4 Hayatınızı Kokulu Taşlarla Süsleyin
KESİN KARAR

Sevdiklerinize özel günlerinde hediye edebileceğiniz,
her şekilde ve renkte kokulu taşlardan yapılan özel
tasarım ürünler, Çorum’da
İmran Eker’in ellerinde
hayat buluyor.

2 Boğulma olaylarına
dikkat !
KESİN KARAR

GÜNDEM

GÜNDEM

-

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte
boğulma olayları yine gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar özellikle çocukları ve aileleri uyararak barajlara,
ırmaklara, göletlere ve derinliğinin bilinmediği sulara kesinlikle girilmemesi
gerektiğini vurguluyor.

Görenler şaşırdı
Çorum Belediyesi tarafından kentte yaz
ayı süresince sinek, sivrisinek gibi haşerelerle
mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Gazi
ve İnönü Caddelerinde ilaçlama çalışmaları
yaptı. İlaçlama çalışmasını özel kıyafetle yapan
görevliyi gören bazı vatandaşlar ise kısa süreli
şaşkınlık yaşadı. Sayfa 4’te

Pazara bereket geldi
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Ç

orum pazarları yaz ayları ile birlikte hareketlendi. Sebze ve meyve bollaştı. Pazar alışverişi yapan vatandaşların en büyük sıkıntısı sıcak havalarda güneşin altında alışveriş yapmak olurken pazar esnafı da benzer
sorunlardan şikayetçi. Pazar alanlarının modern hale getirilmesi gerekiyor.
Pazar alışverişi yapan vatandaşların ve pazar esnafının her türlü ihtiyacı düşünülerek pazar alanı oluşturulması gerekiyor. Medeniyetin ve gelişmişliğin en
önemli göstergesi toplu kullanılan alanlarda her türlü ihtiyacın karşılandığı
mekansal düzenlemelerin yapılıp yapılmaması ile doğru orantılıdır.

Yaz sıcaklıklarının arttığı şu günlerde meyve
sebze pazarlarına bereket geldi. Oldukça taze
ve doğal sebze ve meyveler, bol olmasıyla da
dikkatleri çekiyor. Ürünün bol ve taze olması
hem vatandaşın hem de
pazar esnafının yüzünü
güldürüyor. Sebze de
ve meyvede yaz bereketi yaşanıyor. Fiyatlar
konusunda Çarşamba
pazarından halkın ve
satıcıların nabzını tuttuk

KESİN KARAR

Saman
balyası
kül oldu

Milli Takım Çorum’da kampa girdi
Sayfa 7’de

Sualtı Sporları Çorum İl Temsilcisi
Sedat Mesci yüzme teknikleri,
boğulma anında yapılması gerekenler ve boğulan bir kişiye yapılacak
müdahale hakkında bilgiler
verdi

Hitit Üniversitesi
öğrencilerini
bekliyor

Sayfa 5’te

Muhtarların su kavgası

hastanede bitti
Çorum’da iki köy
arasında su kavgası
yaşandı.

Sayfa 2’de

Körücek'te
dayanışma pikniği

Mecitözü İlçesi Körücek
Köyü Dayanışma ve Kalkındırma
Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik, bu yıl
Ramazan Bayramı nedeniyle piknik şeklinde organize edildi.
Dayanışma pikniği köy parkında
yoğun bir katılımla yapıldı. İzmir,
İstanbul, Ankara gibi şehirlerin
yanı sıra yurt dışında bulunan
Körüceklilerin hep bir araya geldiği piknik, akşam geç saatlere kadar
Sayfa 5’te
devam etti.

Elektrik
kesintisi

Çorum’da 5424 sporcu bulunuyor
Sayfa 5’te

Sırbistan'ın Ivancija şehrinde
Çorum’da İl Spor
Merkezinde toplam 28
3-7 Ağustos 2016 tarihlerinde
branşta 5424 sporcu buludüzenlenecek Küçük Erkek
nuyor. En son sporcu buluBalkan Voleybol
nan branş Basketbol oldu.
Şampiyonası'nda
Basketbol branşında 426 sporcu
Türkiye'yi temsil edecek
bulunurken, Futbol 393 sporcuyla
Küçük Erkek Voleybol
en çok sporcu bulunduran ikinci
Milli Takımı Çorum'da
branş oldu. Futbolu 344 sporcuyla
kampa girdi.
Voleybol branşı izliyor.
Sayfa 8’de
Sayfa 8’de

Sayfa 7’de

Sayfa
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Ölümlerin çoğu dolaşım
sistemi hastalığından

Çorum’da ölümlerin neredeyse yarıya yakının, dolaşım sistemi hastalığından kaynaklandığı bildirildi. Ölüm nedenleri incelendiğinde; ilk üç hastalık grubuna ilişkin
sıralama yine değişmedi.
TÜİİK verilerine göre, dolaşım sistemi
hastalıları ölüm listesinde başı çekti. Araştırmaya
göre, ölüm vakalarının 43.7’sinin dolaşım sistemi
hastalıkları oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci
sırada, yüzde 17 oranında gerçekleşen iyi ve kötü
huylu tümörlerden ölümler, üçüncü sırada ise
yüzde 10 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.
Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin ise büyük bölümü kalp hastalığından kaynaklandı. Tümörden ölüme en çok gırtlak
ve soluk borusu, bronş, akciğer tümörü neden
oldu.

Perakende satış hacmi, bir
önceki aya göre %0,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı
Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,9 azaldı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3
azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)
%2,0 azaldı, otomotiv yakıtı satışları %0,3 arttı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre
değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları %1,0 azaldı, elektrikli eşya
ve mobilya satışları %5,2 azaldı, tekstil, giyim ve
ayakkabı satışları %0,5 azaldı, tıbbi ürünler ve
kozmetik satışları %1,2 arttı, posta veya internet
üzerinden satışlar ise %3,5 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit
fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Mayıs
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,4,
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,4 arttı,
otomotiv yakıtı satışları aynı seviyede kaldı.
Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı
ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar,
kitap ve iletişim aygıtları satışları %8,8 azaldı,
elektrikli eşya ve mobilya satışları %16,4 arttı,
tekstil, giyim ve ayakkabı satışları %0,2 arttı, tıbbi
ürünler ve kozmetik satışları %2,2 arttı, posta veya
internet üzerinden satışlar ise %22,2 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Mayıs
ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları %0,4 arttı, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları %1,7 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Mayıs ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %6,6 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları %8,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %11,2 arttı, otomotiv
yakıtı satışları %5,0 azaldı.

Kargı’da intihar
Kargı ilçesinde bir kişi kendini
asarak intihar etti.

Olay Kargı ilçesi, Yeni Mahalle
Mandıra sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.E. (50) kendine evde yalnız
olduğu sırada evin giriş kısmında kendini asarak intihar etti. M.Y.E.'den haber alamayan
yakınlarının eve gelmesiyle intihar ettiği ortaya çıktı. Olaypolis ekiplerine haber verildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından
M.Y.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere
Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
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Diş eti kanamasını
önemseyin!

Muhtarların su kavgası

hastanede bitti
Çorum’da iki köy arasında su kavgası yaşandı. Köy muhtarlarının da
karıştığı sopalı kavgada 4 kişi hastanelik oldu

Çorum’da iki köy arasındaki anlaşmazlığı kavgaya
neden oldu. Olay Çorum
merkeze bağlı Büğdüz ve
Kılıçören köyleri arasında
yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay
önce Büğdüz Köyü Muhtarı Gazi K.
köye gelen su borularının yönünün
değiştirince Kılıçören Köyü muhtarı ile
aralarında tartışma yaşandı. İki komşu
köy arasında bir süredir devam eden su
sorunu gerginliğe neden oldu.
İddiaya göre; Kılıçören Köyü Muhtarı
Gazı K., ile komşu köyleri Büğdüz

Köyünün muhtarı Emin Y. yaklaşık bir
ay önce köylerine gelen suyla ilgili
anlaşmazlık nedeniyle tartışmışlardı. İki
muhtar telefonda bir kez daha tartıştı.
Tartışmanın ardından Çorum’da İnönü
Caddesindeki
Orman
İşletme
Müdürlüğü önüne karşılaşan muhtar ve
bazı köylüler kavga etti. İddiaya göre
sopaların da kullanıldığı kavgayı polis
ekipleri ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Olayda yaralananlar ambulanslarla
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ve Göğüs Hastalıkları Hastanelerine
kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yarar-

lılar Emniyet Müdürlüğüne götürülerek
ifadeleri alındı. Adli işlemlerin ardından
her iki taraf jandarma eşliğinde köylerine götürüldü. Kavgaya karışan tarafların
birbirlerinden şikâyetçi olurken, su
borularının yönünü değiştiren muhtarlar
hakkında devlet malına zarar vermekten
işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan
iki köyün su kavgasıyla ilgili Çorum
Valisi Necmeddin Kılıç’ta devreye girdi.
Kılıç sorunun çözülmesi konusunda
çalışma başlatılacağını belirterek, köylülerden aralarındaki husumetin sona
erdirilmesini istedi.

