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Muhtardan
Muhtardan
yangın
yangın
açıklaması
açıklaması
Sayfa 5’te

Rektör’den
Rektör’den
Tamer’e
Tamer’e
ziyaret
ziyaret

Uslu, TBMM’de
nöbetçi kalacak

TBMM Genel Kurulu,
"Yatırımların Proje Bazında
Desteklenmesi ve Bazı Kanun ve
KHK'larda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı" görüşmelerini
tamamlayarak TBMM Genel
Kurulu, 1 Ekim 2016'ya
kadar yasama tatiline
girdi.
Sayfa 3’te

Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Türkiye
Üniversite Sporları
Federasyon Başkanı
Prof. Dr. Kemal Tamer’i
ziyaret etti.
Sayfa 2’de

Vali Kılıç’tan Olçok

ailesine ziyaret

Çorum
Valisi Necmeddin
Kılıç, 15 Temmuz
darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok
ve oğlu Abdullah
Olçok’un ailesine
taziye ziyaretinde
bulundu.

Doğalgaz zorunlu değil
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Çorum İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı yapıldı

Sayfa 3’te

İklim kamplarına

ilgi artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından başlatılan “İklim
Değişikliği Konusunda Farkındalık
Geliştirme Projesi” kapsamında
gerçekleştirilen "İklim Kampları"
iklim değişikliği konusunda bilgi ve
farkındalıklarının geliştirilmesinde
etkin rol oynuyor.
Sayfa 2’de

TSO’dan aidat

açıklaması

Dün Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Fikret Zaman’ın başkanlığında gerçekleştirilen kurulda,
Çorum’da hava kirliliğinin kontrolüne yönelik alınacak tedbirler ile uygulanacak yakıt programı masaya
yatırıldı. Toplantı’da Çorum’un ekonomik, sosyal yapısı ve meteorolojik iklimi göze alındığında doğalgaz’ın
teşvik edilmesi, doğalgaz altyapısı bulunmayan yerlerinde bir an önce doğalgaz altyapısına kavuşturulmasına karar kılındı. Hatırlanacağı üzere bir önceki kurulda doğalgaz kullanımı zorunlu kılınmıştı. Değiştirilen maddeler ile “Zorunlu” ibaresi “teşvik” olarak değiştirildi.
Sayfa 4’te

Omuz omuza

‘Bayrağımızı indirmeye ne

bombaları, ne de silahları yetecek’

Sayfa 3’te

İnsani Değerler Platformu Dönem
Sözcüsü Zeki Kanbur, “Sivil Toplum
olarak net mesajımız şudur, Türkiye’de
ezanları susturmaya, bayrağı indirmeye,
vatanımızı bölmeye, milletimizi parçalamaya, bu eli kanlı örgütlerin
ve arkalarındaki güçlerin ne
silahları ne de bombaları yetmeyecektir” dedi.

mücadele edeceğiz

Tüm Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜMSİAD) Çorum Şubesi
Şube Başkanı Abdurrahman Kılıç,
Gaziantep'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı.
Sayfa 4’te

AK Partili kadınlardan Elektrik kesintisi

gönüllülük hareketi

Sayfa 5’te

TBMM’de kabul edilen Torba
Yasa ile kamu alacaklarına dair
yeniden yapılandırma,
Ticaret ve Sanayi Odalarına
’da yansıdı.
Sayfa 3’te

Kırkdilim Yolu
trafiğe açıldı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum
Koordinatörlüğü tarafından, Çorum’da yapılacak olan
teknik çalışmalar nedeniyle “Programlı Elektrik
Kesintisi” uygulanacağı açıklandı.

Bilim ve Sanayi Bakanı
Çorum’a gelecek

Sayfa 7’de

AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk
Özlü’yü Çorum’a davet etti.

Sayfa 5’te

Çorum Şoförler ve
Nakliyeciler Odası
Başkanı Tahsin Şahin, 6
Mayıs 2016 tarihinde
meydana gelen trafiğe kapatılan
Çorum-Osmancık karayolu
Kırkdilim Geçidi’nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını
Sayfa 4’te
açıkladı.
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İHA
ve Drone
kullanımları sınırlandırıldı
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KPSS başvurularında

