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GÜNDEM

8 Közde tavuğun adresi:
Yesem Közde Tavuk

GÜNDEM

-

Çorum’u közde
tavuk lezzetiyle buluşturan Yesem Közde
Tavuk, halkın damak
zevkine hitap etmeye
devam ediyor.

Ceylan: “İman Gücü,
Tankın Gücünü Yendi”

Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim
Uslu, ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ Kargı’yı ziyaret ederek 16 gündür saat kulesi meydanında devam eden demokrasi nöbetine katıldı
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
İdare Amiri Salim Uslu, ve İl Jandarma Komutanı Albay
Fatih Üstündağ Kargı'yı ziyaret ederek 16 gündür saat kulesi meydanında devam eden demokrasi nöbetine katıldı.

Hitit Tıp mezunları

birinci oldu

Yine şehit ateşi düştü
Yýl: 1 Sayý: 207

GünlükSiyasiBağımsızGazete
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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezunları, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından yapılan Tıp
Fakültelerinin Tıpta Uzmanlık
Sınavı’nda birinci sırada yer aldı.

Sayfa 2’de

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yol kontrolü yapan askerlere, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda
şehit düşen 22 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz memleketi Çorum’da toprağa verildi

PKK'lı teröristler tarafından Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki yol kontrolü yapan askerlere, düzenlenen saldırıda şehit olan 8 askerden 1'i olan
Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz'in cenazesi Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardında helikopterle Merzifon’a oradan da karayolu ile Çorum’a
getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak Çorum'un Buharaevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit Bekir Eren Deniz'in cenazesi, evin
önünde kurulan taziye çadırında babası 49 yaşındaki emekli astsubay Galip Deniz, 48 yaşındaki annesi Pakize Deniz, kardeşleri 14 yaşında Yiğitcan ve 25 yaşındaki Mustafa Deniz ile birlikte yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Burada Kuran’ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken,
Sayfa 3’te
fenalık geçirin bazı aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Sosyal Medya Çorumlu şehit için
suçlusu olmayın Hakkari’de tören

Olağanüstü Hal (OHAL) ile alınan önlemler çerçevesinde sosyal medyada da dikkat edilmesi gereken
noktalar bulunuyor.
Sayfa 5’te

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıda şehit
düşen Çorumlu Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren ile 7
silah arkadaşı için tören düzenlendi.

Kamyon bir
anda alev aldı

Kargı’da kaza:
1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da boş
sebze kasası yüklü
bir kamyon, seyir
halindeyken alev
aldı.
2’de

Kargı’da kamyonun devrilmesi
sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi
4’te
yaralandı.

Sayfa 3’te

İl Genel Meclisi
bugün toplanıyor

Çorum İl Genel
Meclisi’nin Ağustos
ayı toplantıları
bugün başlıyor.
5’te

Türk Telekom’dan şehit yakınlarına 10 milyon TL bağış 8 Bayat’ta demokrasi nöbeti
Maaşlar ve
rütbeler
değişecek
Sayfa 2’de

‘ÖTV indirimi
hurda
teşviki ile
desteklenmeli’
Sayfa 2’de

Makine ve Kimya
Mühendisliğine
akreditasyon
Sayfa 7’de

7
Muhasebecilerin
asgari ücret
tarifelerinde
değişiklik
Sayfa 2’de

Sayfa
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‘ÖTV indirimi hurda
teşviki ile desteklenmeli’

“EN BÜYÜK İKİNCİ İTHALAT
KALEMİ DEMİR ÇELİK HURDASI”

“2014 YILINDAN SONRA
HURDA ALIMI DURDU”

2013 yılında kamyon, kamyonet, otobüs ve
benzeri ağır vasıtalar için hurda teşviki getirildiğini söyleyen Palandöken, “Bu kapsamda 120 bin
araç hurdaya ayrıldı ve araç sahiplerine de yaklaşık 950 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak halen
500 binin üzerinde araç hurdaya ayrılabilir durumda. Çalışır durumda olmayan araçların nakliyesi
için de teşvik verilmesi ve kilo başına ödenecek
tutarın bir miktar artırılması halinde bu 500 bin
aracın büyük bir kısmı hurdaya ayrılabilir ve sınai
üretimi için büyük bir hurda açığı karşılanabilir”
şeklinde konuştu.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜK
BİR CANLANMA GÖRÜLÜR”

Ticari araçların ÖTV’siz değiştirilebilmesi
için yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü
söyleyen Palandöken, “ÖTV indiriminin hurda
teşviki ile desteklenmesi halinde sonuçları çok
olumlu olur.Araç sahibi elindeki hurda aracından
dolayı ek gelir elde eder, yeni araç için bir miktar
kaynak olur, otomotiv sektöründe büyük bir canlanma görülür, sanayinin hurda ihtiyacı karşılanır,
hurda ithalatı azalacağı için cari açık azalır, döviz
kurları düşer, ekonomik büyüme artar” dedi.

Muhasebecilerin asgari
ücret tarifelerinde değişiklik

Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, şirketlerin kuruluş işlemleri hizmetlerinden aldığı ücretler yarıya düşürüldü.
Gelir İdaresi Başkanlığının "2016 yılı
Serbest Muhasebeci̇li̇k, Serbest Muhasebeci̇ Mali̇
Müşavi̇rli̇k ve Yemi̇nli̇ Mali̇ Müşavi̇rli̇k Asgari̇
Ücret Tari̇fesi̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r
Tari̇fe Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Buna göre, serbest muhasebecilerin, işletme ve şirketlerin kuruluş işlemleri hizmetlerinden
aldığı ücretler yüzde 50 düşürüldü. Bu çerçevede
serbest muhasebeciler kuruluş işlemlerinden illerin sınıflandırıldığı 4 grupta, işletmeler için 47-154
lira, adi ortaklıklar için 142-213 lira, kolektif ve
adi komandit şirketler için 154-239 lira, limited
şirketler ve kooperatifler için 337-487 lira ücret
alacak. Söz konusu hizmet ücretleri anonim şirketler için 363-602 lira, yabancı sermayeli şirket
kuruluşu için 714-1363 lira, şube açılışları için de
il sınırları ve il dışında ayrı ayrı olmak üzere 83298 lira değişen tutarlarda uygulanacak.
Yeminli mali müşavirlerin kuruluş işlemlerinden aldığı ücretler ise tek şahıs işletmeleri için
180, adi ortaklıklar için 239, limited, kollektif ve
adi komandit şirketler ve kooperatifler için 602,
anonim şirketler için 909 lira olarak belirlendi.

FETÖ'nün kilolarca
altınına el konuldu

Samsun'da polis FETÖ/PDY operasyonu
kapsamında bir kuyumcuyu gözaltına alırken kayıt dışı olduğu iddia edilen 15 kilo
altına da el koydu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan
kuyumcu Ö.İ.'yi gözaltına aldı.

Maaşlar ve rütbeler
değişecek

İçişleri Bakanlığı'nın Olağanüstü Hal
Kanunu kapsamında yayımlanmak üzere hazırladığı kanun hükmünde kararname (KHK) taslağıyla kolluk sistemi değişecek.
Buna göre, merkezde Emniyet Genel
Başkanlığı, illerde ise il emniyet başkanlıkları
kurulacak. Taslağın aynen kabul edilmesi halinde
polis ve jandarma arasında ast-üst ilişkisi olacak.

Ticari araçların ÖTV’siz değişimi için
çalışmaların sürdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, “ÖTV indirimi
hurda teşviki ile desteklenmeli” dedi.

Sınai üretimde demir ve çelik hurdasının
çok önemli bir girdi olduğunu ifade eden
Palandöken, “Türkiye’de büyük bir hurda ihtiyacı
var. Yurtiçindeki hurda arzı üretim ihtiyacını karşılamıyor ve yurt dışından hurda ithal ediyoruz.
Enerjiden sonraki en büyük ithalat kalemini demir
çelik hurdası oluşturuyor. Son 10 yılda 68 milyar
dolarlık demir çelik hurdası ithal ettik” diye
konuştu.
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POLİSE EK ÜCRET

Çorumlu öğrenciler Sabancı
Üniversitesi’nden sertifika aldı

Çorumlu öğrenciler Sabancı
Üniversitesi Lise Yaz Okulu sertifikalarını aldı.
Sabancı Üniversitesi tarafından
bu yıl altıncısı düzenlenen Lise Yaz
Okulu'nun ilk dönemi sona erdi.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz
Okulu'nun ilk dönemine bu sene
Türkiye'den ve yurtdışından toplam 566
öğrenci katıldı. Sabancı Üniversitesi
Lise Yaz Okulu'nda öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri bir akademik ve
kültürel ortam sunuldu.
Sabancı Üniversitesi lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatmayı
hedefleyen Sabancı Üniversitesi Lise
Yaz Okulu'nun altıncısının ilk dönemi
Sabancı
Üniversitesi
Gösteri
Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreni
ile tamamlandı.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz
Okulu'nun ilk dönemine; Adana,
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum,

Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir,
Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya,
Malatya, Manisa, Mersin, Muğla,
Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa,
Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve
Zonguldak olmak üzere 32 ilden ve
yurtdışından
Amerika
Birleşik
Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri,
İrlanda, Suudi Arabistan ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak
üzere toplamda 566 öğrenci katıldı.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz
Okulu'nda; Moleküler Biyoloji, Gen
Mühendisliği ve Nano Tıp; Tıp
Bilimlerinde Yüksek Teknoloji: Organ
Tasarımı ve Yapımı; Sıvılarda
Nanoteknolojik Uygulamalar: Tıp,
Enerji ve Sanayi; Beyin, Bilim ve Sihir;
Endüstri
Mühendisliğine
Giriş;
Bilgisayar Programlaması ve Veri
Analizine
Giriş;
Mühendislik
Dallarında Eğitim ve Sektörler;
Arttırılmış Mekanik1; Malzeme Bilimi

ve Nanomühendislik; Okyanuslarda,
İklim Değişikliğinde, Gökbuzullarda Su
ve Enerji: Fizik, Nanofizik, Kimya ve
Jeopolitik Açılardan; Astrofizik ve
Diğer
Yıldızların
Gezegenleri;
Kozmoloji ve Evren; Psikoloji ve
Felsefe; Ekonomi, Finans, Para ve Sizin
Geleceğiniz; Hukuk ve Ekonomi;
Uluslararası İlişkiler: Küreselleşen
Dünyada Türkiye'nin Kurum ve
Bireyleri için Tehlike ve Fırsatlar;
Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa
ve Amerika; Batı Sanatının, Klasik
Müziğin ve Tiyatronun Büyük Eserleri;
Görsel İletişim, Tasarım ve Sanat;
Bilgisayarda Animasyon ve Sanat
Yaratın: Siz de Yapabilirsiniz; Temel
İngilizce Öğrenimi II; Yaratıcı Zeka ve
Yaratıcı Etkinlik; Toplumsal Duyarlılık
Projesi; Üniversiteler ve Meslekler:
Bilgilenmek, Seçmek ve Başarmak"
dersleri yer aldı.