Boğulma olaylarına
dikkat !

Sualtı Sporları Çorum İl Temsilcisi Sedat
Mesci yüzme teknikleri, boğulma anında
yapılması gerekenler ve boğulan bir kişiye
yapılacak müdahale hakkında bilgiler verdi

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte boğulma
olayları yine gündeme
gelmeye başladı.
Uzmanlar özellikle
çocukları ve aileleri uyararak barajlara, ırmaklara, göletlere ve derinliğinin bilinmediği sulara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Uyarlarda ayrıca denizlerle tatlı sular
arasında çok fark olduğu, denizde iyi
yüzen bir insanın aynı performansı
tatlı sularda gösteremeyeceğine dikkat çekiyor.
Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler,
olası bir boğulma tehlikesinde yapılması veya yapılmaması gerekenler,
boğulacak bir kişiyi kurtarırken nasıl
bir yol izleneceğini ve boğulmayla
ilgili ilk yardım konularını uzmanına
sorduk.
Sualtı Sporları Çorum İl Temsilcisi
Sedat Mesci yüzme teknikleri, boğulma anında yapılması gerekenler ve
boğulan bir kişiye yapılacak müdahale hakkında bilgiler verdi.

YÜZMEYİ BİLDİĞİNİ

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş eti kanamasıyla ilgili uyarıyor: "Genç yaşlı demeden pek
çok kişinin sorunu olan diş eti kanamasının
önemsenmesi gerekiyor. Çünkü diş eti kanaması
hastalıkların habercisi olabiliyor!"
Diş eti kanaması gerek dişlerimizi fırçalarken, gerekse normal zamanlarda gelişebilen
ciddi bir sağlık sorunu. Çoğu zaman önemsenmeden geçiştirilmesi, diş kayıpları başta olmak üzere
başka ciddi hastalıkları da tetikleyebiliyor.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Diş etleriniz kanıyorsa ortada bir sorun var demektir.
Hemen önleminizi almalısınız" diyerek diş eti
kanaması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı...

DİŞ ETLERİMİZ NEDEN KANAR?

Diş eti, mevcut diş eti iltihabına bağlı olarak veya travmaya bağlı olarak kanar. Sağlıklı
olan dişlerin, fırçalarken, diş ipi kullanırken veya
sert bir şeyler yerken kanamaması gerekir.

DİŞ ETİ KANAMALARI
ÖNLENEBİLİR Mİ?

İyi bir ağız bakımı, düzenli diş hekimi
kontrolleri, diş taşı temizliği ve diş eti tedavileri
yapıldıktan sonra diş eti kanamaları önlenebilir.
Diş etleri kanıyor diye dişleri fırçalamamak son
derece yanlış bir davranış olur. Diş etleri kanasa
bile diş temizliği yapılmalıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DAHA
SIK GÖRÜLÜR

Diş eti hastalıklarının ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı da artar. Ayrıca diş eti hastalıkları; vitamin eksikliklerinde, sigara kullananlarda, yoğun stres yaşayanlarda, antidepresan
veya doğum kontrol hapları gibi ilaçların uzun
süreli kullanımında, diş gıcırdatan ya da sıkanlarda, kötü ya da yetersiz beslenenlerde ve hamilelik
döneminde olanlarda daha sık görülmektedir.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI NASIL
TEŞHİS EDİLİR?

Diş eti şişse, kırmızıysa, kanama bulgusu
varsa, periodontal cep varlığı ve radyolojik kemik
kaybı gibi etkenlere bakılarak, diş eti hastalığı teşhis edilebilir.

KESİN KARAR

BAZI İLAÇLAR DİŞ ETİ
BÜYÜMESİNE SEBEP OLABİLİR

Düzenli olarak kullanılan ilaçlar diş eti
hastalığına sebep olur mu?
Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar,
antiepileptikler ve kalsiyum kanal blokerleri
grubu ilaçlar diş eti büyümelerine sebep olabilir.

DİŞ TAŞI, DİŞ ETİ
HASTALIKLARINA NEDEN OLUR
MU?

ZANNEDENLER RİSK
ALTINDA

Sedat Mesci, yürümeyi hiç bilmeyen
insanların kendilerini koruyacakları
için daha az boğulma tehlikesi yaşadıklarını ancak az yüzme bilen veya
yüzme bildiğini sanan kişilerin daha

çok boğulma olayı yaşadıklarını dile
getirdi.
Sualtı Sporları Çorum İl Temsilcisi
Sedat Mesci boğulma olaylarına karşı
şu uyarılarda bulundu; “Kesinlikle
akarsu ve akıntının oluğu yerlerde
suya girmemiz gerekiyor. Baraj çekiyor, akarsu çekiyor gibi bir algı var.
Ancak böyle değil. İnsanlar yüzmeyi
bilmedikleri için batıyorlar. Suyun
içerisinde en önemlisi ayak hareketleridir. Bazı kişiler iki üç kulaç gittiklerinde yüzmeyi bildiklerini zannediyorlar ama önemli olan suyun yüzeyinde kalmayı biliyor olmak”
Sedat Mesci, yüzmeyi bilmeyen kişilerin, su botu veya otomobil lastiği
gibi suyun üzerinde kalmayı sağlayan
maddelerle suya girilmemesi konusunda uyardı.

BOĞULAN KİŞİYİ NASIL
KURTARMALIYIZ

Boğulan bir kişinin kurtarılmasıyla
ilgili de hayati bilgiler veren Mesci,
“Boğulmakta olan bir kişi suyun içinde çok güçlü bir hale gelebiliyor. O
anda sadece bir şeye tutunmayı
hedeflediği için kendisini kurtarmaya
çalışan kişinin direk boynuna sarılacaktır ve onun hareketini de kısıtlayacaktır. Bu şekilde kurtarmaya çalışan
kişi de boğulabilir. Suyun inde çırpınan kişiye önden yaklaşmak yerine
arkasına geçip kol atında tutarak sır
üstü çekilmelidir. İlk yardım teknikleri hata yapılırsa ölmeyen kişinin de
hayatı tehlikeye girebilir” dedi.

Diş taşı ve dental plak, diş eti hastalıklarının temel sebebidir. Dental plağın uzun dönemde
kalsitiye olması ile diş taşı oluşur. Oluşan diş taşının üzerine daha çok plak birikir ve bu şekilde
döngü olarak ilerler.

TEDAVİ EDİLMEZSE DİŞLER
SALLANMAYA BAŞLAR

Diş eti kanaması, diş eti iltihabının bir
göstergesidir. Tedavi edilmez ise uzun dönemde
diş etrafındaki kemiğin erimesine ve son olarak
da dişlerin sallanması ve çekilmesine sebep olur.

Otobüs bileti kimlik
numarasıyla satılacak

Otobüs bileti almaya gelen
vatandaşa kimliği sorulacak, biletler T.C. kimlik
numarası ile alınacak.
Otobüs bileti almaya gelen vatandaşa
kimliği sorulacak, biletler T.C. kimlik numarası
ile alınacak. Yolculuk yapacak bir ailenin sadece
reisi adına tüm fertler için bilet kesilemeyecek.
Artık, otobüse binen her yolcu için kendi adı ve
bilgileriyle bilet verilmesi öngörülüyor.
Atatürk Havalimanı’na yönelik hain saldırının ardından havaalanları ve metrolarda devreye sokulan yeni güvenlik tedbirleri otogarlara
da taşınıyor. Yapılan değerlendirmelere göre,
otobüs firmaları artık bilet almaya giden yolcuların sadece isimlerini sormakla yetinmeyecek,
bilgilerini tek tek kontrol ederek, kimlik numarasını da kaydedecek. Havaalanları terminallerindeki gibi, otobüs terminallerinde de yolcu
olmayanların otobüsün dibine kadar gitmesinin
önlenmesi de üzerinde durulan tedbirlerden biri.