son gün bugün

Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)
başvuları bugün sona eriyor. Başvurular 9
Ağustos'ta başlamıştı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
ortaöğretim ve önlisans düzeyinde başvuru
işlemleri 09 Ağustos'ta başlamıştı. KPSS başvuruları 24 Ağustos (Bugün) 2016 tarihinde sona
erecek.
Çorum Valiliği, sivil insansız hava araçlarının (İHADrone) kullanımının sınırlandırılmasına dair bir genelge yayınladı.
Vali Necmeddin Kılıç imzasıyla yayınlanan genelgede, sivil insansız hava araçlarının
(İHDrone) uçuşlarının yasaklandığı belirtilerek,
“her türlü Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA
veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Kollukça tespiti
halinde durum tutanağa bağlanacak ve ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli
ve idari işlemler yapılacaktır” uyarısında bulunuldu.
(İHADrone) uçuşlarının yasaklanmasıyla
ilgili olarak yayınlanan genelgede şöyle denildi:
“Çorum ili hava sahasında Sivil İnsansız
Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) ve
Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının il
merkezi/ilçelerimizde bulunan ve milli güvenliğimiz açısından hassasiyet arz eden;
Valilik/Kaymakamlık,
Belediye,
Askeri
Güvenlik Bölgeleri, Hastane, Bina, Tesisler ve
Lojmanları, Adliye Binası ve Lojmanları, İl
Jandarma Komutanlığı, MİT, Emniyet Bina,
Tesis ve Lojmanları, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına
ait
Bina,
Tesis
ve
Lojmanları,Devlet Büyüklerinin ziyaretleri esnasında konaklayacağı tesis, bina, otel çevresinde,
akaryakıt depoları ve istasyonları, AVM, Trafo
Merkezi, Otogar vb tüm kritik tesis yapı ve binaları üzerinde, Öğrenci Yurtları gibi bölgelerin
üzeri ve yakın çevresinde izinsiz olarak uçuş
yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin
engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü
mensuplarınca güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının
satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve izne bağlanması amaçlanmıştır. Bu genelge Çorum ili sınırları içerisinde bu kararın birinci maddesinde ifade edilen
İnsansız Hava Araçlarını (İHA veya DRONE)
satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları
kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. İnsansız
Hava Aracı (İHA):İnsansız Hava Aracı Sistemi
(İHAS)’nin bir bileşeni olarak işletilen, sürekli
uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot
bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından
kontrol edilerek veya belli bir uçuş planı üzerinde otomatik olarak hareket edebilen ve havada
kalabilen, İnsansız Hava Aracı Sistemleri
Talimatına göre azami kalkış ağırlıkları referans
alınarak Azami kalkış ağırlığı (500 gr (dâhil) –
4kg) İHA0, (4 kg (dâhil) – 25 kg) İHA1, (25 kg
(dâhil) – 150 kg) İHA2 ve (150 kg (dâhil) ve
daha fazla olan) İHA3 olarak adlandırılan hava
araçlarını ifade eder. İnsansız Hava Aracı
Sistemi (İHAS): İHA ile kontrol istasyonu,
komuta ve kontrol veri bağı, kalkış ve iniş sistemi gibi uçuşun sağlanması için gerekli olan birbirinden ayrı sistem elemanlarının bütününü,
ifade eder. Çorum İli sınırları içerisinde her türlü
Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya
DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını
satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar
en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım
amacı, markası ve modelini ekteki forma uygun
olarak bildirmekle yükümlüdür. Sivil İnsansız
Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) Ulaştırma
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün
22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı
Sistemleri Talimatının Uçuşa Yasak Bölgeler
Başlıklı 18’inci Maddesinde belirtilen yerler ile
birlikte ilimiz merkez ve ilçe sınırları içerisinde
bulunan; Valilik ve Kaymakamlıklara ait bina,
konut ve tesisler, Askeri Bölge, Bina, Tesis ve
Lojmanları, Adliye Binası ve Lojmanları,
Belediye Başkanlığı Binası ve Belediye
Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerin binası/tesis
ve Lojmanları, İl jandarma komutanlığı,
Emniyet Müdürlüğü binası ile diğer bina, tesis
ve lojmanları, MİT ve Lojmanları, Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına ait Bina Tesis ve Lojmanları,
Cezaevi bina ve tesisleri, Öğrenci Yurtları, Otel
ve Pansiyonların yakın çevresi, Devlet
Büyüklerimizin Konaklayacağı tesis, bina ve
otel çevresinde, İrtifaya bakılmaksızın akaryakıt
depoları ve istasyonları, AVM, Trafo Merkezi,
Otogar vb tüm kritik tesis yapı ve binaları üzerinde, İrtifaya bakılmaksızın 2911 Sayılı Kanun
Kapsamında ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu Ek1 Maddesi kapsamında
düzenlenecek her türlü toplantı, şenlik vb. insan
kalabalığının fazla olduğu etkinlikler ile diğer
kalabalık bölgeler üzerinde, sivil insansız hava
araçlarının (İHADrone) uçuşu yasaklanmıştır.
Valilik/Kaymakamlıklar, Emniyet Birimleri,
Askeri birimler yada diğer Kamu Kurumlarının
her hangi bir nedenle Sivil İnsansız Hava
Araçlarını uçurması durumunda, uçurulacak bölgedeki ilgili kurumlar ile uçuş yerinin bağlı
olduğu kolluk kuvvetlerine yer,
güzergâh ve uçuş süresi hakkında
bilgi verdikten sonra, uçuşu sağlanacaktır.