Hitit Tıp mezunları

birinci oldu
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezunları, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından yapılan Tıp
Fakültelerinin
Tıpta
Uzmanlık
Sınavı’nda birinci sırada yer aldı.
Hitit Üniversitesinden yapılan
açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu
(YÖK), Tıp fakültelerinin Tıpta
Uzmanlık Sınavı (TUS) başarı sıralama-

sını yayınladı. Buna göre Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları hem klinik
hem de temel tıp bölümlerinde TUS
başarı sıralamasında birinci sırada yer
aldılar. Halen Gazi Üniversitesi’nde eğitimlerine devam eden öğrencilerimizi
kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kamyon bir anda alev aldı

Çorum’da
boş
sebze kasası yüklü bir
kamyon, seyir halindeyken
alev aldı.
Yozgat’tan yüklediği boş sebze kasalarını Ankara’ya
götürmek üzere yola çıkan 43 yaşındaki
İsmail Güven yönetimindeki 66 DA 470
plakalı kamyonun kasasından Çorum
Ankara Karayolunun 4. kilometresinde
alevler yükseldi. Seyir halindeyken başlayan yangını fark eden sürücü kamyonu yol kenarına çekip itfaiyeye haber
verirken, yangın söndürme tüpüyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Hızla
yayılan alevler, kamyonun kasasını
sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
su sıkarak yangını söndürdü. Kamyon
kasasındaki sebze kasaları kullanılamaz
hale geldi. Jandarma yangınla ilgili
soruşturma başlattı.

Polislerin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge de taslaktaki düzenlemeler arasında yer alıyor. Yılbaşında 2200'den 3000'e çıkarılan yüksek
öğrenim mezunu polislerin ek göstergesi, jandarma astsubaylarda olduğu gibi 3600 olacak. Ek
göstergenin 3600'e çıkması, polislerin emekli
aylıklarına 430 TL dolayında artış olarak yansıyacak, şu anki maaşlarında ise kesintideki artıştan
dolayı 40 TL dolayında düşüş olacak.
Taslakta öne çıkan bazı düzenlemeler
şöyle:
“Polis ve jandarma sorumluluk alanlarını
doğrudan il emniyet başkanı belirleyecek. Polis
jandarmanın, jandarma polisin sorumluluk alanlarında daimi olarak görevlendirilemeyecek. Geçici
görevlendirmeler ise 3 ayı geçemeyecek. İl emniyet başkanları, ildeki tüm polis ve jandarma
memur ve amirlerinin il merkezlerinde ve ilçelerde atamasını yapacak. İl emniyet başkanları, bu
yetkilerini devredemeyecek. Jandarma ve poliste
rütbeler de yeniden belirlenecek.

JANDARMA

Teğmen: Jandarma Komiseri
Üsteğmen: Jandarma Üstkomiseri
Yüzbaşı: Jandarma Başkomiseri
Binbaşı: Jandarma Müdürü
Yarbay: Jandarma Üstmüdürü
Albay: Jandarma Başmüdürü

POLİS

Komiser yardımcısı, komiser: Polis komiseri yardımcısı, komiseri
Başkomiser: Polis üst komiseri
Emniyet amiri: Polis başkomiseri
4. ve 2. sınıf emniyet müdürü: Polis üst
müdürü
1. sınıf emniyet müdürü: Polis başmüdürü.”

‘Ice Bucket Challenge’
kampanyası, 2 yıl sonra
ALS hastalarına umut oldu

Ice Bucket Challenge akımıyla toplanan
bağışlar sayesinde ALS hastalığına ait yeni bir gen
bulundu.
İki yıl önce internette ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan Ice Bucket Challenge
kampanyasına dünya genelinden milyonlarca
insan destek vermiş ve bu kampanya sayesinde
ALS hastaları için milyonlarca dolar bağış toplanmıştı.
Ice Bucket Challenge kampanyasına katılan insanlar başlarından aşağı buzlu su döktükleri
bir video paylaşıyor ve üç kişiye meydan okuyordu. Eğer meydan okunan kişiler 24 saat içinde
meydan okumayı kabul etmezlerse bağış yapma
durumunda kalıyordu. Tabii duyarlı birçok insan
hem video çekerek hem de bağış yaparak ALS
hastalarına destek verdi. Ice Bucket Challenge
kampanyası sayesinde toplanan yaklaşık 100 milyon dolarlık bağış önemli araştırmalar için harcanarak ALS hastalığına umut olması için yeni araştırmalar başlatıldı. Bu kampanyanın üzerinden iki
yıl geçtikten sonra ALS hastaları için umut verici
bir haber geldi.

YENİ BİR GEN BULUNDU

Ice Bucket Challenge bağışları sayesinde
yürütülen Project MinE araştırmasında ALS hastalığıyla ilgili yeni bir gen araştırmacılar tarafından
keşfedildi. Bu gen sayesinde tedavi yönteminin
bulunması konusunda önemli bir adım atılan ALS
hastalığına henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunmasa da bu araştırmalar kapsamında bulunan yeni
gen ALS hastaları için yeni bir umut oldu.

Sayfa
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Çorum’a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yol kontrolü yapan askerlere, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda
şehit düşen 22 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz memleketi Çorum’da toprağa verildi
Şehidin babası Galip Deniz, 5 yıl önce
emekli olmuştu. Babasının mesleğini sürdürmek isteyen şehit astsubay Bekir Eren
Deniz ise askeri okulu bitirdikten sonra ilk
görev yeri olan Ordu ilinde 2 yıl önce
göreve başladı. Ancak babasının da görev
yaptığı doğu bölgesine gitmek isteyen
Bekir Eren Deniz “Ben babamın yolundan
ilerleyeceğim” diyerek bir süre önce
Hakkari'ye tayin oldu. Tayinden önce
memleketi Çorum’a gelerek Ramazan
Bayramını ailesi ile geçiren şehit astsubayın bayram izni sonrası 14 Temmuz’da
Hakkari’deki görevine başladığı bildirildi.
Bekir Eren Deniz yeni görev yerindeki
15’inci gününde terör örgütü PKK’nın
hanin saldırısında şehit düştü. 3 çocuklu
ailenin ikinci ferdi olan Bekir Eren
Deniz’in Çorum’un Oğuzlar İlçesi Gölbaşı
nüfusuna katılı olduğu ve bekar olduğu
öğrenildi.

ACI HABERE DAYANAMAYAN
DEDESİ HASTANELİK OLDU

PKK'lı teröristler tarafından HakkariÇukurca karayolu üzerindeki yol kontrolü
yapan askerlere, düzenlenen saldırıda şehit
olan 8 askerden 1'i olan Jandarma
Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz'in cenazesi Hakkari’de düzenlenen askeri törenin
ardında helikopterle Merzifon’a oradan da
karayolu ile Çorum’a getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak Çorum'un Buharaevler Mahallesi'ndeki
baba evine getirildi. Şehit Bekir Eren
Deniz'in cenazesi, evin önünde kurulan
taziye çadırında babası 49 yaşındaki emek-

li astsubay Galip Deniz, 48 yaşındaki
annesi Pakize Deniz, kardeşleri 14 yaşında
Yiğitcan ve 25 yaşındaki Mustafa Deniz
ile birlikte yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Burada Kuran’ı
Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin
yakınları gözyaşı dökerken, fenalık geçirin
bazı aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

ve başladığı ve ilk görev yeri olan
Ordu'dan, kendi isteği ile Hakkari'ye tayin
olduğu öğrenildi. Şehidin Bekir Eren
Deniz’in babasının da daha önceden doğuda sağlıkçı astsubay olarak görev yapması
ve zaman zaman operasyonlara da katılması nedeniyle şehidin babasının izinden gitmek istediği ve liseyi bitirdikten sonra
babasının mesleğini tercih ederek askeri
okulu kazandığı öğrenildi.

Çorumlu şehit için
Hakkari’de tören

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki
hain saldırıda şehit düşen Çorumlu
Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren ile
7 silah arkadaşı için tören düzenlendi.
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki
hain saldırıda şehit düşen Çorumlu
Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren ile
7 silah arkadaşı için tören düzenlendi.
Çukurca ilçesindeki Taşbaşı köyü bölge-

ŞEHİDİN BABASI DA DOĞUDA
GÖREV YAPTI

Şehit Bekir Eren Deniz'in 2 yıl önce göre-

sinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan silahlı çatışma şehit olan
Jandarma Teğmen Selim Coşkun
(Adana), Jandarma Astsubay Kıdemli
Çavuş İbrahim Betin (Afyonkarahisar),
Jandarma Uzman Çavuş Sercan Özkul
(Balıkesir), Jandarma Uzman Çavuş
Hasan Keleş (Sakarya), Jandarma Uzman
Çavuş Samet Aktaş (Bursa), Jandarma

TERÖR BÖLGESİNE KENDİ
İSTEĞİYLE GİTTİ

Astsubay Çavuş Bekir Eren (KKTCÇorum), Jandarma Uzman Çavuş
Mustafa Tünel (İstanbul) ve Jandarma
Uzman Çavuş Hüsnü Erkut (Tokat) için
Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda
uğurlama töreni yapıldı. Şehitlerin naaşı
düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Öte yanda torunlarının şehit olduğu haberini alan 79 yaşındaki dedesi Mustafa Deniz
ve 78 yaşındaki babaannesi Emine
Deniz’in fenalık geçirdiği ve hastaneye
kaldırıldı. Acı habere dayanamayan şehidin dedesi ve babaannesi daha sonra şehit
torunlarının cenazesine karıldı.
Evde helallik alınması sırasında şehidin
babası Galip Deniz, “İşte bu benim oğlum.
Getirdim oğlumu” dedi.
Şehidin cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze namazı için
Akşemseddin Camii’ne götürüldü. Şehidin cenaze törenin aile ferlerinin yanı sıra
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Ak Parti

Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet
Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse, Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin naaşı, saat 18.00’de İl Müftüsü
Ahmet Akın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliğine götürülerek defnedildi.

Sayfa

4

Turizm gelirleri düştü

Turizmde yaşanan sıkıntılı dönem, gelirlere de yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk 6 aylık
veriler sonucunda gelen turist sayısı yüzde
27.86’lık düşüşle 14.8 milyondan 10.7 milyona
geriledi. Sadece Haziran ayı dikkate alındığında
ise düşüş yüzde 40’ı geçti. Haziran ayından ülkeye giriş yabancı turist sayısı 4.1 milyondan 2.4
milyona düştü. Kişi sayısındaki bu düşüş gelirlere
de yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı verilere göre Nisan, Mayıs, Haziran
ayını kapsayan üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı
dönemine göre turizm gelirleri yüzde 35.6 azaldı.
Sadece Haziran aylarına bakıldığına ise gelirler
3.1 milyar dolardan 1.7 milyar dolara geriledi.
Geçen yılın ikinci çeyreğinde yabancılar 7 milyar
733 milyon 677 bin dolar harcarken, bu yılın aynı
döneminde 4 milyar 981 milyon 318 bin dolar
harcama yaptı. İlk 6 ayda 2015 yılında 12 milyar
602 milyon 567 bin dolar turizm geliri elde eden
Türkiye, 2016’nın ilk ayında ise 9 milyon 47 bin
702 dolar gelir elde edebildi. Turizm gelirinin
yüzde 77.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde
22.9’u ise yurtdışında ikamet eden ancak
Türkiye’ye gelen vatandaşlardan elde edildi.

HARCAMALAR DÜŞTÜ

İkinci çeyrekte yapılan harcamaların 4
milyar 73 milyon 3 bin dolarını kişisel harcamalar,
908 milyon 315 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 973 dolar oldu.
Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin kişi başı ortalama
harcaması 665 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl
aynı dönemde yapılan kişi başı ortalama harcama
ise 719 dolar seviyesindeydi. Yurt dışını ziyaret
eden vatandaşlar 2015 yılının ikinci çeyreğine
göre yüzde 17.3 azalırken, 2 milyon 35 bin 818
kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması
geçen yıl 627 dolarken, bu yıl 742 dolara yükseldi.

