş ezanın
eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair
kanunu kabul etti.
16 Haziran 1963 Vostok 6 ile dünya yörüngesine
fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereshhova,
uzaya seyahat eden ilk kadın oldu.
16 Haziran 1970 15 Haziran'da başlayan İzmit
Gebze'den İstanbul'a işçiler yürüyüşe geçtiler.
Yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçiler yürüyüşe katıldı. 15-16 Haziran işçi direnişi 16
Haziran'da 3 kişinin ölmesi ve İstanbul ve
Kocaeli'de sıkıyönetim ilan edilmesi ile sona erdi.
16 Haziran 1973 TRT - MEB ortaklığıyla hazırlanan üniversite giriş sınavı hazırlık kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı.
16 Haziran 1983 Yuri Andropov SSCB başbakanı
oldu.
16 Haziran 1991 Başbakan Yıldırım Akbulut istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi.
16 Haziran 2000 9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel'e Devlet Şeref Madalyası verildi.

VEFAT EDENLER

Baş ağrısı için

Çepni Mahallesi’nde bir kişi başının
ağrıması üzerine birkaç tane ilaç içmesi sonucu
zehirlendi. Alınan bilgilere göre olay
Akşemseddin Caddesi’nde meydana geldi.
K.K isimli kişi başının ağrımasından
dolayı birkaç tane ilaç içti ve rahatsızlandı.
Arkadaşının aracı ile hastaneye kaldırılan
K.K’nin alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi.

03:02

Güneş

Tarihte Bugün

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI
YÜZDE 32,9 OLARAK
GERÇEKLEŞTİ

Kale Mahallesinde iki aracın çarpışması
sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi
yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Ata Caddesi
üzerinde yaşandı.
A.D’nin kullandığı araç ile Ü.G’nin kullandığı araç çarpıştı. Kazada A.D’nin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı öğrenildi.

11 Ramazan

İmsak (Sahur)

ÇRT’ de Bugün

İşgücü 2016 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 994 bin kişi artarak 30
milyon 16 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9
puan artarak yüzde 51,3 olarak gerçekleşti. Aynı
dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla
yüzde 71,5, kadınlarda da yine 0,9 puanlık artışla
yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İki araç çarpıştı

İMSAKİYE

12:00 Mukabele (15.Cüz)
13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
17:00 Mukabele (15.Cüz) –Tekrar
18:00 Haberler
18:30 İftara Doğru
20:21 İftar Vakti
20:30 Haberler
21:00 Ramazan Sokağı
23:00 Haberler
23:30 Dikkat Bulut Çıkabilir
01:00 Haberler
01:30 Sahura Doğru
03:02 Sahur Vakti
03:30 Haberler
04:00 Mukabele (12.Cüz)

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI
YÜZDE 51,3 OLARAK
GERÇEKLEŞTİ

Mart 2016 döneminde herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2
puan artarak yüzde 32,9 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam
arttı, işsizlik azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 180 bin kişi
artarak 27 milyon 358 bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,8
oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz
sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak
2 milyon 923 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik
oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 9,7 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak
yüzde 51,8 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete
göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 140 bin, inşaat sektöründe 42 bin, sanayi sektöründe 19 bin kişi artarken, tarım sektöründe 21
bin kişi azaldı.

16 Haziran 2016 PERŞEMBE

sorumlu müdür çalıştırmama, otomasyon
sistemine izinsiz müdahale edilmesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali,
vaziyet planı haricinde tank bulundurulması ve gizli düzenek tertip edilmesi,
akaryakıt istasyonunda yer alan tanklarda
gizli bölme bulundurma, dağıtım şirketi
haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt
ikmali, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan
akaryakıt satışı gibi nedenlerle 10 akarya-

kıt şirketine 4 milyon 150 bin lira para
cezası kesti.
Ayrıca dağıtıcısı dışında yakıt
ikmali yapması, ulusal marker içermeyen
akaryakıt ikmali yaptığının tespiti ve
yazar kasa ile otomasyon sistemini devre
dışı bırakmaya yarayan düzenek bulundurma gibi gerekçelerle 18 akaryakıt şirketinin yazılı savunması talep edildi.
Söz konusu şirketlerin yazılı
savunmalarını 15 gün içerisinde kuruma
iletmesi gerekiyor.