Sayfa

3
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Körücek'te dayanışma pikniği
Sayfa

birtakım düzenlemeler yapmayı, mezarlık
içi ara yollar oluşturmayı planladıklarını,
ayrıca köye herkesin yararlanabileceği ve
köy çöreği yapılabilecek bir fırın yapmayı düşündüklerini, parka çocuk oyun aletleri yerleştirmek için de İl Genel Meclisi
Başkanı Halil İbrahim Kaya'dan söz
aldıklarını açıkladı.
Birlik kurbanı kesmek, bayram,
yeni yıl gibi özel günlerde topluca kutlama etkinlikleri yapmak, şehir dışı kültürel
geziler düzenlemek, köye ait internet sayfası oluşturmak, toplu mesaj sistemi gibi
birtakım projelerinden bahseden Dernek

Mecitözü İlçesi Körücek Köyü
Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik, bu yıl Ramazan Bayramı
nedeniyle piknik şeklinde organize edildi.
Dayanışma pikniği köy parkında yoğun
bir katılımla yapıldı. İzmir, İstanbul,
Ankara gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışında bulunan Körüceklilerin hep bir araya
geldiği piknik, akşam geç saatlere kadar
devam etti. Köylüler ve davetliler, hem
birbiriyle bayramlaşma imkanı buldu,
hem de güzel bir havada piknik yaparak
bol bol sohbet ettiler.
Dernek Başkanı Hikmet Yavuz,

"KÖYÜMÜZÜ
GÜZELLEŞTİRİP
KALKINDARMAKTA
KARARLIYIZ"

Dayanışma pikniği sırasında bir
konuşma yapan Mecitözü İlçesi Körücek
Köyü Dayanışma ve Kalkındırma
Derneği Başkanı Hikmet Yavuz, sosyal
ve kültürel faaliyetlerde öncü bir dernek
olduklarını söyledi.
1998 yılında kurulan derneğin
büyüyerek, gelişerek yoluna devam ettiğinin altını çizen Yavuz, geçtiğimiz Ocak
ayında göreve geldiklerini hatırlatarak,
arıcılık, meyvecilikte budama teknikleri,
gübreleme gibi eğitimler organize ettikle-

Görenler şaşırdı
Çorum Belediyesi tarafından kentte yaz
ayı süresince sinek, sivrisinek gibi haşerelerle
mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Gazi
ve İnönü Caddelerinde ilaçlama çalışmaları

yaptı. İlaçlama çalışmasını özel kıyafetle yapan
görevliyi gören bazı vatandaşlar ise kısa süreli
şaşkınlık yaşadı. Beyaz kıyafeti ve maskesi ile
ilaçlama yapan belediye çalışanı kıyafeti ile dikkat çekti.

Başkanı Yavuz, gelecekte köye bir cemevi kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını dile getirdi.
Yavuz, bu sene köy içi yolların
kilit parke taşı ile döşeneceğinin de müjdesini paylaştı.
Dernek Kurucusu ve Onursal
Başkanı Abdullah Olcan ise 1998 yılında
kurulan derneğin her geçen yıl büyüyerek, gelişerek yoluna devam ettiğini belirterek, köyün gelişmesine katkıda bulunan, derneğin bugünlere gelmesini sağlayan herkese teşekkür etti. Olcan, amaçlarının köy halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışmayı artırmak

Hayatınızı Kokulu Taşlarla Süsleyin

Köy Muhtarı Yalçın Erdoğan, Dernek
Yönetim Kurulu Üyeleri; Gani Uysal, Ali
Topcu, Abdullah Olcan ve Sadık Özçetin'in organizasyonu ile gerçekleştirilen
şenliğe; Mesut Yılmaz, Mehmet Yavuz ve
arkadaşları ile köyün yetenekli gençleri
müzikleriyle katkı sağladı. Yerel sanatçıların türküleri eşliğinde halay çeken gençler, gün boyu eğlendi.
Davul-zurna eşliğinde köy parkında omuz omuza, el ele halay çeken gençler, Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait
halayları ustaca sergilerken, meydanda ter
döktüler. Şenlik sırasında bazı köylüler
ise derneğe bağış yaparak katkıda bulu-

nurken, en büyük bağışı yapan İlhan
Topcu, "köy ağası" ilan edildi.
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rini, Kadınlar Günü, Anneler Günü,
Babalar Günü, 23 Nisan gibi özel günlerde etkinlikler düzenlediklerini, dayanışmayı, birlik ve beraberliği artırıcı etkinliklere her zaman devam edeceklerini,
temel amaçlarının köyü güzelleştirmek,
geleceğe hazırlamak, kalkındırmak,
sorunlarını çözmek, gelenek ve görenekleri yaşatarak bunların gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Köy konağı onarım ve yeniden
düzenleme çalışmalarının Mecitözü
Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve İl Genel
Meclisi'nin katkılarıyla devam ettiğini
bildiren Yavuz, gelecekte yapmayı planladıkları bazı çalışmalardan ve projelerden
söz etti.
Hikmet Yavuz, köy parkını güzelleştireceklerini, parka ilave masalar ve
mangal yerleri yapacaklarını, mezarlıkta

olduğunu belirterek, bayramda tüm
Körüceklileri bir arada bulmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Olcan, eski muhtarlar İrfan Topcu,
Sadık Eyvaz, eski dernek başkanları
Haydar Topcu, İsmail Şahin, Sadık Özçetin, Halis Topcu, Kazım Şahin başta
olmak üzere yurtdışında, şehir dışında
bulunan tüm köylülere katkılarından ve
katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Daha sonra bir konuşma yapan
eski dernek başkanı Haydar Topcu, geçmiş dönemlerde atılan temellerin gelişerek, büyüyerek bugünlere gelmesinden
duyduğu mutluluğu dile getirerek, birlik
ve beraberliğin önemi üzerinde durdu.
Eski muhtar İrfan Topcu ise tüm
köylüleri köylerine, derneklerine sahip
çıkmaya çağırarak, birlik ve beraberliğin
hiçbir zaman bozulmamasını istedi.
Eski muhtar Sadık Eyvaz da temel
amaçlarının köye hizmet olduğunu vurgulayarak, Mecitözü İlçesi'nde ilk kanalizasyonu kavuşan köylerden biri olduklarını, köye ayrıca köy konağı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Gani Uysal ise bu sene köye kilit taşı
yapılacağını, 2000 m2 olarak belirlenen
kilit taşı yapım işinin İl Genel Meclis
Üyesi Haydar Erdem'in girişimleri ve
desteği ile 3000 m2'ye çıkartılacağını
duyurdu.
Konuşmaların ardından şenlik ve
piknik programı halaylarla devam etti

Sevdiklerinize özel günlerinde hediye
edebileceğiniz, her şekilde ve renkte kokulu
taşlardan yapılan özel tasarım ürünler,
Çorum’da İmran Eker’in ellerinde hayat buluyor.
Çorum’da Bahçelievler’ de hizmet veren
Hüma Süs Evi ile Çorumluların kokulu taşlardan oluşan hediyelik ürünlerle tanıştı. Hüma
Süs Evi Sahibi İmran Eker (50), emekliliğinin
ardından Aydın’da bir yıl kokulu taş tasarımı
kurslarına katıldığını söyleyerek, eğitiminin
ardından kokulu taş tasarımlarıyla Çorumluları
buluşturmaya karar verdiğini kaydetti. Nişan,
Düğün, Doğum Günleri ve özel günlerde hediye edilebilecek her şekilde ve her renkte tamamen el emeği göz nuru hediyelik taş tasarımı
yaptıklarını belirten Eker, kişiye özel, pano
tasarımları her türlü mekana uygun şekil ve

KESİN KARAR

modellerle kokulu taşlardan oluşan değişik
ürünleri Çorumlularla tanıştırmaktan büyük
keyif aldığını dile getirdi. Kokulu taşların
bulundukları ortama da nefis bir koku yayarak,
havayı da temizlediğinin altını çizen Eker, sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşılabileceğini ve bu kokulu taşlardan mutlaka herkesin evinde ve iş yerinde bulunması gerektiğini
vurguladı.
Hüma Süs Evi olarak sosyal yardım projelerinde de yer aldıklarını söyleyen İmran
Eker, sokak hayvanlarına sahip çıkan
HAYKODER’e hayvan figürlü kokulu taşlardan ürettiklerini dernek çalışmalarına katkı sağladıklarını ifade etti. Her zaman sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Eker, kokulu taşlar ile yardım ve
destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Pazara bereket geldi
Sayfa
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Yaz sıcaklıklarının arttığı şu günlerde meyve sebze pazarlarına bereket geldi. Oldukça taze ve doğal sebze ve meyveler, bol
olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Ürünün bol ve taze olması hem vatandaşın hem de pazar esnafının yüzünü güldürüyor. Sebze
de ve meyvede yaz bereketi yaşanıyor. Fiyatlar konusunda Çarşamba pazarından halkın ve satıcıların nabzını tuttuk