Rektör’den Tamer’e ziyaret
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı
Prof. Dr. Kemal Tamer’i ziyaret etti.
Ziyarette, yakın zamanda
Çorum'da gerçekleştirilecek olan 2016
Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası ve 2017 yılında düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Futsal Şampiyonası hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Türkiye'nin, Çorum'un ve Hitit
Üniversitesi'nin tanınırlığının artmasında bu tür etkinliklerin büyük önem
arz ettiğini ifade ederek, Çorum’da
güreş sporunun ayrı bir yeri olduğuna
vurgu yapan Rektör Alkan,
“Gerçekleştirilecek şampiyonayla
ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancım tamdır. Ata sporumuzu tüm dünyaya layıkıyla tanıtıp,
sergileyeceğiz” diye konuştu. Prof.

Dr. Alkan; Çorum tarihinde bu organizasyonun bir ilk olma özelliği taşıdığını ve şampiyonanın Çorum ve
Hitit Üniversitesi'nin tanıtımı beraberinde eğitim, sanayileşme ve kültürleşme noktasında da çok önemli bir
misyonu üstleneceğini sözlerine ekledi.
Rektör Alkan ayrıca, 2016
Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası’nın üniversiteye kazandırılması ve katkılarından dolayı başta
Türkiye Üniversite Sporları
Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kemal
Tamer olmak üzere sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ve bu tür görüşmeleri çok önemsediklerini ifade eden Prof. Dr. Kemal
Tamer ise; gayretlerinden ötürü
Rektör Alkan'a ve emeği geçen herkese Türkiye Üniversite Sporları

Buharaevler’de içme suyu
hattı yenileme çalışmaları

Çorum Belediyesi, Buharaevler
Mahallesi’nde 8.170 metre uzunluğundaki içme suyu hattında yenileme
çalışmalarını sürdürüyor.
Çorum Belediyesi’nin şehrin
genelinde eskiyen tüm içme suyu
borularını yenilediğini söyleyen
Belediye Başkan Yardımcısı Alper
Zahir, eskiyen boruların yerine dayanıklılık ve sağlık yönünden daha elverişli olan yüksek yoğunluklu polietilen
borularla değiştirdiklerini vurguladı.
Toplam 8.170 metrelik hattın 2.000
metrelik kısmında yenileme çalışmalarımız tamamlandığını ifade eden
Zahir, “İçmesuyu hattı çalışmalarının
Belediyemize maliyeti 520 bin TL.
Aynı bölgede YEDAŞ ekipleri de
trafo binalarını yeniliyor. Elektriklerin
yer altına alınma çalışmalarına devam
ediyor. Mahallenin altyapı çalışmaları
kısa sürüde tamamlandıktan sonra
yapılacak olan tretuar ve asfalt çalışmaları ile yeni görünümüne kavuşmuş

Federasyonu adına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)

BAŞVURU MERKEZİNDEN
YAPACAKLAR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde
geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi
bulunmayan adaylar ile sistemde mevcut eğitim
bilgisinde düzeltme/değişiklik olan adaylar başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
2016 Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS-Ortaöğretim/Ön Lisans), ön lisans düzeyinde 22 Ekim 2016 tarihinde, ortaöğretim
düzeyinde 23 Ekim 2016 tarihinde yapılacak.
9-24 Ağustos
2016 (Ücret ödeme için son gün, 25 Ağustos)
Ön Lisans Düzeyi :
22 Ekim 2016
23
Ekim 2016

BAŞVURU SÜRESİ:
SINAV TARİHİ:
ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ:
SINAV SAATİ VE SÜRESİ:
09.30, 120 dakika (2 saat)
KPSS SINAV ÜCRETİ: 55,00 TL

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan
ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos
2016 tarihinde mesai saati bitiminde;
ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan
"ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka
kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 25
Ağustos 2016 tarihinde saat 23.59'da sona erecek olup başvuru süresi uzatılmayacaktır.