Hayalleri gerçeğe
dönüştüren site:
Kickstarter

Girişimcilerin ilk adresi olan Kickstarter,
gelecek vaat eden projeler ile yatırımcıları buluşturarak hem yeni işler yarattı hem de hayallerin
gerçek olmasını sağladı.
Yaratıcı fikirlerin ve projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayan Kickstarter’ın girişimciler katkısının sanıldığından da büyük olduğu
ortaya çıktı. Pensilvanya Üniversitesi Profesörü
Ethan Mollick’in yaptığı araştırma sonuçları
Kickstarter sayesinde yüz binlerce yeni iş oluştuğu ortaya çıktı.
Mollick’in elde ettiği verilere göre, 2009 2015 yılları arasında 61, 654 başarılı proje
Kickstarter üzerinden aradığı desteği elde etti.
İnternet sitesi 29 bin 600 tam zamanlı 283 bin yarı
zamanlı iş oluşturdu ve birçok kişiyi iş sahibi
yaptı. Mollick’in tahminleri Kickstarter üzerinde
bugüne kadar 5.3 dolarlı bulan bir üretim gerçekleştirildi.
Bu veriler bir internet sitesinin,
“Hayallerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz?” sorusuna en güzel cevap oldu. Eğer Kickstarter ya da
benzeri websiteleri olmasa belki bugün hayat
bulan birçok proje gerçek bile olmayacaktı.

Gram altının da
sahtesi çıktı

Tüketiciler fiyatlardaki yükselişten dolayı "çeyreği" bırakıp
gram altına yönelince,
kalpazanlar da bu türün
sahtesini üretmeye başladı.
Fiyatlardaki yükselişle birlikte son dönemde tüketiciler tarafından
büyük rağbet gören gram altın, kalpazanların yeni
gelir kapısı oldu.
İngiltere'deki referandumdan çıkan Brexit
sonucunun piyasalarda neden olduğu şok etkisi ile
altının gram fiyatının 130 liraya kadar çıkması
gerek takı, gerek yatırım için altın alan vatandaşları "çeyrekten" gram altına yönlendirdi.
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Kargı’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde,
kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz
Kabataş (37) idaresindeki 16 KKB
79 plakalı eşya yüklü kamyon,
KargıSinop karayolu Göletdere
mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kabataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan
İbrahim Şahbaz (43), ambulansla
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin
ardından Kargı Ahmet Hamdi
Akpınar Devlet Hastanesi morguna
gönderildi.

Açığa alınan memurların
primleri yarım ödenecek
Sosyal Güvenlik Kurumu, darbe
girişimi sonrası başlatılan soruşturma
sürecinde açığa alınan memurların primlerinin yarım yatırılacağını duyurdu.
Darbe girişimi sonrası Türkiye
genelinde açığa alınan kamu çalışanı
sayısı 66 bine ulaşırken Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK), soruşturma sürecinde
açığa alınan memurların primlerinin
yarım yatırılacağını açıkladı. Açığa alınan kamu çalışanı sayısının süreç içinde
yüz bine çıkabileceği belirtiliyor.

YARIM YIPRANMA

Kamudaki görevden almalar
"sosyal medya üzerinden FETÖ'nün
propagandasını yapmak, finansal destek
sağlamak, doğrudan ya da dolaylı yardımda bulunmak suretiyle işbirliği yapmak" iddialarına dayandırılıyor. Bu kap-

samda görevden uzaklaştırılan ve açığa
alınan memurlara soruşturmaları
tamamlanana kadar maaşlarının üçte
ikisi ödenmeye devam edilecek.
Eksik maaş uygulamasının başlamasından sonraki aybaşı itibariyle
çalışanların primleri de eksik yatmaya
başlanacak. Aynı şekilde açığa alınan
polis ve TSK mensuplarının, yıpranma
payı yüzde 50 eksik uygulanacak.
Yıpranma payı hakkı olan diğer kamu
çalışanlarına ise açıkta oldukları dönem
boyunca söz konusu hak verilmeyecek.
Soruşturmalar sonucunda göreve iade
edilenlerin hak kayıpları telafi edilecek.

yerine yapılacak atamalarla ilgili ise tartışmalar sürüyor. Devlet Personel
Başkanlığı da, görevi sona erdirilen personelin yerine hiçbir prosedüre uyulmadan alım yapılacağı iddialarının doğru
olmadığını açıkladı. Buna göre, her bir
kadro ve pozisyona normal koşuldaki
atama usulü ne ise o süreç uygulanacak.
KPSS sonucuna göre doğrudan yerleştirme ve mülakatla alma gibi mevzuatlarında geçerli yöntemler sonucunda belirlenecek isimler, kadrolara atanacak.

MEVZUATA GÖRE
ALINACAK

Kamu çalışanlarıyla ilgili açığa
alma ve soruşturmalar tüm hızıyla sürerken memurlar halen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki
kararnamelerin dışında bulunuyor.
OHAL kapsamındaki ilk kararname 23
Temmuz'da çıkarıldı. İlk kararnamedeki
maddi hata sonucu, memurlar kapsam
dışı bırakıldı. 27 Temmuz'da çıkarılan
KHK'de bu durum düzeltilmek istendi.
Ancak bu kez de, atıf yapılan ilk kararnamenin tarihi 23 Temmuz yerine 22
Temmuz yazıldı. Bu durumda memurlar
yine kapsam dışında kalmış oldu. Bu
nedenle de memurlarla ilgili yeni bir
düzeltmenin yapılması bekleniyor.

Kamuda açığa alınan ve soruşturma sonucu ilişiği kesilen çalışanların

HALEN MEMURLAR
KAPSAM DIŞI

TOKİ indirime gidiyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ), borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarının beklediği indirim kampanyasını başlatıyor.
Başbakanlık Toplu Konut idaresi
Başkanlığı, 175 bin alıcının yararlanacağı
indirim kampanyasını 22 Ağustos'ta başlatacak. Bu kampanya kapsamında borcunu erken kapatan konut ve iş yeri
sahiplerine geriye kalan borçları için
yüzde 20 indirime gidilecek.

YOĞUN TALEP

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, borcunu erken kapatıp
tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri
sahiplerinden yoğun talep geldiğini vurguladı.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Talepler üzerine her yıl olduğu

gibi bu yıl da borcunu ödeyerek tapusunu
almak isteyen vatandaşlar için indirim
kampanyası başlattıklarını belirten Turan,
yüzde 20 indirim uygulanacak kampanyaya başvuruların 22 Ağustos-30 Eylül
tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

30 EYLÜL SON

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının bu tarihler arasında ilgili bankaya
başvuruda bulunabileceğini ifade eden
Turan, "Bu tarihten sonra yapılacak borç
kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." dedi.
Kampanyadan, satışları 2013 yılı
sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri
ödeme taksiti 2013 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin
yararlanabileceğini söyleyen Turan, şu
değerlendirmede bulundu:

HERHANGİ BİR BORÇ
BULUNMAMASI GEREKİYOR

"Vadesi 12 ay ve daha az kalan
projeler indirim kampanyasına dahil edilmeyecek. İndirim uygulaması kapsamına
alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla İdareye
ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak
vergisi gibi herhangi bir borçlarının
bulunmaması gerekiyor."

175 BİN ALICI
YARARLANACAK

TOKİ tarafından satışları 2013
yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş, geri
ödeme taksiti 2013 yılı sonuna kadar başlamış ve geri ödemeleri hali hazırda
devam eden 174 bin 441 konut ve bin 379
iş yeri bulunuyor.
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Motorlu araç satıcılarına
standart getiriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 65
bin motorlu araç satıcısının meslek standardına
uygun hale getirileceğini açıkladı.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu
(MASFED) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Başkanlığı arasında 'Motorlu Araç Alım Satım
Sorumlusu ve Motorlu Araç Alım Satım Personeli
Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü'
imzalanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Basın
ve
Halkla
İlişkiler
Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı
açıklama ise şöyle:

ULUSLARARASI
STANDARTLARDA OLACAK

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
65 bin motorlu araç satıcısını meslek standardına
kavuşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) çalışma hayatında nitelikli ve belgeli iş
gücünün sağlanması çalışmalarına devam ediyor.
Ülkemizde sayıları 65 bini bulan motorlu araç
satıcısını uluslararası alandaki gibi meslek standartlarına kavuşturulması amacıyla Motorlu Araç
Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile işbirliği
protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında, "Motorlu Araç Alım
Satım Sorumlusu" ve "Motorlu Araç Alım Satım
Personeline" ilişkin ulusal yeterlilik kriterleri
hazırlanacak. Hazırlanan meslek standartlarının
ardından otomotiv sektöründe çalışanlara mesleki
yeterlilik belgesi verilmeye başlanacak.

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU
GETİRİLECEK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem
Ceylan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu
Başkanı Aydın Erkoç, Yönetim Kurulu, MASFED
il başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisinin
katıldığı işbirliği protokolü programında konuşan
MASFED Başkanı Aydın Erkoç, otomobil ticareti
yapanların mesleğe ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerektiğinin önemini belirtti.
Erkoç, motorlu araç satıcısı denildiğinde sadece
akıllara otomobilin geldiğini, ancak bunun çok
yanlış olduğu, bu sektörde minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, zirai araçlar, iş makinesi gibi araçların da satışının yapıldığını belirtti.
'Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TS 11
bin 75 İş Yerleri - Oto Alım - Satım Hizmeti Veren
Genel Kurallar' standardı olmasına rağmen otomobil ticareti mesleğini icra edenlere ilişkin
Mesleki Yeterlilik alanında bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Erkoç,
sektör çalışanlarının bir an önce MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi almalarının merdiven altı diye
tabir edilen, kayıt dışı araç alım-satımının önüne
geçeceğini ifade etti.

ARAÇ ALIP SATANLARIN
ÖZELLİKLERİ OLACAK

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem
Ceylan, imzalanan protokol ile motorlu araç alım
ve satım süreçlerini yöneten çalışanların sahip
olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerinin
tanımlanacağını belirtti. Ceylan, MYK tarafından
yetkilendirilecek belgelendirme kuruluşları tarafından bu mesleklerde çalışanların uluslararası
akreditasyona ve kalite güvencesine sahip MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabileceklerini
ve bu belgeye sahip olmayanların motorlu araç
alım-satım personeli olamayacağının altını çizdi.
Bu mesleklerde görevli personelin ülkemizin
lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün alım satım ve pazarlama alanlarında önemli
katkıları olacağına inanıyoruz diyen Ceylan, sektör temsilcileri MYK - MASFED arasında imzalanan işbirliği protokolünden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Çalışma Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu'ya ve tüm yetkililere
teşekkürlerini iletti."

Bakan açıkladı!
Araç sahipleri dikkat!

Başbakan Yardımcısı Şimşek:
"Trafik sigortalarında primlerin daha etkin bir şekilde
düşürülmesi için yeni bir
mevzuat hazırladık" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu
trafik sigortalarında primlerin daha etkin bir
şekilde düşürülmesi için yeni bir mevzuat
hazırladıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışma
ile prim belirleme sıklığının serbestleşmesini
sağladık. Şimdi sıra sigorta şirketlerinde.
Sektörün, Hazinenin yetkilerini kullanmasına
gerek bırakmadan, yeni düzenlemeleri fiyatlara
mutlaka yansıtması lazım." dedi.
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Trafik sigortasına
yüzde 20 indirim

Son 1 yılda astronomik bir artışla yüzde
140'ı geçen zam gören trafik sigortası primlerinde
yasal düzenlemelerin ardından sigorta şirketleri
Ağustos ayında indirim yapacak.
Son 1 yılda astronomik bir artışla yüzde
140'ı geçen zam gören trafik sigortası primlerinde
yasal düzenlemelerin ardından sigorta şirketleri
Ağustos ayından başlayarak indirime gidiyor.
Yasal düzenlemeler ile maliyetleri aşağı gelen
sigorta şirketlerinin zorunlu trafik primlerinde
indirime gitmesi Hazine tarafından isteniyordu.
Bunun için hafta başında trafik sigortasında en
fazla satış yapan 10 sigorta şirketinin genel müdürünün Ankara'ya çağrılıp sigorta primleri ile ilgili
indirim talep edildiği öğrenildi. Bu istek sonucunda birçok sigorta şirketi de prim indirimi kararı
aldı.