Ç

arşamba Pazarı hareketli bir

PAZARDA ÜRÜN BOL

gün geçirdi. Alıcılar için
FİYAT UCUZ
ürün bol, fiyatlar ucuzdu.
Özellikle sebzelerde en
Yaz mevsimi nedeniyle ürün boldüşük fiyatların görüldüğünü
luğu pazarda fiyatlara da olumlu
belirten esnaf, "İnsanların en çok
yansıdı. Pazarcılar, havaların ısın- tükettiği domates, salatalık, biber,
masıyla beraber tarlalardaki meyve patlıcan gibi ürünler bu hafta daha
ve sebze üretiminin semt pazarları- ucuz. Meyve fiyatlarında da hasat
na gelmesiyle fiyatların da düştübaşladıkça daha fazla düşüş bekliğünü söylediler. Çorum’da
yoruz” dediler.
bu hafta Çarşamba
Köylü satıcılarda
Pazarda fiyatı en
havaların ısınmasıyla
çok düşenler karbirlikte ilk mahsulpuz, kavun ve
lerini tüketicilerle
domates oldu.
buluşturdu.
KESİN KARAR
Bunların yanı sıra
Satıcılar halkın
sebze çeşitlerinde
ilgisinden memnun.
de fiyat artışı da
Köyden getirdikleripazardaki satışları
ni pazarda sattıktan
olumsuz etkiliyor.
sonra kendi evi için aynı
pazardan alışveriş yapan bir
HAVALAR ISINDI,
vatandaşta, ucuz satıp, pahalı
SEBZE FİYATLARI DÜŞTÜ
almaktan dert yandı.
Geçen ay tezgahlarda bir
Alışveriş için pazarı gezen
kısmı ithal olarak yerini alan sebze vatandaşlarda fiyatlar konusunda
ve meyveler, bu ay yerini çoğunfarklı görüşler ortaya koydu.
lukla yerli ürünlere bıraktı. ÖzelSebze ve meyve fiyatları kimine
likle havaların ısınması ve sıcak
göre pahalı, kimine göre ucuzdu.
bölgelerdeki hasadın hızlanmasına Bu arada Çarşamba pazarının fizibağlı yerli ürünlerin pazarlara girki ortamından da şikayetler vardı.
mesiyle sebze fiyatlarında geçen
Esnaf pazarın üstünün kapatılmaaya göre yarı yarıya düşüş görülsını istedi.
dü.
Çorum’da pazarda alışveriş
Pazar esnafı, sera ürünlerin- yapan vatandaşın ve pazar esnafıden tarla ürünlerine geçişin başlanın sorunları farklılık gösteriyor.
masıyla birlikte fiyatların geçen
Vatandaş, sağlıklı ortamda pazar
haftaya göre düştüğünü söyledi.
alışverişini yapmak istiyor. Pazar
Yeni ürünlerin çıkmaya devam
esnafı ürünlerini satarken fiziki
ettiğini belirten esnaf, önümüzdeki koşullar uygun ortamlarda satış
günlerde fiyatların biraz daha
yapmak istiyor. Her iki kesimde
ucuzlayacağını dile getirdiler.
şikayetini ulaştıracak merci bulma
konusunda dertli.

Hitit Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

"Uygarlığı Aydınlatan
Bilgi Güneşi" ve "Marka Şehir
Dünya Üniversitesi" sloganıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil eden Hitit Üniversitesi, renkli üniversite yaşantısı, istihdam
odaklı bölümleri ve nitelikli öğretim elemanları ile öğrencilerini bekliyor.
1976 yılında Çorum Makine Meslek
Yüksekokulu ile temelleri atılan ve istihdam
odaklı bölüm-programları bünyesinde
barındıran Hitit Üniversitesi, deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları
ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip,
yöresiyle ve sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak "Marka Şehir Dünya Üniversitesi"
sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Kuruluşundan bugüne kadar kısa
zamanda büyük bir gelişme gösteren Hitit
Üniversitesi, tanıtım faaliyetleri, başarılı
çalışmaları ve yurt dışındaki üniversitelerle
yaptığı ikili işbirlikleri ile dikkatleri üzerine
çekmeyi başardı.
Çözüm odaklı üniversite alanında
mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış, en
az bir yabancı dil bilen, bilim ve teknolojide
yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen, yeniliğe açık, üretken, girişimci ve öncü bireyler
yetiştirmeyi hedefleyen üniversite, güçlü
akademik kadrosu, uluslararası işbirlikleri
ve tüm olanaklarıyla öğrencilerinin mezuniyet sonrasındaki iş hayatında ve toplumda
daha iyi yerlere gelmesi, başarılara erişmesi
adına özverili bir şekilde çalışmalarına
devam ediyor.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi'nin
hedeflerinin yeniliğe açık, üretken, girişimci
ve öncü bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.
Bu yıl 10'uncu kuruluş yıldönümünü
yıl içerisine yayılmış pek çok ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinliklerle kutlayan üniversitenin 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 11 uygulama ve araştırma merkezi; 32 lisansüstü
programı ve bin 310'u yüksek lisans ve doktora olmak üzere 16 bin civarında öğrencisi-

nin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkan,
2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeni
kayıt yapacak ulusal ve uluslararası öğrencilerle birlikte 17 bin civarında öğrenciye ulaşılacağını tahmin ettiklerini ifade etti.
Üniversitede özellikle istihdam
odaklı olmak üzere 190'a yakın bölüm ve
programın bulunduğunu, dile getiren Prof.
Dr. Alkan, bölüm ve programları açarken
istihdam odaklı olmasını veya yaşayan meslek olarak adlandırılan geleceğin mesleği
olmasını istediklerini belirtti. Prof. Dr.
Alkan, bazı temel meslek ve alan branşları
olduğuna işaret ederek, yeni meslekleri üniversiteye kazandırmayı arzu ettiklerini söyledi.
Hitit Üniversitesi'nin tanınırlığı, bilinirliği ve farkındalığının her geçen gün arttığına dikkat çeken Rektör Alkan, "Anadolu
üniversiteleri arasında tanıtım noktasında
yoğun bir emek sarf ediyoruz. Her yerde
üniversitemizin tanıtımları yapılıyor. Tüm
bu konseptler sonucunda doluluk oranımız
oldukça yüksek. Geçen yıl genel doluluk
oranımız yüzde 99,15 gibi oldukça yüksek
bir orana ulaştı. Son 5 yılda farklı illerdeki
tanıtım fuarlarında 500 bin öğrenciye Hitit
Üniversitesi'ni tanıttık. Dünyanın merkezinde bir dünya üniversitesi ve en özel devlet
üniversitesiyiz. Profesyonel bir yaklaşım
sergiliyoruz. Zaman zaman benim zaman
zamanda hocalarımızın katıldığı eğitim
fuarlarında vatandaşlar bize üniversitenin
ücretini soruyor. Bizde özel bir üniversite
değil, devlet üniversitesi olduğumuzu dile
getiriyoruz. Tanıtımlarımız yurt dışında da
yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk dünyası ile Afrika ve Arap dünyası bizim için
çok önemli. Buralardan bize gelen çok sayıda öğrenci var. Bu durumun bundan sonra
da devam edeceğini düşünüyorum. Şuanda
3 kıtadan yüzün üzerinde yabancı uyruklu
öğrencimiz var. İnşallah bu sayının birkaç
katına çıkması için çaba gösteriyoruz. Şu
anda 13 yabancı uyruklu hocamız var. Tıp
Fakültemizde şu anda 65 öğretim üyesi
hocamız var. Tıp fakültesi her geçen gün
büyüyor. Lisansüstü çalışmalar çok yoğun
biçimde devam ediyor. Çorum'da yaşayan

insanların üniversitemizde yüksek lisans ve
doktora yapmaları için çağrıda bulunuyoruz.
Diyoruz ki sizdeki tecrübe ile bizdeki bilgi
birikimini paylaşalım. Özellikle sanayicilerimizin, iş insanlarımızın ve kamu görevi
yapan arkadaşlarımızın aramızda olmalarını
istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerle anlaşmalarının olduğunu söyleyen Rektör Alkan, bugüne kadar dünyanın
çeşitli üniversiteleriyle 150'nin üzerinde
anlaşma yaptıklarını belirtti.
'Neden Hitit Üniversitesi?' diye
soran Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
konuşmasında şunları kaydetti:
"Biz ne yaptığımız biliyoruz. Nereye
gitmek istediğimizi biliyoruz. Kalite güvence sistemleri çok önemli. Mühendislik
Fakültemizde Makine ve Kimya bölümlerinde akreditasyonumuzu aldık. Diğerlerine
de başlayacağız. Artık öğrencilerimize pek
çok dersi uzaktan eğitimle veriyoruz."
"İşbaşı konsept eğitimi, Meslek
Yüksekokullarımızda olmazsa olmazlarımızdan. İşbaşı konseptine geçiyoruz.
Geçtiğimiz dönem otomotiv sektörümüzle
yakın bir iletişim kurduk. Otomotiv bölümündeki öğrencilerimizin pratik eğitimlerine buralarda devam etmelerini istedik.
Öğrencilerimizin bir kısmı burada çalışmaya başladı. Kütüphanesiz üniversite olmaz.
Kütüphanemizde basılı ve elektronik yayın
sayımız 400 bini geçti. Kaynaklara her yerden 7/24 ulaşım sağlanıyor. Öğretim ele-

manlarımızın ve öğrencilerimizin kitap ve
dergi talepleri hemen değerlendirmeye alınıp tamamı yakını temin ediliyor. Hititsem
adını verdiğimiz sürekli eğitim merkezimizde öğrencilerimize değişik alanlarda çok
cüzi rakamlarla kurslar veriyoruz. 2016
Dünya Güreş Şampiyonasına, 2017 Avrupa
Üniversitelerarası Salon Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız."
"Öğrenci kesin kayıt işlemleri yüz
yüze yapılabildiği gibi, dileyen yeni öğrencilerimiz kesin kayıtlarını internet üzerinde
rahat bir şekilde halledebiliyor. Bu öğrencilerimizin kayıt için ilimize gelmelerine
gerek kalmıyor. Ders kayıtları da bu sistem
üzerinde gerçekleşiyor. Bunun için gerekli
yazılım bizim personelimiz tarafından gerçekleştirildi. Yine 80'in üzerinde öğrenci
kulübümüz var. Bu kulüpler çeşitli sosyal,
kültürel
faaliyetlerde
bulunuyorlar.
Faaliyette bulunan kulüpler imkanlar ölçüsünde desteklenmeye çalışılıyor. Bunun için
de bir yazılım yapıldı. Her şey bu sistem
üzerinden yapılıyor."
"Merkez laboratuarı bölgedeki en
güzel laboratuarlardan bir tanesi. Toprak
analizi başta olmak üzere pek çok tahlil
burada yapılarak ilimize hizmet veriliyor.
OKA
tarafından
desteklenen
bir