16 Haziran 2016 PERŞEMBE
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NÖBETÇİ ECZANELER
E

Türkiye'de İnternet Yavaşladı Kıdem tazminatına
TİB Google'ın önbellek hizmetini
engelledi. Türk Telekom'un yurdışı
fiber çıkışlarındaki teknik sorunla
internet yavaşladı. Tepkiler üzerine
idari tedbir kararı TİB'in internet sitesinden kaldırıldı.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
bugün Google'ın eski içerikleri arşivlemesini sağlayan önbellek hizmetine
erişimi engelledi. Türkiye çapında
internetin yavaşlaması üzerine sosyal
medyada "Google'a erişim yasaklandı

mı" tartışması başlamıştı. Öte yandan
TİB'in Google Web Cache engellemesinin yanı sıra, Türk Telekom'un yurdışı fiber hat çıkışlarında da teknik bir
sorun yaşandığı öğrenildi.

BİR DİZİ SİTEYE
GİRİLEMİYOR

Saat 15.00'den itibaren özellikle Türk
Telekom kullanıcıları, Google'a bağlı
arama motoru, Gmail ve Youtube gibi
hizmetler olmak üzere bir dizi siteye

erişemediklerini bildirdiler.
Google dışında Facebook, Twitter ve
Spotify gibi birçok başka siteye de ya
hiç erişilemediği veya erişimin çok
yavaşladığı belirtiliyor.

GOOGLE'A GİRİŞ
ENGELLENDİ

Şikayetlerin ardından
Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı'nın Google'ın bir hizmetine
erişimi bugün engellediği ve bu durumun diğer siteleri de etkilediği ortaya
çıktı.

TİB'DEN AÇIKLAMA

Uğurludağ’da
kaza:1 yaralı

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde meydana
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen
bilgilere göre kaza Yeniyapan Köyü civarında
yaşandı.
A.İ sevk ve idaresindeki aracı ile seyir
halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
neticesinde takla attı. Araçta bulunan A.İ’nin eşi
G.İ hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Kredi kullananlar dikkat!
Bir mesaja 25 TL ödedi

Bir banka kredi taksidini bir gün
geciktirdiği için müşteriye gönderdiği
bildiri SMS'i için 25 TL ücret kesti.

Uşak'ın Sivaslı İlçesi'nde ev tekstili sektöründe
mağazası bulunan Bülent Çaylak, geçen Mart
ayında Uşak'ta bir banka şubesinden ticari kredi
kullandı. Çaylak, düzenli olarak ödediği taksitlerden geçen 10 Haziran tarihli olanını yatırmayı unuttu.

BİR MESAJA 25 TL ÜCRET

Bunun üzerine Çaylak'ın cep telefonuna 11
Haziran'da saat 02.56'da banka tarafından SMS
gönderildi. Bankadan gönderilen 'Ticari finans
kredinizin 10.06.2016 vadeli taksiti ödenmemiştir. Bilgilendirme 25 TL olarak ücretlendirilecektir. Ödemenizde dikkate almanızı rica ederiz' yazılı SMS'e şaşıran Çaylak, Yıllardır bankalarla çalıştığını, kredi kartı ve çek kullandığını belirterek şunları söyledi:
"Bir otomobil almıştım. Motoru sorunlu çıkınca
onun derdine düştüm ve kredi taksidini ödemeyi unuttum. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan
gece saat 02.56'da cep telefonuma bankadan,
'kredi taksitini ödemediğim, bundan dolayı
gönderilen mesajın ücretli olduğu ve hesabımdan 25 TL kesileceği şeklinde mesaj aldım. Şok
oldum. Bugüne kadar hiçbir bankadan bu şekilde bir para tahsil edildiğini duymamıştım."

TİB'in resmi sitesindeki açıklama
şöyle:
"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan
teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (webcache.googleusercontent.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı'nın 15/06/2016 tarih ve
490.05.01.2016.-84787 sayılı kararına
istinaden Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR
uygulanmaktadır."