FİYAT DÜŞÜRMEYENLER
YÜZDE 1 YÜZDE 20 İNDİRECEK

Şimdiye kadar fiyat indirimi yapan ve sektörü bekleyen şirketlerin yeni bir indirimi değerlendirdiği, henüz fiyatı düşürmeyenlerin ise yüzde
10 ile 20 arasında prim indirimine gideceği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamayı Anadolu Sigorta
yaptı. Şirket sigortalı kişi özellikleri, araç nitelikleri ve hasar geçmişine göre değişen oranlarla
fiyat iskontosuna gidileceğini belirterek ortalama
indirimin yüzde 15 olacağını açıkladı. Anadolu
Sigorta'da indirimin ağırlıklı yüzde 10 ile 20 arasında olacağı ifade edildi. Böylece sektör genelinde ortalama 660 lira olan sigorta primi 100 lira
inerek 560 lira olacak olacak.
Anadolu Sigorta'dan konu ile yapılan açıklamlada da "Anadolu Sigorta, trafik sigortasında
primlerin artmasına neden olan konularda getirilen yasal düzenlemeler sonucu yaşanan iyileşmeyi, sigortalıları ile paylaşıyor. Yapılan mevzuat
değişiklikleri ve Hazine Müsteşarlığı'nın aldığı
önlemler, Ağustos ayından itibaren, trafikte
Anadolu Sigortalılara indirim olarak yansıyacak"
denildi.
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Ceylan: “İman Gücü,
Tankın Gücünü Yendi”
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ve
İl Jandarma Komutanı Albay Fatih
Üstündağ Kargı’yı ziyaret ederek 16
gündür saat kulesi meydanında devam
eden demokrasi nöbetine katıldı
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ve
İl Jandarma Komutanı Albay Fatih
Üstündağ Kargı'yı ziyaret ederek 16
gündür saat kulesi meydanında devam
eden demokrasi nöbetine katıldı.
Meydanda toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 15
Temmuz akşamı Kargı halkının
demokrasisine sahip çıktığını belirterek, "15 Temmuz akşamı öyle bir
demokrasi tarihi yazdınızki,
Avrupa'ya ve tüm dünyaya örnek
oldu. 15 Temmuz akşamı üniformaya
bürünmüş sözüm ona sözde askerler,
hainler şunu bilmiyorlardı. Onlar sizlerin parasıyla alınmış tankla, helikopterle, uçaklarla sizleri kurşunlarken şunları bilmiyorlardı. Onlar tüm
Türkiye gibi Kargı'nın da iman dolu
göğsü olduğunu bilmiyorlardı. O
hainler o gece alçakça darbe kalkış-

masına başlarken, gerçek silahlı kuvvetlerin içerisinde vatanını, milletini,
bayrağını seven subayları, erleri unuttular. Bakın o gece diğer vekil arkadaşlarımız bombalanan
TBMM'deydiler. Bende Çorum'da
sizlerle birlikteydim. O gece ilk haberi duyduğumuzda sayın valimizle görüştüm. Devlet adına dimdik ayaktaydı
ve valiliğin tüm ışıkları yanıyordu.
Sayın valimize millet adına teşekkür
ediyorum. Aynı gece emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız'da

dimdik yanımızdaydı. Devletin bekasını bozmak isteyen bu hainler bu halkın dimdik ayakta duracağını hesap
etmediler. Biz şunu biliyoruz ki,
bizde korkmak, üzülmek, tedirgin
olmak yok. Çünkü biz biliyoruz ki
Allah bu milletledir. Ben o günden
bugüne kadar demokrasi nöbetini sürdüren herkese teşekkür ediyorum ama
evinde kundakta bebeğini bırakıp,
sofrasında aşını yarım bırakıp gelen
hanım kardeşlerime daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KATKI SAĞLADI

Trafik sigortasında alınan tedbirlerin olumlu etkilerinin, ilerleyen dönemlerde de süreceği
inancında olduğunu söyleyen Musa Ülken, Hazine
Müsteşarlığı'nın süreç boyunca sürdürdüğü yapıcı
tavır ve ısrarlı gayretler sayesinde bugün, Anadolu
Sigorta olarak, trafik branşında önlerini daha net
görüp hesaplarını daha iyi yapabildiklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

FİYAT DÜŞÜRMENİN
ZAMANI GELDİ

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa
Ülken, bugün bulunduğumuz noktada trafik branşında primleri aşağıya doğru çekmenin zamanının
artık geldiğini söyledi. Sigortalıların menfaatlerini
korumayı temel görevleri olarak kabul ettiklerini
vurgulayan Musa Ülken sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Trafik sigortasında, özellikle "Torba Yasa"
ile yapılan mevzuat değişikliklerinin, maliyetleri
olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyoruz.
Yapılan yasal düzenlemelerin, sektörün yoğun tazminat yükünü hafifletmesini ve şirketimizin de bu
branştaki maliyetlerini düşürmesini bekliyoruz."

SİGORTALIMIZ İLE
PAYLAŞACAĞIZ

Ülken, "Son dönemde trafik branşında
yaşanacağını umduğumuz iyileşmeleri de sigortalımızla peşinen paylaşmaya başlayacağız. Ağustos ayıyla
beraber sigortalılarımız bu farkı net
olarak görecektir" dedi.

Türk şirketlerinden
dünyaya 'demokrasi' ilanı
İş dünyası Türk halkının demokrasi
mücadelesini yurt dışındaki gazetelere
verdiği ilanlarla dünyaya duyuruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından algı seferberliği başlatan iş dünyası, Türk halkının demokrasi mücadelesini
yurt dışındaki gazetelere verdiği ilanlarla dünyaya duyuruyor
İş dünyası, Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) darbe girişiminin ardından uluslararası
alanda oluşturulmaya çalışılan negatif algı ile
mücadeleye yönelik dünya genelinde seferberlik başlattı.
Başta TÜSİAD olmak üzere Sabancı
Holding, TAV Havalimanları ve Nef, dünyanın
önde gelen gazetelerinden New York Times,
Financial Times, Le Monde, Frankfurter
Allgemeine Zeitung ve diğerlerinde ilan yayımladı. İlanlarda, Türkiye'nin demokrasiye bağlılığı ve ekonominin gücü yer aldı.

Sosyal Medya
suçlusu olmayın

Olağanüstü Hal (OHAL) ile alınan
önlemler çerçevesinde sosyal medyada
da dikkat edilmesi gereken noktalar
bulunuyor. Darbe girişimi gecesi yani
15 Temmuz'da Türkiye'de en sık kullanılan Twitter, Facebook gibi sosyal
medyanın kullanım oranı normal günlerdekinin 3 katına çıktı. Darbe girişimine karşı mücadele verenler için
önemli haberleşme kanalı olarak kullanılan sosyal medyanın, 3 aylık OHAL
ilanının ardından daha dikkatli kullanılması konusunda uzmanların bazı öneri-

Av. Altan Akpınar
Çorum Barosu Başkanı

leri var.

'KAMU DÜZENİ AÇISINDAN
TEHLİKELİ'

Çorum Barosu Başkanı Av. Altan
Akpınar gazetemize yaptığı açıklamada
“Ülkemiz ciddi bir badire atlattı, millet
olarak önemli bir sınavı verdik” dedi.
Akpınar sosyal medya kullanıcılarının
bu süreçte farkında olmadan suçlu
konumuna düşebileceğini dile getirerek, OHAL kapsamında yayımlanan ilk
kanun hükmünde kararnamede (KHK),
sosyal medya ortamında işlenen suçlara
ilişkin doğrudan bir düzenleme yapılmadığı, ancak sosyal medya üzerinden
özellikle terör örgütü propagandasının
yapılması, gerçek dışı haberler paylaşarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek söylemlerde bulunulması, yine
darbe teşebbüsünü övmek, gerçek dışı
görseller paylaşmak suretiyle kamu
düzeni açısından tehlikeli ortam oluşması hallerinde, bu içerikleri paylaşanlar hakkında soruşturma açılabileceğini
söyledi.
Çorum Barosu Başkanı Av. Akpınar,
sosyal medya üzerinden yapılan atışmalarında sonlandırılması gerektiğini

belirterek, demokrasinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için hepimize
sorumluluk düşüyor, sadece birlik ve
beraberlik mesajı vermek yetmiyor, birlik ve beraberliği de göstermek gerekiyor” dedi.

'KÖTÜ NİYETLİ
KULLANILABİLİR'

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya
Danışmanı Nurhan Demirel de "Sosyal
medya kullanımında, farklı görüşlerin
var olma çabası içerisindeki yorumların
kutuplaşmalara ve daha da ileri giderek
bölünmeye ortam hazırlamakta" olduğunu savunurken, "Sosyal medyanın
etkisinin ne kadar güçlü olduğunun farkında olup, paylaşımlarımızın nelere
sebebiyet vereceğini öngörmemiz gerekiyor" dedi. Siber güvenlik uzmanı
Halil Öztürkci, "Sosyal medya üzerinden yapılabilecek algı operasyonları,
özellikle devlet kurumlarına yapılacak
siber saldırılar sonucunda elde edilmiş
bilgiler kötü niyetle kullanılabilir. Bu
konuda hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de özel sektördeki firmaların
siber güvenliklerine daha fazla önem
göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