Teknokent'imiz var. Burada öğrencilerimiz
için yüzde 40'lık indirimler yaptık. Orada
şirket kurabilecekler. Yurt dışına gidecek
arkadaşlarımıza proje desteği veriyoruz.
Öğrencelerimiz yurt içi ve yurt dışı etkinliklerine katılabiliyor. Sadece hocalarımıza
değil, öğrencilerimize de destek veriyoruz.
Senatoda öğrenci arkadaşlarımızın temsili
var. Kendileri ile ilgili bir sorun varsa geliyorlar bunu bizimle paylaşıyorlar. Birinci
tercihle birimine en yüksek puanla yerleşen
öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye ediyoruz. Onun ötesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize karşılıksız burs veriyoruz. Öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma imkanı veriyoruz. Böylece onlar hem eğitim görürlerken hem de ekonomik anlamda kendilerine
destek sağlıyorlar. Engelsiz üniversite konseptimiz var. Gücümüz yettiği kadar yeni
yapılan kampüslerimize de engellilerimizle
ilgili her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Onun ötesinde kendi enerjisini
üreten bir kampüs bekliyor öğrencilerimizi.
Yurt dışı ile irtibatı yakın olan hocaların
bulunduğu bölümler bekliyor. Şehirle barışık bir üniversite bekliyor öğrenci arkadaşlarımızı. Günün her saatinde ulaşabilecekleri bir rektör bekliyor öğrenci arkadaşlarımızı. Her fırsatta her zaman ulaşabilecekler."
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İŞ İÇİNDE EĞİTİM

YARDIMLAŞMAK
GÜZELDİR
Ne kadar güzeldir arkadaşlık, dostluk, ahbaplıklar
arasında yardımlaşmak, ülke
çapında milletçe yardımlaşmayı
temin
edebilmek.
Bildiklerini bir diğer arkadaşına öğretebilmek ya da arkadaşına bilmediği bir işinde
yardımcı olmak!..
İmece usulünü, karşılıklı yardımlaşmayı daima
büyük bir memnuniyetle söyler, anılarımızı, göğsümüz
kabararak anlatırız değil mi
sevgili okurlarımız. Çünkü
gerçekten güzeldir insanların
birbirinin yardımına koşması,
birbirine her yönden destek
olması. Onun insana verdiği
haz, güç, güven bir başkadır.
İstisnasız tatmışızdır hepimiz
de bu zevki, hazzı. Onun için
de biliriz gerçekten güzel bir
davranış olduğunu. Ama
bazen nemelâzımcılık ederiz
bu konuda!..
İsterseniz her birimiz
kendi kendimizi bir kez daha
kontrol edelim, acaba dostluklarımızda üzerimize düşen
bu görevi yeterince yerine
getirebiliyor muyuz? Tüm
dostlarımıza elimizin erdiği,
gücümüzün yettiği misalince
her zaman yardımda (memnuniyetle)
bulunabiliyor
muyuz? Şu an şöyle bir soru
da gelebilir aklımıza: "Ben
herkesten görüyor muyum
ki." Ama şunu da unutmamalıyız ki, karşımızdakinden
beklemeden önce, fedakârlıkları biz yapacağız. Biz yaparsak, bize de mutlaka yapılır.
Hiçbir zaman emeğimiz boşa
çıkmaz!..
Şifa bağı'nda bu konunun güzel örneği veriliyor.
Yukarıda söylediğimiz gibi,
herkes elinin erdiği, gücünün
yettiğince birbirine her konuda yardımcı olmaya, birbirini
desteklemeye
çalışıyor.
Sözgelimi hanım kardeşlerimizden biri çok güzel dikiş
bildiği için, tüm ailelerin dikişlerinde büyük ölçüde yardımları olduğu gibi, bilmeyen
hanımlara da bir yandan
öğretisini sürdürüyor. Diğer
bir hanım kardeşimiz çorap
ve örgü işlerinde yardımlarını
esirgemezken, bir başkası da
iğne oyası, dantel işleri, derken burada yapılamayan iş,
işleri eksikli olan aile kalmıyor, Yeni yetişen gençler de
her işin ustasına çıraklıkla
her işin inceliklerini öğreniyor, on parmaklarında on
hünerle yetişiyorlar.
Dileğimiz, milletimizin
tüm fertleri aynı amacı güdelim, milletçe yardımlaşarak
gücümüze güç ekleyelim.
Tüm dünyada saygı ile kabul
edilen üstünlüğe erelim.
Bunun için de önce yakın
ahbaplıklarımız arasında yardımlaşmayı temin eteliyiz.
Ara ara başvurduğumuz
nemelâzımcılıklara son deyip,
kendimize elimizden gelen
bildiğimiz her konudaki yardımlarımızı esirgememeyi
prensip edinmeliyiz ve tüm
dostlarımıza da bu konuda
teşvikçi olmalıyız

AİLEVESAĞLIK

İDDİA UYANMADIKÇA ZEKÂ
BİR ÖZENTİ NİTELİĞİNDEDİR
HAYAL MERKEZİNİ YÖNLENDİRİR
İDDİA UYANDIĞI ZAMAN
HAYAL KAPANIR GERÇEKÇİLİK BAŞLAR

Biz şahsiyetimizi kaybedince, kendimi;
kendimizi köle durumuna sokuyoruz
Hayvan tipler de hazır köleyi kullanıyor. Bunun başka yorumu olamaz.
İşte aydın geçinenlerimiz. Kimlere hayrandır? Hedef. Amaç, akıllarının köşesinden geçer mi? Durmadan yabancıyı
över, onları örnek verirler. O aydın
geçinen mübarekler, köleden daha kötü
değil mi?
Bu mübarekler, "Biz de onlar gibi insanız, biz de bir şeyler yapalım da hiç
olmazsa sağ olduğumuzu gösterelim"
diyemezler mi?
Kediye baksak, fareyi avlar, avını getirip evin adamlarına göstermek sevdasındadır. Bunlar kedi kadar da kendine
mâlik değil.
İşte siyasilerimiz! Kendilerini kabul
ettirmeyi uydulukta aramıyorlar mı?
Halkımızın çoğu, gittikçe; '"yapamayız,
edemeyiz" zihniyetine saplanıyor.
Var mı hazıra konma? Aynı ölüler gibi
her şey hazır gelecek, hazır olacak diye
bekleniyor. Kullanılan zekâlar başka ne
yapacaktı?
Zekâ nedir?
Zekâ, aklın yeterliliğini ortaya koyan,
yetenek göstericisidir. Bu noktayı açıklarken, zekânın, akıl merkezlerini yönlendiren olduğunu görüyoruz. Bu itibarla, zekâ hedef aşığıdır. Nerede hedef
bulsa, oraya kayar ve aklın öteki merkezlerini de beraber o hedefe yönlendirir.
Zekâ nasıldır?
İnsanın zekâsı, aklının merkezlerinin
hepsini çalıştıran ve çalıştırdığı merkezlere yön veren bir nevi genel etkendir.
Zekâ dediğimiz etken, aklın hiçbir merkezini denetlemez, sadece peşine takar,
yön verir.
İddia uyanmadıkça, zekâ bir özenti nite-

liğindedir. Hayal merkezlerini yönlendirir. İddia uyandığı zaman, hayal kapanır gerçekçilik başlar.
İnsanların zekâsı, kendine ait ve kendini aşan hedefe varmak için kesin karar
bulduğunda, ciddiyet etkeniyle birlikte
aklın bütün merkezlerine, ciddiyetle,
dikkatle, anlayışla, takdirle, yargıyla
birlikte yön verir. Ki, işte o, hedefe
ulaşmak için gayeli bir yöndür. Zekâ,
öyle olursa şahsın zekâsı olur.
Bu gerçeğe göre, zekâ, aklın her merkezinin yöneticisidir, faaliyete de geçirir.
Aklın her merkezini yönlendirip faaliyete geçiren zekâ, hedefe âşık olduğu
için, sahibinde hedef bulamazsa, başkalarının tuttuğu hedefe koşar.
Koşar ama kendine ait olmayan hedefe
koşarken, iddiayı yanına alamaz, yalnız
koşar. Kendine ait hedef bulmadıkça,
iddia uykudadır. İddia, kendine ait
hedef bulduğu zaman uyanır, zekâ ile
birleşir. Akıl etkenleri de "ciddiyet, dikkat, anlayış, takdir ve yargı", iddiaya
eşlik eder. İşte o zaman, kendi hedefi
yolunda sağlam çalışan zekâdır ki, kişi,
zekâsı çok keskin şahsiyet olur.
Yeteneğini ortaya koyar.
İddiasızlarda şahsiyet de olamaz.
Olamaz, çünkü kendine ait adam değildir.
Konumuz zekâdır, şahsın hedefi olursa
şahsiyete ait zekâdır. Onun İçin, zekâ
ile ilgili merkezleri, müspet ve menfi
yönleriyle aldık, şahsiyete kadar getirdik.
Özet olarak; zekânın akıl etkenlerini
peşine takıp, hedefe koşan, hedef aşığı
bir merkez olduğunu kestirmiş olduk.
"Düşmanında dahi hedef bulsa oraya
koşan aklın bütün merkezlerini de gittiği tarafa yönlendiren varlığa ZEKÂ
denir.