Altın zirve yaptı

Altın, yatırımcıların açıklanacak
Fed toplantı kararını beklemesi ve
Brexit endişeleri nedeniyle bir
önceki seansta altı haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından
dün hafif kayıplar yaşadı.

1,5 AYIN ZİRVESİNE TIRMANDI

Güvenli liman arayan yatırımcıların yöneldiği altının ons fiyatı
1.290 dolar ile 1,5 ayın en yüksek
seviyesine tırmandı.
Spot altının ons fiyatı bugün yüzde
0.1 düşerek 1,284.40 dolardan
işlem görürken, ö 1,290 dolara
kadar yükselerek 6 Mayıs'tan bu
yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Fed'in açıklanacak kararının ardından Fed Başkanı Janet Yellen'ın
toplantısı yaparak açıklamalarda
bulunacak.

ÇEYREK ALTIN KAÇ
LİRA?

Altının gram fiyatı ise önceki gün
ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak 121,55 lira ile yaklaşık 1 ayın
en yüksek seviyesini gördü. Gram
altın, dün önceki kapanışa göre
yüzde 0,5 azalsa da 120 liranın
üzerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da
çeyrek altın 198 lira, Cumhuriyet
altını 808 liradan satılıyor. Çeyrek
altın önceki gün 196 liradan alıcı
buldu.

Elektrik yüzde 59 ucuzlayabilir

Rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin maliyetinin
2025 yılına kadar yüzde 26 ila 59 ucuzlayacağı öngörülüyor.

'DENGESİZ VE
ACIMASIZ BİR SİSTEM'

Bankayı telefonla arayarak görüştüğünü dile
getiren Çaylak "Bu bankamızın tasarrufunda
olan bir şey. Bu borcu ve SMS ile yapılan bilgilendirme ücretini ödemek zorundasınız" cevabıyla karşılaştığını söyledi. Borcu ödeyen Çaylak, bankadan aldığı ekstrede 25 TL'nin hesabından kesildiğini belirtip şu bilgileri verdi:
"Krediyi çekerken SMS ile bilgilendirmelerde
ücret alınacağına dair bir belgeyi görmedim.
Böyle bir belge varsa da, kredi çeken vatandaşların sayfalarca imzalatılan belgeleri okuduğunu zannetmiyorum. Bankalar şifahen de olsa
kredi çeken vatandaşları bu konuda uyarabilir.
Bu çok dengesiz ve acımasız bir sistem, konunun devletimiz ve ilgili bakanlıklar tarafından
ele alınarak, vatandaşların mağduriyetlerinin
giderilmesini istiyorum. Başıma gelen bu olayı
BDDK başta olmak üzere, Maliye Bakanlığı ve
Ekonomi Bakanlığı'na kadar taşıyacağım.
Bankanın yaptığı bu adaletsiz ücret alımını bir
vatandaş olarak her yere duyuracağım."

Küresel enerji kaynakları arasında
bulunan rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin maliyetinin
2025 yılına kadar yüzde 26 ila 59
ucuzlayacağı öngörüldü.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji
Ajansı'nın (IRENA) "Değişimin
Gücü: Güneş ve Rüzgar Maliyet
Düşüş Potansiyeli" raporuna göre,
doğru regülasyonların ve politikaların uygulanmasıyla, güneş ve rüzgar teknolojilerinin maliyeti 2025
yılına kadar düşmeye devam edecek.
Raporda yer alan analize göre,
maliyetler 2025 yılına kadar,
güneşten elektrik üretiminde yüzde
59, açık deniz rüzgarda yüzde 35,
karasal rüzgarda ise yüzde 26 ucuzlayacak. Böylece, 2025 yılında

güneş ve karasal rüzgardan elektrik
üretiminin kilovatsaat başı maliyeti
ortalama 5-6 dolar/cent civarında
olacak.
Raporda görüşlerine yer verilen
IRENA Direktörü Adnan Z.
Amin'in de son yıllarda temiz enerji maliyetlerinde ciddi düşüş yaşanmasının
önemine
değinerek,
"Güneş ve rüzgarın halen bir çok
coğrafyada, en ucuz elektrik üretim
yöntemi olduğunu da göz önünde
bulundurursak, bu düşüşün devam
etmesi küresel yenilebilir enerji
yatırımlarını artıracaktır. İş dünyasının fosil yakıtlardan yenilenebilir
enerjiye dönüşümü bu sayede hızlanacak ve güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