İl Genel Meclisi
bugün toplanıyor

Çorum İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı
toplantıları bugün başlıyor.
İl Genel Meclisi, bugün saat 11:00’da Halil
İbrahim Kaya başkanlığın toplanarak gündeme alınan maddeleri görüşüp karara bağlayacak.
Ağustos ayı toplantılarının 5 Ağustos Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. 1 Ağustos tarihinde
toplanacak olan İl Genel Meclisi’nin gündeminde
şu konular görüşülecek.
Osmancık İlçesi Ovacıksuyu köyü sınırları
içerisinde, 0,16 hektarlık devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (f) bendi gereğince, 5 yıl müddetle kum ocağı olarak kiraya
verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere İl
Encümenine yetki verilmesi.
Mollahasan köyüne ait köy yerleşik alanı
ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonun hazırlanan raporun görüşülmesi.
Merkez ilçeye bağlı Mühürler, Oymaağaç,
Türkayşe, Ülkenpınarı, Yenihayat, Yeşilyayla,
Eskice, Eskiekin, Karaağaç, Karabürçek,
Karakeçili, Küçükpalabıyık Mislerovacığı köylerine ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çorum
Merkez Mimar Sinan Mahallesinde, üzerinde Aile
Sağlığı Merkezi bulunan 1240 ada, 22/2 pafta, 1
nolu parselde kayıtlı 1.716,00 m² yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın, Sağlık Bakanlığı tarafından
Halk Sağlığı Merkezi yapılmak üzere Maliye
Bakanlığına bedelsiz olarak devrinin yapılması ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan
raporun görüşülmesi.
Mayıs ayında görüşülen 2016 Yılı ek bütçesinde, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin
Oğuzlar İlçesi Cevizli Köyü Ömerli Mahallesine
sulama havuzu yapım işi için ayrılan 40.000,00
TL’lik ödeneğin, Oğuzlar İlçesi Cevizli Köyü Çiğdemlik Mahallesindeki camiinin abdesthane ve
tuvalet bakım onarım işine aktarılması ve Oğuzlar
İlçesi Şaphane Köyü Merkez camiinin abdesthane
ve tuvaletlerinin bakım ve onarım işi için ödenek
talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla yeni
yapılan dersliklerle öğrencilerin daha iyi şartlarda
eğitim öğretim görebilmesi sağlanıyor. İlimizdeki
ilköğretim ve ortaöğretim okullarımız ihtiyaca
cevap verebiliyor mu? İlimizde Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde kaç öğretmenimiz vardır?
Branşlarda öğretmen sayımız ne kadardır? Eksik
kadrolar hangi branşlarda yoğunlaşmaktadır? Bu
konular ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun
görüşülmesi.
Löseminin belirtileri, tedavisi ve Çorum
ilimizde hastalık oranı nedir? Sağlık
Müdürlüğümüzün lösemi hastalığı ile ilgili çalışmaları nelerdir? İlimizde LÖSEV (Lösemili
Çocuklar Vakfı) çalışmaları ve karşılaştıkları zorluklar nelerdir? Kemik iliği nakli ve kemik iliği
bağışlanması ile ilgili çalışmalar ne düzeydedir?
Bu konular ile ilgili Çevre ve Sağlık
Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Laçin İlçesinde bulunan Laçin Göleti,
Ahmet Dede mevkiindeki Deliklikaya Şelalesinin
turizme kazandırılması ile ilgili Turizm
Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının üye
işletmelerine katkısı nelerdir? Üye sayısı ne kadardır? Toplum yararına kültürel ne gibi faaliyetlerde
bulunulmaktadır? Bu konular ile ilgili Sanayi ve
Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
İnsan Hakları Kurullarının görevleri nelerdir? Tüm ilçelerimizde İnsan Hakları Kurullarımız
var mıdır? Ne kadar başvuru yapılmıştır? Bu
konular ile ilgili Hukuk ve İnsan Hakları
Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Yaz tatilinde kurum ve kuruluşların ne gibi
çalışmaları vardır? Hazırlanan uygulaması düşünülen projeler nelerdir? İlçelerde aynı projeler
uygulanıyor mu? Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğümüz projeleri ile kaç tane gencimize
ulaşmayı hedefliyor? Bu konular ile ilgili Gençlik
ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Çorum İlinde görme engellilere yönelik
kurum ve kuruluşlarda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Görme engelliler için hazırlanan, uygulanan projeler nelerdir? İlimizde ki görme engelliler için kurulan dernekler ne gibi faaliyetler göstermektedir? İlimizde görme engelli sanatçılarımız
var mıdır? İş adamlarımız, STK’larda yetkili hemşerilerimiz var mı? Bu konular ile ilgili Aile ve
Engelliler Komisyonunca hazırlanan raporun
görüşülmesi.
Binalarımızın depreme dayanıklı olması ve
sağlam yapılması önceliğimizdir. Yapı denetim firmalarının görevleri nelerdir? İlimizde kaç tane
yapı denetim firması vardır? İlimizde kaç tane bina
yapı denetimden geçmiştir? Yıkım kararı alınmış
bina var mıdır? Bu konular ile ilgili Araştırma ve
Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan
raporun görüşülmesi.
Ürünlerin hasadından sonra tarlada anız
yakmalarına rastlanılmaktadır. Bilindiği üzere anız
yakma ile toprağa, mikroorganizmalara ve toprakta yaşayan canlılara zarar vermektedir. Bu konu ile
ilgili caydırıcı ne gibi tedbirler alınıyor? Cezaların
caydırıcılığı var mıdır? Bu konular ile ilgili Tarım
ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan raporun
görüşülmesi.
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM
İMKÂNSIZLIK
YOK

Türk'ün doğasallığında; güçsüzlük, acizlik, basitlik yoktur. İşte;
düğümlenmek, çözümlenmek noktası buradadır.
"Ben de en iyi insanlar gibi
bir insanım!" demek ve bunun
iddiacısı olmak gerekir. "İnsanların bulduğu, meydana getirdiği
imkânı ben de bulurum!" inancında
olmak, Türk'lüğün şartıdır.
Bilmiyorsak, öğreniriz. Yeter
ki aklımızda bir bozukluk olmasın.
Sakatlardan bile nelere muvaffak
olmuş kimseleri görüyoruz. Biz
Türk'lerde her türlü müspet yetenek vardır.
İlle de bilmem kimin oğlukızı olmak şart değildir. Mutlaka
bilmem nerede doğmak ya da oralıburalı olmak diye bir şey düşünülmez.
Aklımızda bir arıza olmadıkça; dünyada bizim için imkânsızlık
yoktur. Bunu böyle kabul etmek,
hayatımızın ve Türk olarak yaratılışımızın şartıdır. Yaratılışımızın bu
şartlarını kabul etmezsek, kendimiz yaya kalırız.
Ne kadar ağır şartlarla karşı
karşıya olsak, yiğitlik odur ki, bu
çemberleri yırtalım ve hâkimiyetimizi kuralım. En iyi devirde, en iyi
toplumda yaşıyormuş gibi, hayatın
çarkını istediğimiz yöne çevirebilelim.
Ancak; bu gücü, bu maneviyatı, kutsallığımızdan bulursak,
bütün yeteneklerimizi kullana-biliriz. Milletimizin maddi-manevi
huzur ve kalkınmasını temin edebiliriz.
Öz Yapı'mızı bunun için bilip,
tanıyoruz ve bunun için kişilik eğitimi yapıyoruz. Bunun için
Türklüğümüzde
iddialıyız.
Ortamımıza insanca yaşama ilkelerini yerleştirmekte bunun için
kararlıyız. Kişi, her şeyden önce
kendi Türklüğüne inanıp, kedisinin
şerefli Türk olduğunu kabul etmelidir. Bu inanç ve bu kabulle, kendi
içinden kendisini dolduran kişi,
milletiyle dünyanın ilişkilerini
ölçer.
Dünya gidişatı, millî kültürümüzle ne kadar bağdaşıyor? Ne
kadar yakın? Ne kadar uzak?
Nerelerde yakın? Nerelerde uzak?
Hangi konular millî kültürümüze
uygun? Hangi konular gerçek dışı
kalıyor. Bunları birer birer seçer,
millî şahsiyetini gerçekleştirecek
konulara uyar. Gerçeklere uymayan konularda da örneklik eder.
Dünyayı kendimize uydurursak ne âlâ! Değilse: Türklüğün millî
şahsiyetini kesin çizgileri ile takip
ederiz.

BELGELERE BAKIN

NEREDEN OYUNA GELİYORUZ
BİZİM EN BÜYÜK
KAYBIMIZ
ŞAHSİYETİMİZDİR.

Misyon etkinliği, Kanuni devrine kadar, pek
baskın değildi. Kanuni sarayında belli üç
kadın misyon, Müslüman olmuş görüntüsü
vererek, devlet işlerimize kısmen el
uzatabilmişlerdir. Mesela Hürrem
Sultan.(Esas adı Roksolan'dır.) Bu genç kadın,
Rus Yahudisidir esir kız diye saraya
sokulmuştur. Oysa eğitilmiş
Kabbal mensubudur

(Sarı) Selim Sultan'ın anasıdır. Damadı da, Hırvat Rüstem Paşa'dır.
Kanuni'nin öteki oğullarını, Hırvat Paşa ya öldürtmüştür. Sarı Selim tahta
geçince Hürrem, Valide Sultan olmuştur. Bu kadarla, saray şahsiyetine
nüfuz etmeyi anlatmış olduk.
Şimdi saraydaki şahsiyetin düşmelerini izliyoruz:
Ondan sonra yabancıdan örnek almak başlamıştır, hâlâ devam ediyor. Gerçi tarihî gerçek yüzüyle, detaylı olarak ayrıca yazacağız. Buradaki
davamız tarihimiz değil, şahsiyetimiz konusudur.Nasıl uydu olduk,onu
anlatmak zorunluluğunu duyuyoruz.
Sarı Selim (Sultan)' in oğlu III. Sultan Murad'a yeniçeri için nüfuz
ediliyor.O da Kanun-u Kadim'i bozuyor, ocağa rastgele asker toplayıp, o
ocağı bir kuşa benzetiyor.
Kanuni sarayından beri gümrükler mültezimi olan Ester Kira misyoner iken masonluğa yükselmiştir. Saray adı Safiye Sultan olan bu Venedik
Yahudisi rüşvet ve iltiması saraya yerleştiriyor, maliyeyi de bozuyor. Halk
misyonerleri de halkın tarım ve hayvancılığını bozuyor, halk arasına manevi ihtilâflar sokuyor, onları körüklüyorlar. Anadolu’da hoşnutsuzluk ve
gerileme başlamış oluyor.
(Sarı) Sultan Selim II zamanında, saraydaki o kadınlara akraba
Yahudi Yasef Nasi, Türkiye’ye ilk yabancı sermayeyi sokmuştur ve süpekülasyonları başlatmıştır. Bu durum III. Mura'd zamanında da devam ederek, günümüze dek aynı oyunlar artarak süregelmiştir. (1-2-3-4-5-6-7)
Tarih bunu şöyle yazar:
" II. Selim padişah olunca Portekiz'li Yahudi Yasef Nasi,ondan bir
çok ticaret imtiyazlarını elde etmiştir.Özellikle o zamanlar Lehistan'a
ihraç edilen balmumu ile, Girit adasından alınarak Eflak ve Buğdan'a
gönderilen şarap satışının imtiyazı, Yasef Nasi'ye verilmişti. Hatta
Nasi’nin şarap yüklü gemileri Boğazlardan geçerken, vergi dahi vermezdi. Bundan başka Nasi, saraydaki halası ve aynı zamanda kayınvalidesi
Donna Grasîa Mendes isminde bir kadınla işbirliği yaparak İstanbul'da "
Mendes Müessesesi" denilen bir kredi kurumu ve bir çeşit banka kurmuştu. Bu kurum Osmanlı Devletine yerleşmiş yabancı tacirlere kredi vermekte, Osmanlı Devleti ile yabancı ülkeler arasındaki ithalat ve ihracatta,
önemli bir rol oynamakta idi. Aynı zamanda o zaman için Osmanlı
Devletinde çok büyük bir kazanç işi olan, iltizam işlerine de karışmakta
idi. Bu suretle devletin birçok zengin mukataa ve iltizamları, bu Yahudi
müessesesinin eline geçmişti." Şu örnek yeter.
İşte görüyoruz ki, 1568'Ierde misyon faaliyetleri, sarayda Yahudileri
akrabalarıyla birlikte kümelendirmiş, yurdumuzun kaymağını yemeye
başlamışlardır.
Bırakalım kaymağını balını. Bizim milli şahsiyetimiz ne olmuş?
Buna cevap aramak zorundayız. O zaman mil li şahsiyet güdülseydi, o
ticarete milletimizin kişilerini sahip ederdik.
Yine şahsiyet meselesi.
(1) Lise III Tarihî-Emin Oktay.
(2) Selanik Tarihi. (3)Peçevi Tarihi. (4)Vekayi'i Tarihiye.
(5) Naima Tarihi.
(6) Zübdeet'ül Tevarih.
(7)Ravzat'ül - Ebrar.
Belgelere Bakın Nereden Oyuna Geliyoruz
Sayfa 165-173

İçerik

Bizi şahsiyetimizden oyuna getirdiler. Kulağımızdan, kitaplarımızı buldukları yerden çaldılar. Ekonomimizi karanlıkta kaçırdılar. Onunla bize binmek
istiyorlar. Aile esaslarımı bulandırıyorlar... Bitkiden beter oluyoruz. Kalkın
bakalım ne oluyoruz!. . Başka milletlere özenen, özendiğinin köleliğinden
kurtulamaz. Bizi kendilerine benzetmeyi büyük muvaffakiyet sayıyorlar. O
halde onlara benzemek, aldanmaktır. Onların istediği gibi yaşamak, kendimize hayat hakkı bulmak değil, tersine esarettir. Biz nasıl Türk’üz ki, kendi
benliğimizi aklımıza dahi getirmiyorcasına yabancının varlığının fedaisi
oluyoruz. Yabancıyı övenlerin misyonlar olduğunu asla unutmadan, kendimizi savunmaktan bir an dahi geri durmamak zorundayız
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“Ne mutlu
hayalden kaçana.”