Faydalı Bilgiler: Aspir Nedir?

Aspir, papatyagiller familyasından, 80-100 cm boyutunda, sarı,
beyaz, kırmızı ve turuncu çiçekler
açan bir bitkidir. Ana vatanı
Arabistandır. Kuraklığa dayanıklı,
kendiliğinden oluşan bitkidir.

Aspirin Faydaları
*Kolestrol ve kan şekerini dengeler.

*Romatizma ağrılarına karşı
etkilidir.
*Mideyi kuvvetlendirir.
*Dinçlik verir, cinsel isteği arttırır.
*Aspirin hastalıkların tedavisinin yanında renkli çiçekleri gıda ve
kumaş boyasında da kullanılır.
*Tohumlarında %35-40 yağ bulunur.
Bu yağlar yemek yağ olarak da kullanılır. Ayrıca bu yağ biyoyakıt olarak
da kullanılır.
*Bu bitkinin yağı, çayı ve posası
hem hastalıklara hem de vitamin
depolama açısından faydalı bir bitkidir. Biyoyakıt yağından kalan küspesinde ise ortalama %25 protein vardır.

Aspir çayı nasıl yapılır?

1 çay kaşığı çiçeği 1 su bardağı
*Bağışıklı sistemini güçlendirir. sıcak suya atıp kaynamasını bekleyiniz. 10 dakika demini aldıktan sonra
*Kilo vermeye yardımcı olur.
*Adet kanamalarını kolaylaştırır. kullanıma hazırlayabilirsiniz.

Kırkambar

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

İNANCINI
SAĞLAMLAŞTIRIRSAN,
ANLAYIŞIN MÜSPETLEŞİR.

Kâinatı aynı anda, varlıkların içinden
yaşatan bir güç var. Bütün güçler
ondan, bütün canlar ondan.

Kâinatı aynı anda, varlıkların içinden yaşatan
bir güç var. Bütün güçler ondan, bütün canlar
ondan.

Kelimelerle yaşantılar birleşmeli.
Ondan sonra olabilirsin neş'eli.
İnancın kesin bir karar bulmamışsa eğer, . Bir dikilir bir yıkılır gidersin.
Kendine gel!.. Kendini anınla yaşa ki;
Dediğimizi anlayabilesin.
İnanmak şu noktadan başlar: Yaşaman neye
bağlıysa, inandığın odur. O halde inceleyelim. Bizi
yaşatan nedir? Ancak bir şartla; vasıtayı değil, esası
bulacağız. Yaşamak neye bağlı, ölmek neye bağlı?
Yaşamamız için
En yakın vasıta ne?
Ölmemiz için
En yakın vasıta nedir?
En yakın vasıtayı bulursak, onun arkasındaki
esası o noktadan bulmak kolay olur.
Yemesek epey yaşarız. İçmesek de yine öyle.
Demek ki; yaşamak, ölmek, midemizde değil.
Hava almasak. Yâni nefes alıp vermesek; ne
kadar, kaç dakika yaşayabiliriz? Tamam, öyleyse;
ciğerimiz, kalbimiz, midemizden daha yakın.
Peki, biraz daha yaklaştık. Ciğerimizin ve kalbimizin yakınında bir merkezimiz var. Nefesimizi o
merkez alıp veriyor.
Bak!.. İyi dikkat ister. Kendini anınla yaşayıp
yaşamadığın şimdi belli olacak. Sen kendi iradeni
kullanmak istemesen bile bak, yine nefesin alınıp
veriliyor. O nefes alınıp verilen merkeze pür dikkat
kesil!..
Nedir o, nefesin alınıp verilmesine amil olan
nedir? Her mahlûku kendi içinden yaşatan; büyük,
büyük, akla sığmayacak kadar çok büyük!.. Aklın
alamayacağı kadar çok yaygın. Kâinatı aynı anda,
varlıkların içinden yaşatan bir güç var. Bütün güçler ondan, bütün canlar ondan.
Onu görebilmek, ancak onun görmesinden
gördüğünü idrak edenlerde olur. Bizim aklımızla
kapsanmaz büyüklükte.
Anlayamadınsa, çorap çıkarır gibi şu üstündeki fizik yapından gövdeni çıkart, koy bir kenara.
Kendin kendine bak!.. Neye dayalısın? Neden türemişsin? Hah. Gövdeni bir kenara koyarsan, meseleyi hemen anlarsın.
Fizik aleminden beri gel!.. Tamamen can'da
olduğunu anlamaya çalış!.. Hah şöyleeeee!.. Bak,
seni yaşatan, beni ve bütün kâinatı aynı anda yaşatan, sevk ve idare eden!..
Benzeri yok.
Hâkimi yok.
Ondan başka bir varlık da yok.
Tek o var.
Var eden o,
Yaşatan o,
Sevk ve idare eden yine o!..
Yaşamamız neye bağlıymış gördün mü?
Görmek kolay değil, sezdin mi?
İşte kendini anıyla yaşayanlar, böyle yaşıyor.
Biz öyle yaşarken inancımız müspet ve kavi, yâni
güçlü olur. Böyle bir güçlü inançtan da aklımız
besin alır.
Kendini Anınla Yaşa!..

“Eğitim deyince akla, muktedir olmak gelir.”
K.K. 73

Abdulkadir DURU

Sayfa
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‘Uluslararası İşgücü Kanun

Tasarısı geri çekilsin’

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi
Necati Gül yabancı çalışanlara iş imkanı sağlayan
Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı”yla ilgili eleştirilerde bulundu. Uluslararası İşgücü Kanun
Tasarısı yasalaşırsa işsizliğin daha da artacağını ve
üniversite mezunu Türk vatandaşlarının işsiz kalacağını kaydeden Gül, “Diplomalı ve "nitelikli"
işsiz olmak istemiyoruz! Uluslararası İşgücü
Kanun Tasarısı`nın geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.
Hükümet
tarafından
hazırlanarak
TBMM`ne sunulan "Uluslararası İşgücü Kanunu
Tasarısı"nın 29 Haziran 2016 tarihinde, TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu`nda, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan Hükümet`ten geldiği şekliyle kabul edildiğini söyledi.
Gül “Uluslararası İşgücü Kanunu
Tasarısının genel gerekçesinde nitelikli yabancı
çalışan vurgusu tekrar tekrar belirtilmekte ancak
bu niteliklerin neler olduğu, nasıl ölçüleceği, nasıl
denetleneceğine dair hiçbir akılcı, bilimsel, nesnel
ölçüt, kural ve koşul öngörülmemiştir. Kaldı ki
bizler bu ülkenin mühendisleriyiz. Ziraat
Fakültelerinde 20 binin üzerinde öğrenci öğrenim
görmekte; her yıl 5 bin kişi Ziraat mühendisi olarak mezun olmaktadır. 25 bin Ziraat Mühendisi
işsizdir. Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı yasalaşırsa işsizlik daha da artacak, mesleki nitelik ve
haklar aşınacak, hak kayıpları yaşanacak, ülkemiz
sahte mühendis ve mimar ile dolacak ve mesleğimiz ile birlikte ülkemiz büyük bir darbe alacaktır.
Ülke vatandaşlarına tanınmayan haklar yabancı
çalışanlara tanınamaz! Mesleğimiz ve geleceğimiz ile oynanmasına izin verilmesin! İşsiz kalmak, düşük ücretlerle çalışmak istemiyoruz!
Diplomalı ve "nitelikli" işsiz olmak istemiyoruz!”
dedi.
Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısının geri
çekilmesini istediklerini dile getiren Ziraat
Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, başta
Çorum milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerinden destek beklediklerini söyledi.
Gül ziraat mühendislerinin de zmo.org.tr
adresinde yayınlanan dilekçeyi 0 312 420 65 14
numaraya başbakanımız Binali Yıldırım’a faks
olarak gönderilmesini istedi.