G.G. SAĞANAK Y.
ÇOK BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

SEVDA
221 86 36
Bahabey
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düzenleme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu,
kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili, açıklamalarda
bulundu.
Bakan Soylu, Ankara 1.
Organize Sanayi Bölgesi
Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES)
Eğitim Şantiyesi'ni ziyareti
sırasında konuşan Soylu
kıdem tazminatının önemli
bir uzlaşı alanı olduğunu, bu
konunun sosyal tarafların
uzlaşısıyla sonuçlanacağını
söyledi.
Çalışmaları tamamladıklarını
ancak daha hükümete sunmadıklarını ifade eden
Soylu, "Hazırladığımız
kıdem tazminatı düzenlemesini hükümetle ve kamuoyuyla paylaşmak için belirli
bir takvim var. Hükümete
bunu sunduğumuz andan itibaren ki bunun çok yakın
zaman dilimi içerisinde olabileceğini düşünüyoruz, tüm
paydaşlarımızla masaya oturacağız" dedi.
Türkiye'de her 100 kişinden
86'sının kıdem tazminatı alamadığını dile getiren Soylu,
görevlerinin, tüm çalışanların

kıdem tazminatını
almasını sağlamak
olduğunu belirtti.
Kıdem tazminatı
düzenlemesi kapsamında farklı ülke
uygulamalarının da
incelendiğini anlatan
Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin taleplerini ve
ihtiyaçlarını karşılayabilecek,
tarafların söylediklerine bir
şekilde cevap verebilecek,
bugüne kadar ortaya çıkmış
problemlerin çözümünü esas
alan ve birçok ülke uygulamalarından aldığımız bilgi ve
tecrübeden yararlandığımız
bir modeli oluşturmaya çalıştık. Bunu toplumsal kesimlerin tamamıyla paylaşacağız.
Çünkü bu konuda sessiz
yığınlar var. Kıdem tazminatını alamayanlar var,
'Hakkım ne olacak' diyerek
tedirgin olanlar var. Bunların
hepsinin gönlüne su serpeceğiz."

"İŞSİZLİK
KONUSUNDA
HEDEFLERİMİZ

GAZÝ
227 78 00
Dr.Ýlhan Gürel Cd.27

VAR"

Soylu, bir basın mensubunun
"işsizlik oranının martta
yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğini" anımsatarak, bu
konudaki değerlendirmesini
sorması üzerine, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin birinci çeyrek
büyüme rakamı yüzde 4,8.
OECD ortalaması ise 1,8.
Türkiye, demokrasinin kendisine verdiği güçle birlikte
istikrar denilen bir gemiyle
yolculuğuna devam etmektedir. Bizim için istikrar gemisi önemlidir. Etrafımızda birçok olay olmasına rağmen,
terörle ülkenin istikametini
bozmak istemelerine rağmen
bakın herkes işini yapıyor.
Bu konuda Türkiye'nin
hedefleri var, istikameti var.
Siyasal ve demokratik yolculuğunun yanında ekonomik
bir yolculuğu da var. Bu yolculuk da devam ediyor.
SGK'nın aktif sigortalı sayısında ocak ile nisan arasında
yaklaşık 400 bin kişilik bir
artış söz konusuydu.
İstihdam oranımız da yüzde
46,1'e yükseldi, burada da
yüzde 1'lik artış oldu. Aynı
zamanda iş gücü kapasitemiz
de tekrar yüzde 51'in üzerine
çıktı. Bu da bizim için çok
iyi gösterge. Kısacası, işine
bakan bir Türkiye var."

Sosis migreni tetikliyor
Migreni olan çocukların kanlarında, D ve B2
vitaminleriyle CoQ10'un eksik olduğu tespit edildi.