Abdulkadir DURU

ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

KENDİMİZİ
KABUL ETTİRMENİN
TEK ÇARESİ!..
Kendimizi kabul ettirmenin tek çaresi, kendimizden istediklerimizi yapmaktır. Güçlü olmak
demek, maneviyatlı olmak demektir.
Ömürlük tabii hedefimiz, şerefli insan olmaktır!.. Bilsek de böyledir, bilmesek de!.. Şerefli insan
olmanın tabii olarak çabasındayız. Bilmeden, anlamadan böyle bir güdümle yaşıyoruz.
Yaşantımızın bu durumunu bize bildiren, yazan,
çizen olmamış . Ne olursa olsun. Halen yaşantımız bu
değil midir? Aksini kimse iddia ve ispat edemez.
Bugün insanoğlunun çabalarını ve isteklerini
temeline kadar izlediğimiz zaman, şerefli olmak isteğini buluruz.
Kendimizi anımızla yaşamaktan alacağımız
birinci sonuç, uyanık bir halde kendimizi izleyebilmektir. Kendimize gelip ciddi bir uyanıklıkla derinliklerimizde önemli olumlar buluruz. İsteklerimize
bakarsak çok önemli esaslar duyarız. Tabi ki kendimize gelince, kendimizden neler istediklerimizi kesinlikle anlamış oluruz. Kendimizi anımızla yaşamaktan,
ciddiyetimiz canlanır, kafamız harekete geçer.
Önceki yazıda arzetmeye çalıştığımız; kendimizi kabul etmek, ettirmek konusunda, kendimizi kabul
edip ve ettiremezsek, itilmiş, atılmış oluruz. İtilip,
atılmanın ıstırabından daha şedit azap düşünülemez.
Konumuz esas itibariyle tabii olan can güdümlerimizin kendi istikametine göre karşılanacak olan o
tabii güdümlerimizin ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlara,
kendimizden istediklerimiz diyoruz.
Kendimizden istediklerimiz öyle bir ihtiyaçlardır ki, o ihtiyaçları ancak kendimizden temin edebiliriz. Başka yerlerden temin edilmez.
Meselâ; kendimiz için istediklerimizi, yâni kendimize istediklerimizi her yerden ve her şeyden temin
ederiz. Ve bugüne kadar bilinenlerin ve yapılanların
hepsi; "kendimize istediklerimiz" dir. Kendimiz için
istediklerimiz, bize yetmiyor.
Kendimizi anımızla yaşamanın değeri burada
da meydana çıkıyor. Her an kendimize gelir gelmez,
hemen kendimizden istediğimiz mutlak ihtiyaçlarımızı sezinleyip, onları kendimizden temin etmeye
bakıyoruz.
Evet, evet kendimizden neler istiyoruz?
Kendimizden neler istiyorsak, kendimiz yaparsak o
ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Kendimiz yapmadan karşılanmaz.
Bunun için diyoruz ki; ciddiyetimiz, anlayışımız, takdirimiz ve irademiz!.. Takdirimiz olan değerlendirmemiz, irademize yön vermesi için!..
Değerlendirmekte, ciddiyetin öncü olması gerekir ki, değerlendirirken gevşek ya da yanlış bir irade
ile, kendimizden istediklerimizi yanlış karşılamayalım. Eğer takdir kumandasından irademiz çıkarsa, o
iradeyle yanlış gideriz. Kişisel değerleri ifade edecek
çizgiden ayrılınca; itilen, reddedilen adam oluruz.
Elimiz gibi kullanabileceğimiz can güdümlerimiz, irademizi yerinde kullanmakla olur. Önemsemediğimiz konuda, ciddiyetimiz uyanmaz. Ciddiyete
bağlı olan güdümler de uyanmaz; irademiz başı boş
kalır. Tehlike burada. Kendini anınla yaşa ki uyanık
olup aldanmayasın.
Kendini Anınla Yaşa!..

Sayfa

GÜNDEM
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TEKNOLOJİ
KÖŞESİ

Ýlhami TÜRKSAL

Biliþim Güvenliði Uzmaný

ENGELLERİ TEKNOLOJİYLE
AŞALIM!

e-posta: bilgi@turksal.com

Geçtiğimiz hafta ÇRT haberlerinde engelli bir
kızımızın bir mağazaya alınmadığının haberini
izledim ve büyük üzüntü duydum. Hafta sonu
mağaza yetkilileri gerek kızımızdan gerek ailesinden özür dilediğini yine sosyal medyada paylaşılan
bir haberden gördüm. Çorum için talihsiz bir olay
olsa da bu talihsiz olayın telafi edilmesi bir nebzede olsa şahsımı rahatlattı. Bu sebeple bende bu
haftaki köşe yazımı Engellilerin teknoloji kullanımını kolaylaştıracak uygulamaları ve donanımları
yazdım.

Sesle kontrol

Sesle kontrol sistemi ile klavye ihtiyacı ortadan
kalkıyor ve engelliler bilgisayarlarını sesli komutlarla kullanabiliyor. Aynı şekilde cep telefonları da,
basit ayarlarla kolaylıkla özel konuma getirilebiliyor ve yine sadece ses ile arama yapma, yanıtlama,
hatta mesaj gönderme ve internette gezinme
mümkün.

Anlık mesajlaşma ve
sohbet uygulamaları

Evden çıkması zor veya imkânsız kimseler, ister
sadece iletişim amaçlı, isterse iş imkânına çevirerek evden görüşme yapabiliyorlar. Kullandıkları
bir sosyal medya mecrası da olabilir, özel bir sohbet uygulaması da, ister masaüstü bilgisayardan
ister tablet ve telefondan, evden çıkmadan sesli
veya görüntülü görüşme yapmak hayatı oldukça
kolaylaştırıyor. Sadece iş ve sohbet amaçlı değil,
acil durum, doktor görüşmeleri ve benzeri
zamanlarda da kullanımı müthiş kolaylık sağlıyor.
Öyle ki, bugün evden çıkmadan, bilgisayar karşısında çevrimiçi eğitim almak, alınan eğitimle ilgili sertifika sahibi olabilmek mümkün.

Braille klavyesi

Görme engellilerin okuyup yazabilmesi için
1820'de Louis Braille tarafından geliştirilen alfabe
bugün teknolojiye de uyarlandı. Braille klavyesi
sayesinde görme engelliler mesaj gönderebiliyor,
elektronik posta yazabiliyor ve arama yaparak
internette gezebiliyorlar. Geçmiş yıllarda çok zor
ulaşıla bilinen Braille alfabesi ile basılmış kitaplar
ise bugün çok daha fazla kişinin ulaşabileceği hizmetlerden. Eskiden sadece klasik eserlere ve eğitici sınırlı sayıda kaynağa erişilebiliyorken bugün
gönüllü girişimler sayesinde okul kitaplarından
yeni basım en çok satan romanlara kadar ulaşabilmek mümkün.

Sesli komutlar, sesli kitaplar

Google arama motoru dâhil pek çok internet sitesindeki yönlendirmeleri açarak çoğu siteyi 'engelli dostu' yapmak mümkün. Mobil cihazlara ve bilgisayarlara yüklenen yardımcı eklentiler ve uygulamalar sayesinde sitelerin içeriğine erişilebiliyor,
internetteki çoğu kaynaktan faydalanılabiliyor.
Sesli kitaplar çevrimiçi satın alınabileceği gibi,
kiralamakta mümkün.

İnternet kameraları

İnternet kameraları sayesinde duyma engellileri
işaret dilini kullanarak uzaktaki yakınları veya ihtiyaçları dâhilinde iletişimkurabiliyorlar. Aynı şekilde evden kısıtlı çıkabilen veya hiç çıkamayan kimseler de web kameraları ile çevrimiçi görüşmeler
yapabiliyor, psikolojik danışmanlık hizmeti dâhil
pek çok konuda hizmet alabiliyorlar.

Gözle takip

Düşünceleri koda çevirebilen bilgisayar programları sayesinde, kişiler sadece bakışları ile bilgisayar
faresini kullanabiliyorlar. Hatta kişinin beynini
tarayan bilgisayarlar, el ayak oynatma gibi komutsal motor becerilerin sinyallerini yorumlayabiliyor
ve gerçek harekete dönüştürebiliyorlar. Bu sistem
herkesin faydalanabilmesi için henüz pahalı
ancak, fare imlecinin göz hareketi ile takip edilebildiği sistem artık ulaşılabilir bir hizmet olmuş
durumda.
Tüm bunların yanı sıra çevrimiçi randevu işlemleri, çevrimiçi bilet işlemleri, e-devlet hizmetleri,
çevrimiçi alışveriş, evden çıkmakta güçlük çeken
insanların hayatını kolaylaştıran hizmetler.
Yaşlılar, bebekliler, hastalar, her an dışarı çıkmaya
müsait olamayan kişiler için özellikle internet
müthiş kolaylık sağlıyor. Sadece hizmet bazında
değil, sosyal medyada iletişim içerisinde bulunabilmenin bile psikolojik olarak olumlu etkileri olabiliyor.

SONUÇ: Engellilerin teknoloji kullanımı nokta-

sında yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.
Masaüstü web sitelerinin dahi yeterli farkındalık
ve başarı seviyesine ulaşılamadığı ortadayken,
hızla artan mobil cihaz kullanımı konusunda hiçbir bilinç oluşmadığı görülüyor. Engellilerin teknoloji kullanımını sağlayacak destek teknolojilerinin sistemli bir devlet politikasıyla yaygınlaştırılması,
Braille klavyeler gibi pahalı donanımların yerini
alacak mobil uygulama yazılımlarının geliştirilmesi için hem akademi hem de sektöre yönelik
gerekli Ar-Ge desteklerinin sağlanması,
Erişilebilirlik konulu eğitimlerin tüm ülke sathında hem kamu hem de özel sektör içinde ilgili
ekiplere bizzat uzmanlar tarafından sunulması,
Engelsiz Bilişim Platformu ve Alternatif Bilişim
Derneği gibi konuya yönelik uzun süredir sistemli bir çabayla çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılmalı.
Yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve
buna bağlı olarak önce kamu kurumların sayısal
mecralarının temel standartlara bağlı olarak erişilebilir hale getirilmesi,
Takiben özel sektörün sayısal mecralarının erişilebilir hale getirilmesi doğrultusunda stratejiler
geliştirilmesi, gerekiyorsa bu sürecinyaptırımlarla
denetlenmesi gerekiyor.