Lisans tamamlama
başvuruları 18

Temmuz’da başlıyor

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Basın ve
İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hacı Nuri
Lafcı Lisans tamamlama müracaat tarihleriyle
ilgili yaptığı açıklamada,”YÖK, sağlık çalışanlarının lisans tamamlamalarına yönelik takvimi açıkladı. Buna göre lisans tamamlama başvuruları 18
Temmuz (saat 14.00)’da başlayacak, 25 Temmuz
(saat 17.30)’da sona erecek. Sağlık-Sen olarak
mücadelesini verdiğimiz Tıbbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik bölümü mezunlarının lisans tamamlama hakkı da hayata geçti. Bu bölüm mezunları
Sağlık Yönetimi bölümünde lisans tamamlayabilecek. Konuyla ilgili YÖK Duyurusu, Sağlık Önlisans Programlarının Lisans Tamamlama
Yapabilecekleri Lisans Programları ve 2016
Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı
(SLT) Kılavuzu" na Sendikamızın Web sayfasından ulaşılabilir”

GÜND
 EM

Saman balyası kül oldu
Çorum’da
Mustafa A’ya ait tarlalarda çıkan yangın
sonucu 1500 saman
balyası kül oldu.
Yangın, saat 15.00 sıralarında
Çorum Ortaköy karayolunun 1.
Kilometresinde meydana geldi.
Mustafa A’ya ait 200
dönüm tarla üzerinde bulunan
1500 saman balyası atılan sigara
izmaritinden kaynaklı alev aldığı iddia edildi. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek Bin 500 saman balyasını kül
etti.
Yangına müdahale ederek
güçlükle
söndürüldü.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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NAMAZ SAATLERİ
İmsak

03:21

Güneş

05:15

Öğle

12:53

İkindi

16:49

Akşam

20:19

Yatsı

22:03

TÜRKİYE’DEN GAZZELİ
ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Türkiye, Ramazan Bayramı’nda Gazze
halkını yalnız bırakmadı. Filistin halkının acil insani ihtiyaçları için
Başbakanlık AFAD koordinasyonunda
11 bin ton insani yardım malzemesi
hazırlandı. Çocuklar için en az gıda
kadar acil olan oyuncaklar ve bayramlık kıyafetler de Ramazan
Bayramı’nda Filistinli çocukların
yüzünü güldürdü.
Acil gıda yardımına ihtiyaç duyan
Filistin halkı için Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) koordinasyonunda hazırlanan

11 bin ton insani yardım malzemesi,
Mersin Limanı’nda Gazze için demir
aldı.
AFAD, Türk Kızılayı, Toprak
Mahsulleri Ofisi ve bir özel kuruluşun
desteği ile hazırlanan yardımların
değeri 25 milyon TL’yi buldu.
Yardımların içeriğinde neler var?
Yardımları taşıyan Lady Leyla gemisine yüklenmesi devam eden insani yardım malzemeleri; 10 bin 104 oyuncak,
bin 500 bebek bezi, 13 bin 755 gıda
kolisi, 5 bin ton un, 3 bin ton şeker, 2
bin ton pirinç, 500 ton ayçiçek yağı,

100 bin giysi ve 20 bin ayakkabıdan
oluşuyor.
Türkiye’nin insani yardımlarını taşıyacak olan Lady Leyla isimli gemi,
Temmuz’un ilk gününde Mersin limanından demir aldı ve rotasını İsrail’in
Aşdod limanına çevirdi.
AFAD Başkanvekili Mehmet Halis
Bilden başkanlığındaki AFAD insani
yardım ekibi tarafından karşılanan
insani yardım malzemeleri, Türk ve
Filistin Kızılayları aracılığı ile Gazze
halkına ulaştırıldı.
Çocuklara acil yardım
Çocuklar için en az gıda yardımı kadar
önem taşıyan oyuncaklar ve bayramlık
kıyafetler de unutulmadı.
Hazırlanan oyuncaklar Ramazan
Bayramı’nda Filistinli çocukların
yüzünü güldürdü. Aynı zamanda
çocukların hayatlarının normalleşmesine de katkıda bulunmuş olacak.
Gazzeli çocuklar bağışlanan 100 bin
giysi ve 20 bin ayakkabı ile bayramı
yeni kıyafetler ile karşıladı.

Elektrik kesintisi
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre; Çorum'da yapılacak olan
teknik çalışmalar nedeniyle
'Programlı Elektrik Kesintisi' uygulanacak.
Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacıyla Yeşilırmak Elektrik
Dağıtım A.Ş. Çorum İl
Koordinatörlüğünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman
dilimi ve işin içeriği ile ilgili yapılan
güncel bilgilendirme şöyledir:
16.07.2016 Cumartesi günü 08:3010:30 saatleri arasında Bahabey
Caddesi Bir Kısmı, Esnaf Evleri
4,6,11,13 Sokakların Bir Kısmı,
Salim Akaydın İlköğretim Okulu,
Bahar Caddesi Şenyurt 1. Ve 2.
Cadde Bir Kısmı, Şenyurt
1.,12.,14.,8.,10.,6.,7., Sokaklara,
16.07.2016 Cumartesi günü 10:3012:30 saatleri arasında Gazi Paşa
Sokak Kulaksız Sokak, Kulaksız 1.
Sokak,sepetçi Sokak, Gazi 16,14
Sokaklar, Yavruturna Sokak,baltalı
Sokak, Baltalı 1. Sokak, Uğurmumcu
Caddesi, Çanlı Sokak, Eskisaray 2.

Sokak, Eti Caddesi Bir Kısmı, Hüyük
Caddesi Bir Kısmı, Lale Sokak,
Şahin Sokak, Erdem Sokak, Aksaray
3 Sokak, Aksaray 1 Cadde Bir Kısmı,
Aksaray 3 Cadde bir kısmına
16.07.2016 Cumartesi günü 13:3015:00 saatleri arasında İnönü Caddesi
Bir Kısmı, Kubbeli Caddesi Bir
Kısmı ,Aynalı 1. Sokak,kubbeli
1.Sokak, Nurettinbey Caddesi Bir
Kısmı, Demirciler Sokak, Cemilbey
Caddesi Bir Kısmı, Hasanpaşa Sokak
Bir Kısmı, Yenidoğan Caddesi Bir
Kısmı, Yenidoğan 6,7, Sokakların bir
kısmına,

16.07.2016 Cumartesi günü 15:0016:30 saatleri arasında Millet
Sokaklar, Millet Caddesi, Vatan
Caddesi, Sanayi ,3,4,5,6,7,8,11,
Sokaklar, İnönü Caddesi Bir Kısmı,
Yenidoğan 2,3,4,11,sokakların bir
Kısmına,
16.07.2016 Cumartesi günü 16:3018:00 saatleri arasında Sgk - İş-kur,
Müze, Endüstri Meslek Topel
Caddesi, Cemilbey Caddesi,
Anıtevler 1,2 Sokakların, İnönü
Caddesi bir kısmı Erzurum Dede
Yolu bir kısmına programlı olarak
elektrik verilemeyecek.

Çalışanlar müjde! O parayı iki kez alabilirsiniz

Milliyet gazetesi yazarı Cem Kılıç, bugün köşesinde bir işçinin iki kez kıdem tazminatı alabileceğini yazdı.
Yargıtay daha önce vermiş
yen işverenin talebini haksız
olduğu kararlarında 15 yıl,
buldu. Karar sonrası bu kişile3.600 günle kıdem tazminatı
rin yeniden çalışmasının önünalan kişilerin yeniden çalışmade bir engel kalmadı. Milliyet
ya başlamaları konusunda şart- gazetesi yazarı Cem Kılıç,
ları belirledi. Yargıtay, yeniden bugün köşesinde çalışanlar için
çalışmaya başlayan işçiden bu
çok önemli detaylara yer verdi.
hakkın kötüye kullanıldığı
Kılıç, bir işçinin iki kez kıdem
iddiası ile tazminatı geri istetazminatı alabileceğini belirtti.

DEVREN SATILIK MAĞAZA
İş değişikliği nedeniyle devren satılık bay, bayan, bebe
giyim mağazası İrtibat telefonu: 0 533 361 22 78
K.K.169

Tarihte Bugün

14 Temmuz 1223 II. Filip (Fransa) ' nın ölümüyle
VIII. Louis Fransa kralı oldu.
14 Temmuz 1683 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
komutasındaki Osmanlı Orduları, II. Viyana
Kuşatması'nı başlattılar.
14 Temmuz 1700 Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası
ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.
14 Temmuz 1789 Fransızlar krallığa karşı ayaklandılar. Halk Paris Bastille Hapishanesi’ndeki
siyasi tutukluları serbest bıraktırdı. Cumhuriyetin
başlangıcı olan 14 Temmuz Fransızların ulusal
bayramı.
14 Temmuz 1926 Mustafa Kemal Paşa’ya yönelik
İzmir’de suikast girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit
ve arkadaşları idam edildi.
14 Temmuz 1933 Almanya’da Naziler muhalefet
hareketlerini yasakladı.
14 Temmuz 1936 Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın
madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin
Olimpiyatları’nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi.
14 Temmuz 1938 İtalya Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti.
14 Temmuz 1942 Atılay faciası: Atılay denizaltısı
eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı.
37 subay ve er öldü.
14 Temmuz 1948 Yerli Film Yapanlar
Cemiyeti’nce düzenlenen ilk film festivali: Şakir
Sırmalı’nın yönettiği "Unutulan Sır" en iyi film,
Turgut Demirağ’ın yönettiği "Bir Dağ Masalı" en
iyi ikinci film seçildi. Nevin Aypar en iyi kadın,
Kadir Eroğan en iyi erkek oyuncu, Cahide Sonku
ve Talat Artemel en iyi karakter oyuncusu dallarında ödüllendirildi.
14 Temmuz 1948 Kapatılan Türkiye Emekçi ve
Köylü Partisi lideri Dr. Şefik Hüsnü Değmer 5 yıl
hapse mahkûm edildi.
14 Temmuz 1950 Genel Af çıktı.
14 Temmuz 1958 Irak’da darbe: Kral II. Faysal ve
Başbakan Nuri Said Paşa öldürüldü.
14 Temmuz 1959 Kerkükte, üç gün üç gece sürecek, Türkmen katliamı başladı.14 Temmuz
14 Temmuz1960 Eski Konya Valisi Cemil
Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.
14 Temmuz 1968 Tuluat sanatçısı İsmail
Dümbüllü bir jübile gecesiyle sahnelerden ayrıldı.