ABD'de yapılan araştırmada
migren ağrısıyla hastaneye
başvuran 7 bin 800 çocuk,
ergen ve genç yetişkinlerden
alınan kan örnekleri 1 buçuk
yıl süresince incelendi.Migren
ağrısı çeken çocuk ve ergenlerin kanlarındaki değerler, sağlıklı çocuklarınkilerle karşılaştırıldığında D vitamini, riboflavin (B2 vitamini), Koenzim
Q10 (CoQ10) eksikliği olduğu
ortaya çıktı.
Çalışma, migren hastası
çocukların yüzde 42'sinde
riboflavin, yüzde 71'inde de
CoQ10 seviyesinin sınırda
veya altında olduğu gösterdi.
Migren ağrısı çeken çocukların
yüzde 91'inde de D vitamini
sınırın altında çıktı.
Kronik veya sık migren ağrısı
olan çocuklarda riboflavin ve
CoQ10 eksikliği, episodik
veya daha az migren ağrısı
çeken çocuklara nazaran daha
sık görülüyor. Bu iki antioksidanın eksikliği migrene benzer
baş ağrısı görülen kızlarda

erkeklere oranla daha çok
görülüyor. Araştırmanın
sonuçları, ABD'nin California
eyaletinde San Diego kentinde
Amerikan Baş Ağrısı
Araştırmaları Derneğinin
geçen hafta düzenlenen yıllık
zirvesinde paylaşıldı.
Migren hastaları bu yiyeceklere dikkat
Vücutta üretilen vitamin benzeri bir madde olan CoQ10,
hücre içinde enerji üretimi için
kullanılıyor.Vücut güneş ışığına doğrudan maruz kaldığında
deri tabakalarında üretime başlayan D vitamini temel olarak
vücutta kalsiyum emilimine

yardımcı olarak kas ve kemik
kütlesinin artmasını sağlıyor.
Riboflavinin de gıdaları enerjiye dönüştüren bir vitamin
olduğu biliniyor.
Bulantı, kusma, ışıktan, kokudan ve sesten rahatsız olmanın
eşlik ettiği şiddetli baş ağrısıyla ortaya çıkan migren ağrılarını, hastaların bir kısmında aşırı
yorgunluk ve uykusuzluk tetikleyebiliyor. Bunun yanı sıra
domates, portakal, çikolata,
beyaz peynir, salam ve sosis
gibi gıdalar ve aşırı kafein
tüketiminin de migren üzerinde etkisi olduğu belirtiliyor.

Çocuğunuz gece sık sık tuvalete kalkıyorsa dikkat!
Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Nurten Küçük, çocuklarda
büyüyen geniz eti ve bademcik problemleri hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda geniz eti ve
bademcik problemleri, solunum yolunu tıkayarak ciddi
sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uyku apnesi, kalp ve
akciğer yetersizliğine kadar
ilerleyebilen bu rahatsızlıklar,
kısa süreli modern tedavilerle
kontrol altına alınabiliyor.
Kulak Burun Boğaz
Bölümü’nden Op. Dr. Nurten
Küçük, çocuklarda büyüyen
geniz eti ve bademcik problemleri hakkında bilgi verdi.
Bademcik ve geniz eti çocuğunuzun rahat uyumasını engel-

ler. Geniz eti ve bademcik 2-5
yaş arası büyüyüp 5 yaş civarı
en rahatsız edici düzeye ulaşmaktadır. 8 yaşından sonra
geniz eti ve bademcik yavaş
yavaş küçülmeye başlar.
Solunum yoluyla vücuda giren
mikroplarla mücadele ilk
bu noktalarda başladığı
için halk arasında bademcik ve geniz etinin alınmasının zararlı olacağına
inanılmaktadır. Her ne
kadar mikroplarla mücadele bu lenf dokularında
başlasa bile enfeksiyon

riski de taşımaktadır. Geniz
etinin hava yollarını tıkayacak
kadar büyümesi ya da “öpüşen
bademcik” adı verilen bitişik
durumdaki bademcikler çocuğun gece huzursuz uyumasına
neden olmaktadır.