Bayat’ta demokrasi nöbeti
MemurSen İl Temsilcisi ve
SağlıkSen Çorum Şube Başkanı Ahmet
Saatcı küresel 15 Temmuz darbe girişiminin ardından il ve ilçelerde demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarla bir araya
gelmeye devam ediyor.
Saatcı bu kapsamda, Bayat’ta
nöbet tutan vatandaşlarla bir araya
geldi. Burada demokrasi nöbeti tutan
vatandaşlara hitap eden Saatcı, “15
Temmuz Cuma gecesi milletin bağımsızlığını, namusunu korumak için sokağa çıkan, tankların önünde birer kahraman olarak dikilen, mübarek kanlarıyla
bayrağının hürriyetini, milletinin istiklalini muhafaza eden şehitleri rahmetle,
minnetle anıyorum. Allah mekânlarını
cennet, kabirlerini piri nur eylesin.
Yaralı kardeşlerimize Allahtan acil şifalar diliyoruz. Milli iradeyi teslim almak
isteyenler karşısında sokağı teslim alan
aziz milletimizi de minnetle şükranla
selamlıyor ve buradan 7’den 70 sokaklarda olan bütün vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.
Darbe karşısında dirayetli ve dik
duruşlarından dolayı Cumhurbaşkanı ve
Başkomutan Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanımız Sayın İsmail
Kahraman’a, Başbakanımız Sayın
Binali Yıldırım’a siyasi partilerin genel
başkanlarına, Meclis gruplarına,
Emniyet teşkilatımıza, her biri birer
Alparslan, birer Fatih, birer Selahaddin
Eyyubi olan polislerimize, Peygamber
ocağının evlatları olan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin vatanını, milletini, bayrağını seven, demokrasiye gönülden
bağlı, her subayına, astsubayına, uzman
er, erbaş ve
erlerine şükranlarını sunan
Ahmet Saatcı konuşmasında şöyle dedi:
“Dünyaya örnek olacak bir
duruş sergileyen basın yayın organlarına, medya temsilcilerine, sivil toplum
örgütlerine, sabaha kadar kesintisiz
ezan ve sala okuyan imamlarımıza, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye

Cumhuriyeti bize altın tabak içinde
sunulmadı. Türkiye Cumhuriyeti
Devletini acıyla, kanla, gözyaşıyla kurduk. Bu devleti kurmak için ecdadımız
ateşle imtihan oldu. Çanakkale’de,
Kurtuluş Savaşında binlerce vatan evladı kanlarını canlarını verdiler. Devlet
kurmak için verdiğimiz mücadele,
bütün dünyanın saygısını kazandı.
Mazlum milletlere örnek bir devlet kurduk. Dedelerimizin bizlere canlarıyla
emanet ettiği bu devleti de ebediyete
kadar kanımızın son damlasına kadar
savunmaya hazırız. Bizim Peygamber
ocağı olarak gördüğümüz, milletimizin
göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerinin
içine girmiş bir grup vatan haini, şerefsizler ülkemizi ve milletimizin iradesine, yine milletin parasıyla alınan uçaklarla, helikopterlerle, mühimmatlarla
kast etmeye kalkışmışlardır.
Demokrasiye, özgürlüğe ve millet iradesine kendi çıkarları çerçevesinden bakan Avrupa Ülkeleri ve ABD, bir
kez daha ikiyüzlülüğünü göstermiştir.
Bu ikiyüzlüler günlerce yapılan darbe
girişimini kınamamışlar ve darbe girişimini meşrulaştıracak kılıflar uydurmaya çalışmışlardır. Amerika, Fransa,
İngiltere, Almanya ve birçok batı ülkesi, insanların demokratik hakları olan
eylemlerde bile insanlara ateş ederek,
sokak ortasında katliam yapıyor.
Amerika kendi vatandaşları olan siyahileri, tenlerinin renginden dolayı katlediyor ve onlara soykırım uyguluyor.
Bunca vahşiliği ve insanlık dışı hareket-

Hitit Üniversitesi Makine ve
Kimya Mühendisliği Fakültesi’nin akreditasyon süresi Mühendislik Eğitim
Programları
Değerlendirme
ve
Akreditasyon Derneği tarafından 3 yıl
uzatıldı.
Hitit
Üniversitesi
Rektörülüğü’nden yapılan açıklamada
konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği ve
Kimya Mühendisliği lisans programları
ilk defa 2013 yılı sonunda MÜDEK
(Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme
ve Akreditasyon
Derneği) değerlendirici heyeti tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmuş
ve yapılan değerlendirme sonucunda
burada verilen nitelikli eğitim-öğretim
faaliyetleri dikkate alınarak iki bölümümüz iki yıllığına akredite edilmişti. İki
yıllık sürenin son bulmasının hemen
ardından, MÜDEK Değerlendirme
Takımı 21-23 Şubat 2016 tarihleri arasında her iki bölümümüzün yeniden
değerlendirmesini
yapmışlardır.
Heyetin yaptığı ilk değerlendirmede söz
konusu bölümlerimizde iki yıl içerisinde önceden tespit edilen tüm olumsuzlukların giderildiği/tamamlandığı, altyapı ve bilimsel çıktılar konusunda önemli ilerlemelerin olduğunu ifade edilmiştir. Yapılan çok daha kapsamlı değerlendirmelerin ardından MÜDEK, iki bölümümüzün akredite süresini bu defa 3
(üç) yıllığına uzattı.
Üniversitemiz
Mühendislik
Fakültesi’nin elde ettiği bu başarıya
katkı sağlayan herkese teşekkür eden
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, ‘MÜDEK tarafından önce 2 ve
şimdi de 3 yıllığına verilen akreditasyon, Üniversitemiz için gurur vericidir.
Rektör olarak bundan büyük bir gurur
duyuyorum. Akreditasyon belgesi hem
Hitit
Üniversitesi’ne
hem
de
Mühendislik Fakültesi'ne artı değer ve
prestij katmaktadır. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda bu belgeyi alan fakültelerin isimlerine yer verilmektedir ki,
bizim Üniversitemizin bu bölümleri
orada MÜDEK tarafından akredite edilmiş gözükmektedir. Şu anda ülkemizde-

ki üniversiteler bünyesinde yer alan 122
Mühendislik ile Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi’nde sadece 23
Makine Mühendisliği ve 15 Kimya
Mühendisliği bölümü MÜDEK tarafından akredite edilmiş durumdadır.
Dolayısıyla Hitit Üniversitesi, ülkemizde az sayıda akredite olmuş Makine ve
Kimya Mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran bir Üniversitedir.
Bu nedenle, söz konusu bölümleri tercih
edecek yeni öğrencilerin tercihlerini
Üniversitemizden yana yapmaları için

leri yapan ABD ülkemizde insanlarımızı katleden, vatanımızın ve milletimizin
bütünlüğüne kast eden FETÖ terör
örgütü elebaşını saklamakta. Bununla
da yetinmeyip iade etmemek için, bütün
olayların ortada cereyan etmesine rağmen o haysiyetsiz ve şeref yoksunu elebaşını bize vermemek için yazılı belge
istemekte. Irak’ı varsayımlar üzerinden
işgal eden ABD kendiyle çelişmektedir.
Dinimizi ve milletimizi sömüren o hain
FETÖ lideri bir an önce ülkemize iade
edilmelidir.
15 Temmuz'da başlayan kanlı
darbe kalkışması, milletin, siyasetin ve
özellikle de Cumhurbaşkanın iradesiyle
Çanakkale ruhunu topyekun şaha kalkmasıyla, püskürtüldü. İhanetin ve hainliğin karşısına millet, birlik ve beraberliği çıkartmıştır. 60 darbesi Millî Birlik
Komitesini, 80 darbesi Millî Güvenlik
Konseyini 15 Temmuz 2016 kanlı darbe
girişimi ise birlik, beraberlik ve kardeşlik
koalisyonuna
vesile
oldu.
Darbeciler ve işgalciler en çok da bundan korkuyordu. Korktukları başlarına
geldi. Bugün Cumhurbaşkanımızın
davetiyle AK Parti, CHP ve MHP Genel
Başkanlarının bir araya gelmesi, meydanlarda devam eden kardeşliği, siyaset
kurumu tarafından da benimsenmiştir.
'Sen', 'Ben' değil, 'Biz' duruşuyla hareket ettiğimiz sürece değil darbeye her
türlü kirli harbe de hazırız. Bu birlik
meydanlarda kavim olsun, büyük ve
güçlü Türkiye daim olsun.”

Makine ve Kimya
Mühendisliğine akreditasyon

gerçekten de somut ve iyi nedenler vardır. Elde edilen bu başarı, Makine
Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği
Bölümlerimize büyük bir değer ve prestij kazandırmaktadır. Bu durum Üniversitede büyük bir sinerji meydana getirecektir. Artık öğretim elemanlarımıza
daha büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Hitit Üniversitesi’nin 10.
Kuruluş yıldönümünde elde ettiğimiz
bu başarı, hiç şüphesiz idarecisiyle, akademisyeniyle ve idari personel ve
öğrencisiyle hep birlikte bir ekip ruhuyla gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ve
gayretlerin sonucudur. Mühendislik eğitiminin kalitesini yükseltmek için faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan
ve YÖK tarafından kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK’ten alınacak EUR-ACE sertifikası ile verdiğimiz
eğitimin kalitesi konusunda yalın ve
temelsiz övünmek yerine, eğitim kalitemizin belli standartları karşıladığını
ispat etmiş olmaktayız. Güncel ve geliş-

mekte olan teknolojileri kavrayan, daha
iyi eğitim almış ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refah seviyesinin daha da ileri götürülmesini sağlamayı
hedefleyen
Mühendislik
Fakültemiz, bu süreçte çok yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş olup, ciddi anlamda gelişmeler ve değişimler kaydetmiştir.”

MÜDEK NEDİR?