VEFAT EDENLER

ARİF DİKMEN
Bektaşoğlu Köyü' nden gelme, Turabi, Yusuf ve
Haydar DİKMEN' in babası; Arif DİKMEN vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

İBRAHİM DEMİR
Düdüklük Köyü' nden, Galerici Esnafından Arap
KILIÇ' ın kayınpederi, Müzeyyen, İsmet, Sultan,
Erdal ve Nezahat DEMİR' in babası; İbrahim
DEMİR vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
MAVUŞ TAŞKAN
Üyük Köyü' nden gelme, Ahmet TAŞKAN' ın eşi,
Yedaş çalışanı Arif TAŞKAN' ın annesi, Çakır
Köyü' nden gelme Satılmış SUNA ve Bakırcı
Esnafından Fevzi SUNA' nın kardeşi, Fatih
YALÇIN' ın kayınvalidesi; Mavuş TAŞKAN vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Havuz keyfiniz

hastanede sonlanmasın!

Kadınların deniz veya havuzdan çıktıktan
sonra ıslak mayoyla güneşlenmesinin idrar yolu
enfeksiyonuna neden olduğunu söyleyen Op. Dr.
Seval Taşdemir uyarıyor: "Tatil dönüşü mutlaka
kadın doğum uzmanınızı ziyaret edin! Bu enfeksiyonların tedavisini geç kalmadan yaptırın."
Güneş, deniz ve havuzla başlayan tatiliniz
hastanede sonlanmasın; iltihaplar, enfeksiyonlar
veya mantar yüzünden kadınların tatili kabusa
dönmesin. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek
Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları,
Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval
Taşdemir, yaz aylarında kadınların dikkat etmesi
gerekenler hakkında bilgi verdi...

YANINIZDA YEDEK MAYO
BULUNDURUN

Yaz döneminde hijyeninden emin olduğunuz, temiz ve bakımlı havuzlarda yüzmeye özen
gösterin. Havuzların hijyeni için kullanılan kimyasallar cilt yoluyla emildiği için, uzun süre
havuzda kalınmamalı ve havuzdan çıktıktan
sonra mutlaka duş alınmalıdır. Ayrıca ıslak
mayoyla kesinlikle durulmaması gerekiyor. Islak
mayo ile güneşlenmek, genital bölgede mantar
enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bu enfeksiyonlar
yüzünden akıntı gibi şikayetler yaşanabilir.
Genital bölgede kaşıntı ve akıntı her kadında
görülse de, hamilelerde bu risk daha da fazla. Bu
yüzden güneşlenirken yanınızda mutlaka bir-iki
adet yedek mayo bulundurun.

İDRAR YOLLARI
ENFEKSİYONLARI
HEMEN TEDAVİ EDİLMELİ

Kadınların deniz veya havuzdan sonra
ıslak mayoyla kalması mantar enfeksiyonlarının
yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Bunun sebebi de kadınlarda idrar yolunun
kısa olmasıdır. Bu enfeksiyonların tedavisi geç
kalınmadan, mümkünse hemen yapılmalıdır. Geç
kalınması halinde enfeksiyonun böbreklere yayılması nedeniyle daha ciddi sağlık sorunlarına
neden olabilir.
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Milli Takım Çorum’da kampa girdi
SICAK
SICAK

Sırbistan'ın Ivancija şehrinde 3-7 Ağustos 2016 tarihlerinde düzenlenecek Küçük Erkek Balkan Voleybol
Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Küçük Erkek Voleybol Milli Takımı Çorum'da kampa girdi.

Milli Takım, 2 Ağustos 2016 tarihine
kadar turnuvaya hazırlık sürecini Çorum'da
geçirecek. Şampiyonada 1. Grup'ta yer alacak
milli takım Bosna Hersek, Moldova
veYunanistan'la mücadele edecek. 2. Grup'ta ise
Bulgaristan, Romanya, ev sahibi Sırbistanve
Karadağ yer alıyor.
Küçük Erkek Voleybol Milli Takımı
kamp kadrosunda Osmaniye Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı
Osmaniye İstiklal Spor Kulübü oyunsu Cafer
Kirkit'te yer alıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş
Demir, "Osmaniye her geçen gün spor branşlarında başarı sağlayan bir il. Daha önce de birçok
branşta sporcumuz milli takımda şehrimizi temsil etti. Bu şampiyonada da ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek olan sporcu kardeşimiz Cafer
Kirkit'e başarılar diliyorum." dedi.
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HAMİLELER TEK BAŞINA
YÜZMEMELİ

Hamileler, tatilde birtakım kurallara uyarlarsa suyun iyileştirici etkisinden faydalanabilirler. Hamilelerin denize veya havuza girmesi
bedenlerindeki gerginliği azaltıp onları rahatlatması açısından ve alınan kilolar nedeniyle oluşan
sırt ve bel ağrıları için çok faydalıdır. Ancak
hamilelerin hijyen kurallarına dikkat etmeleri, hijyeninden emin oldukları, temiz deniz ve havuzlara girmeleri son derece önemlidir. Ayrıca anne
adayları denizde yalnız yüzmemeye dikkat etmeliler. Hamilelik döneminde magnezyum ihtiyacı
arttığı için bacaklarda kramplar meydana gelebilir. Yanlarında bir kişinin olması paniklememelerini ve kendilerini daha güvende hissetmelerini
sağlayacaktır. Hamileler gün içinde çok sıcak
olmayan saatlerde denize girmeli, çıktıktan
hemen sonra mayolarını değiştirmeliler.

HİJYENİNDEN EMİN DEĞİLSENİZ,
O SUYA HİÇ GİRMEYİN

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek
Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları,
Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval
Taşdemir, yaz tatilinde kadınların dikkat edilmesi
gerekenleri anlattı:
Pamuklu iç çamaşırı giymeli ve her gün
değiştirmelisiniz. Özellikle yaz aylarında sentetik
iç çamaşırı kullanmamalısınız.
Vücudunuzu sıkan dar kıyafetler veya
pantolonlar giymemelisiniz. Açık renkli ve
pamuklu giysileri tercih etmelisiniz.
Denizden veya havuzdan sonra ıslak
mayoyla güneşlenmemeye özen göstermelisiniz.
Bu, kadınlarda enfeksiyon oluşumunu önlemenin
en önemli kuralıdır.
Deniz veya havuz suyunun hijyeninden
emin değilseniz; o suya hiç girmemelisiniz.
Denize ya da havuza girmeden önce ve
çıktıktan sonra mutlaka duş almalısınız. Genital
bölgedeki yararlı bakterilerin yok olmaması için
vajinanın içini yıkamamalı; pudra, deodorant ve
parfüm gibi ürünler kullanmamalısınız.
Vajinada akıntı, yanma, kötü koku veya
kaşıntı varsa en kısa sürede kadın hastalıkları
doktoruna gitmelisiniz. Bunların sebebi mutlaka
teşhis edilmeli ve geç kalınmadan, en kısa sürede
tedavisi yapılmalıdır.

Çorum’da 5424 sporcu bulunuyor

Basketbol branşında 426 sporcu bulunuyor.

Çorum’da İl Spor Merkezinde toplam 28
branşta 5424 sporcu bulunuyor. En son sporcu
bulunan branş Basketbol oldu. Basketbol branşında 426 sporcu bulunurken, Futbol 393 sporcuyla en çok sporcu bulunduran ikinci branş
oldu. Futbolu 344 sporcuyla Voleybol branşı
izliyor.
Çorum’da faaliyet gösteren branşlar ve sporcu
sayıları şöyle;
Basketbol 426, Futbol 393, Voleybol 344,
Jimnastik 325, Tenis 287, Atletizm 267, Boks
233Judo 212, İzcilik 191, Badminton
188,Taekwondo 186, Hentbol 184, Masa Tenisi
182 Kickboks 178, Yüzme 166, Halter 161,
Bisiklet 154, Güreş 149. Wushu 149,
Halkoyunları 146 Karate 134, Bilardo 128,
Oryantirink 125, Muay Thai 119, Bocce 117,
Okçuluk 112

Futbol branşında 393 sporcu bulunuyor.