MÜDEK (Mühendislik Eğitim
Programları
Değerlendirme
ve
Akreditasyon Derneği), ülkemizdeki
çeşitli mühendislik eğitim programları
için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme
çalışmaları
yaparak,
Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir
kuruluştur. İlk defa 2002 yılında
Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi
(MDK) tarafından, bu fakültelerin
mühendislik lisans programlarının
değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere,
Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı
ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.
MÜDEK idari personeli dışında,
MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma
grupları ve akreditasyon değerlendirme
takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.
Akreditasyonla edinilen EURACE etiketi sayesinde mühendislik
programları, hem Avrupa standartlarına
hem de uluslararası standartlara sahip
olduklarını belgelemesi, Avrupalı işverenler tarafından tanınması ve güvence
altına alınması; yine bu etiket yoluyla
yükseköğretim kurumlarına yapılan
yüksek lisans ve doktora programlarına
başvuruları
kolaylaştırması,
Mühendislik mesleğinin düzenlendiği
ülkelerde EUR-ACE etiketli programlar
kayıtlı veya yeminli mühendis olmak
için gerekli olan eğitim gereksinimlerini
karşılaması açısından büyük önem arz
etmektedir.”
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NAMAZ SAATLERİ
İmsak

03:44

Güneş

05:30

Öğle

12:53

İkindi

16:45

Akşam

20:03

Yatsı

21:39

Tarihte Bugün

01 Ağustos 1291 Uri, Schwyz ve
Unterwalden kantonları, İsviçre'nin
temelini attı.
01 Ağustos 1560 İskoç parlamentosu
Papa’nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya
çıkmış oldu.
01 Ağustos 1571 Lala Mustafa Paşa
Venedik Cumhuriyetine ait Kıbrıs adasını feth etti.
01 Ağustos 1589 Fransa kralı III. Henri
bıçaklandı.Saldırgan koyu Katolik olan
rahip Jacques Clément'dı.Clément
orada ölürken kral ertesi gün öldü.
01 Ağustos 1619 İlk Afrikalı köleler
Jamestown, Virginia'ya getirildiler.
01 Ağustos 1773 Tersane
Hendesehanesi (Deniz Harp Okulu),
Cezayirli Hasan Paşa tarafından
İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.
01 Ağustos 1774 İngiliz kimyacı Joseph
Priestley oksijen gazını (dioxygène, O2)
keşfetti.
01 Ağustos 1798 Nil Savaşı, Amiral
Horatio Nelson komutasındaki Britanya
donanması, Abukir körfezinde Fransız
donanmasını yendi.
01 Ağustos 1830 Belçikalılar’ın
Hollanda’ya karşı ayaklanmasıyla
Belçikanın kurulması
01 Ağustos 1834 Britanya
İmparatorluğunda köleliğin kaldırılması
01 Ağustos 1840 Ceride-i Havadis gezetesinin ilk sayısı basıldı.
01 Ağustos 1876 Colorado, 38. eyalet
olarak ABD'ne kabul edildi.
01 Ağustos 1894 Çin-Japon Savaşı,
Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e
savaş açtı
01 Ağustos 1902 ABD, Panama
Kanalı'nın haklarını Fransa'dan satın
alarak kanalın inşşatini başlattı.
01 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu,
Rusya İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
01 Ağustos 1933 İstanbul Üniversitesi’nin kurulması.
01 Ağustos 1936 Berlin Olimpiyatları
Adolf Hitler tarafından başlatıldı.
01 Ağustos 1941 ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep
(Cip)'lerden ilki üretildi.
01 Ağustos 1950 Türkiye NATO’ya başvurdu.
01 Ağustos 1963 Büyük Britanya
Malta’ya 1964’te bağımsızlığını vermeyi
kabul etti.
01 Ağustos 1964 Belçika Kongosu'nun
adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti
olarak değiştirildi.
01 Ağustos 1969 Altıncı Filo’yu protesto
etmek için yapılan mitinge bir grubun
saldırmasıyla çıkan olaylarda iki genç
öldü yaklaşık 200 kişi yaralandı.
01 Ağustos 1971 TÜSİAD kuruldu.
01 Ağustos 1975 Arnavutluk,ABD ve
Kanada’nın katılmadığı, 35 ülkenin
katıldığı Helsinki zirvesinde "insan hakları sözleşmesi" (Helsinki Nihai Senedi)
imzalandı.
01 Ağustos 1999 Avrupa’da deli dana
krizinden dolayı İngiliz etine konan
ambargo kaldırıldı.
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NASA'nın yeni uydusu,
dünyaya benzer
gezegenler arayacak

NASA'nın yeni uydusu Tess'in görevi belli
oldu. Boyut olarak dünyaya benzer gezegenleri
arayacak yeni uydu birkaç yıl içinde uzaya gönderilecek.
NASA’nın yeni uydusu TESS uzay misyonuna başlamak için zaman sayıyor. 2017 ya da
2018 yıllarında uzaya fırlatılması beklenen
TESS’in görevi Dünya çevresinde, Dünya ile benzer boyutta gezegenler aramak olacak. Bir araştırma uydusu olarak görev yapacak olan TESS, yıldızları gözlemleyecek ve yıldızların üzerine düşen
gölgeleri tespit etmeye çalışacak.
Gezegenlerin boyutlarını ölçmek için
programlanacak araştırma uydusu tespit ettiği
gezegenlerin yaşam için uygun olup olmadığını da
anlamaya çalışacak. NASA’nın hali hazırda
görevde olan bir diğer uydusu olan Kepler’den
sonra uzaya fırlatılacak olan TESS, binlerce ışık
yılı uzaklığındaki yıldız ve galaksileri tarayan ve
dış gezegenleri bulmaya çalışan Kepler’in aksine
dünyaya daha yakın mesafede çalışacak.
Uzaya gönderildikten sonraki 2 yıl içerisinde 200 bin yıldızı incelemesi planlanan
TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök
cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlayacak veriler toplama yer alıyor.

Közde tavuğun adresi:
Yesem Közde Tavuk

Çorum’u közde tavuk lezzetiyle
buluşturan Yesem Közde Tavuk, halkın
damak zevkine hitap etmeye devam ediyor.
Çepni
Mahallesi
Hıdırlık
Caddesi No:5’de (Halkbankası yanı)
bulunan Yesem Közde Tavuk, Çorum’u
ilk közde tavuk lezzetiyle buluşturan
işletme olarak dikkat çekiyor. Kısa
zaman içerisinde Çorum’da günden
güne sevilen közde tavuk lezzeti, 14 yıl
sektör deneyimi bulunan ustaların ellerinde birer şahesere dönüşüyor. Özel
sosla merine edilmiş, odun ve kömür
ateşinde pişen tavuklar, vatandaşların
damaklarını renklendirmeyi amaçlıyor.
1 yıldır Çorumlu vatandaşlara
kaliteli hizmet veren Yesem Közde
Tavuk’da Türkiye’de piliç sektöründe
kendini kanıtlamış olan Şenpiliç’in
tavuklarını kullanıyor.
2 personelin çalıştığı işletmede,
bütün tavuğun haricinde kanat ve baget
seçenekleri de bulunuyor.
Öte yandan paket servis imkanı
da bulunan Yesem Közde Tavuk’a 0364
224 09 09 ya da 0531 579 89 92’nolu
numaralardan ulaşılabiliyor.
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Türk Telekom’dan şehit
yakınlarına 10 milyon TL bağış

TÜRK Telekom, 15 Temmuz’da yaşanan
darbe girişiminin ardından şehit aileleri ve gazilere 10 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Şehit ailelerine destek seferberliği başlatan Türk Telekom, ‘15 Temmuz Dayanışma
Kampanyası’na 10 milyon TL bağışta bulunurken, ayrıca 34 bin çalışanının da bu kampanyaya
gönüllü olarak destek verdiğini açıkladı. Ayrıca
Türk Telekom içinde desteklerin artarak devam
etmesini sağlamak üzere Türk Telekom
Gönüllüler Topluluğu oluşturuldu.
Yüce Türk milletinin; demokrasisini ve
vatanını koruma yolunda hayatını feda eden şehitlerini hiçbir zaman unutmayacağını, onları her
zaman minnet ve şükranla anacağını ifade eden
Türk Telekom Genel Müdürü Rami Aslan,
“Korkunç darbe girişimi gecesi demokrasi mücadelesi yolunda şehit vermiş ve binaları işgale
uğramış bir şirket olarak Başbakanlığımız tarafından başlatılan 15 Temmuz Dayanışma
Kampanyası’na 10 milyon TL’lik bağışta bulunarak bir nebze de olsa şehitlerimizin yakınlarına
destek olmayı arzu ediyoruz. Türk Telekom olarak, 34 bin çalışanımızın katkılarıyla, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmakla kalmayıp geride bıraktıkları çocuklarını ve yakınlarını emanetimiz olarak kabul edecek ve her zaman kendilerine destek
olacağız” dedi.

7500 metreden
paraşütsüz atladı

İnsanoğlu limitlerini her geçen gün zorlayama, aşılamaz denilen engelleri bir bir geçmeye devam ediyor.
Bu duruma son örnek olarak karşımıza
çıkan 42 yaşındaki profesyonel “Skydiver”
Luke Aikins, 7500 metreden paraşütsüz atlayarak inanılmaz bir başarıya imza attı.
Uçak ile gerekli yükseğe çıkan Aikins,
yanında üç paraşütlü arkadaşı ile birlikte atlayışı gerçekleştirdi. Aikins'in havada süzülüşünü
ve dengesini sağlaması konusunda yardımcı
olan diğer skydiverlar, sonrasında serbest düşüşe geçen Aikins'in yanından ayrıldı. İki dakika
süren serbest düşüşün ardından dev boyutlardaki ağ üzerine başarılı şekilde düşen Aikins, yeni
bir rekora da imza atmış oldu.

Microsoft yüzlerce
kişiyi işten çıkarıyor
Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre, daha
önce duyurulan 1.850 işten çıkartmanın üzerine, 2017'nin ortasına kadar 2.850 kişinin
daha işine son verme kararı alındı.
Düzenleme gereği yapılan başvuruya göre bu
işten çıkarmadan etkilenenlerin büyük bir
çoğunluğu, zaten küresel satışlarda pek çok
kişinin işten çıkartıldığı telefon bölümü olacak.Bu işten çıkarmalar, Microsoft'un, 2015
yılında Nokia'yı alması ile büyüyen telefonişini küçültme kararının bir uzantısı olarak
ortaya çıkıyor. Bu satın alım, eski CEO Steve
Ballmer'ın firmayı terk etme kararını açıklamadan önle yaptığı son işlem olmuştu. Ancak
Ballmer'ın varisinin mobil endüstrisi hakkında aynı fikre sahip olmadığı söylenebilir.

Dünyanın en eski kanser vakasına 1,7 milyon yıllık bir fosilde rastlandı
Güney Afrika’da evrimle
ilgili çalışmalarını sürdüren bilim
insanları, Swartkrans bölgesinde
bulunan 1,7 milyon yıllık hominin
fosilinde dünyanın en eski kanser
vakasına rastladıklarını duyurdu.
İnsanlığın Beşiği olarak
adlandırılan Swartkrans’da bulunan
ve kesinlikle kötü huylu kansere
sahip olduğu söylenen 1.7 milyon
yıllık ayak kemiği fosilinin keşfedilmesiyle hastalığın ortaya çıkış
tarihi, tarihöncesinin oldukça derinlerine gerilemiş oldu. Ayak kemiğinin ait olduğu tür kesin olarak

bilinmemekle birlikte, kesinlikle
bir hominin türüne ait olduğu söylendi.
Fosilin ayak tarağında bulunan kötü huylu kanser, modern
insanlarda genellikle genç yaştaki
insanları etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde erken ölümle
sonuçlanan bir kanser türüne işaret
ediyor. Fosilin yetişkin bir hominine mi yoksa çocuk bir hominine mi
ait olduğu bilinmiyor. Ayrıca,
uzmanlar kanserin homininin ölümüne sebep olup olmadığını da
henüz bilmiyor. Fakat oldukça acı

veren bir durum olduğu için yürümesini ya da koşmasını etkilemiş
olmalı. Bu durumda, yırtıcı hayvanlardan kaçması da oldukça güçleşmiş olabilir.
Çeşitli X-Ray teknolojilerini
kullanan bilim insanları,
Swartkrans arkeolojik alanındaki
çalışmalar sırasında bu fosile rastladıklarında ayak parmaklarından
birinin içinin opak olduğunu fark
ettiler. Sağlıklı bir kemiğin içinin
boş olması gerekiyordu. Günümüz
kanser hastalarının biyopsi örnekleriyle yapılan karşılaştırmalar sonu-

cunda fosilde bulunan opaklığın
kanserden kaynaklandığı ortaya
çıktı.
Modern tıp kanserin ve
tümörlerin insanların yaşam tarzı
ve çevrelerinden dolayı ortaya çıktığını varsayma eğilimindeydi. Bu
çalışma ile birlikte bu hastalıkların
kökeninin endüstrileşmiş toplumlar
daha ortaya çıkmadan milyonlarca
yıl öncesine ve hatta daha modern
insan ortada yokken var olduğunu
ortaya koydu.