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ
TESTİ (DHBT)

DHBT tarihi, saati ve sınav ücreti: 6
Kasım 2016, 09.30, 55,00 TL
(DHBT'ye katılmak isteyen adayların,
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna
da katılmaları zorunlu olduğundan, en az
110,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan 55,00 TL'si, 21 Eylül-3 Ekim 2016
tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.)

DHBT BAŞVURU SÜRESİ

olacak” dedi.
Yapılan çalışma sonrasında
olası arızalara müdahale gerektiğinde
daha az bölgenin suyunun kesileceğini
ve su kayıp miktarının da azalacağını
kaydeden Zahir, Kurban Bayramı sonrasında çalışmalar esnasında tahribat
yapılan asfalt ve tretuar çalışmalarının
başlayacağının altını çizdi. Zahir, "Bu

yıl çalışma sezonumuzda içmesuyu
hattı yenileme, kanalizasyon, yeni
içmesuyu laboratuarı ve yeni pompa
istasyonları yapım çalışmalarımız
devam ediyor. Altyapısı tamamlanmış
bir şehir imar etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye
konuştu. (Haber Merkezi)

Eskişehir’de 6 ayrı iklim kampı gerçekleştirildi. Her biri bir hafta süren
iklim kamplarında öğrencilere, iklim
değişikliği ile ilgili olarak teorik ve
uygulamalı eğitimler verildi. Teorik
eğitimlerde, iklim değişikliğinin
bilimsel temelleri, iklim değişikliği
ile mücadele yöntemleri ve buna karşı
alınacak önlemler anlatılırken uygulamalı eğitimlerde öğrencilerin sera
gazı etkisi, sıcaklık artışı gibi gözlemleyebileceği deneyler yapıldı.
Kamplar süresince verilen eğitimlerin
yanı sıra Eskişehir ve Konya’daki

bilim merkezleri ziyaret edildi. İklim
değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayan tesis gezileri yapıldı. Öğrencilerin iklim değişikliği ile mücadeleyi
yerinde gözlemleyebileceği doğa ve
çevre gezileri düzenlendi.
Ayrıca ağaç dikme etkinliği,
müze ziyaretleri, belgeselfilm gösterimi, atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. 2017 yılı sonuna kadar devam
edecek proje kapsamında, söz konusu
iklim kamplarına ve farkındalık geliştirme eğitimlerine devam edilecek.
(Haber Merkezi)

İklim kamplarına ilgi artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından başlatılan “İklim
Değişikliği Konusunda Farkındalık
Geliştirme Projesi” kapsamında gerçekleştirilen "İklim Kampları" iklim
değişikliği konusunda bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesinde etkin rol
oynuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
iklim değişikliği ile mücadelede
Türkiye’yi, uluslararası arenada etkin
bir şekilde temsil ediyor. Bakanlık bu
amaçla “İklim Değişikliği Konusunda
Farkındalık Geliştirme Projesi”ni başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinasyonunda Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi aracılığı ile yürütülen
proje ile öğrenci, öğretmen, yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği konusunda
bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesini amaçlıyor.
Proje kapsamında son olarak,
Erzincan, Erzurum, Eskişehir,
Kastamonu, Çorum, Manisa, Niğde
ve Rize illerinden seçilen 120 ortaokul öğrencisi için 18 Temmuz 5
Ağustos 2016 tarihleri arasında
Konya’da, 25 Temmuz 12 Ağustos
2016 tarihleri arasında ise

SATIŞ YAPILMAYACAK

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz
ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve
satışı yapılmayacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminde geçerli fotoğrafı (Son 50 ay içerisinde çekilmiş) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak
internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr)
yapabileceklerdir.

DHBT başvuru süresi 21 Eylül-3 Ekim
2016 tarihlerindedir. Adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak
zorundadır. Ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS Ön Lisans Sınavına, ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların ise KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru
yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEKGENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları
zorunludur.

ADAYLARA UYARI

2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisansa son
başvuru tarihi olan 24 Ağustos 2016 tarihi itibariyle ön lisans diploması almaya hak kazanmış
adaylar, ortaöğretim düzeyinde sınava girmek
için başvuramazlar.
Başvuru ekranına yansıtılan MEB e-okul
ile YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM
başvuru merkezlerinde değiştirilemez.
MEB e-okul ile YÖKSİS'teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini
sağlamaları gerekmektedir.
MEB e-okul ve YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt
dışı, askeri okul öğrencileri/mezunları ile
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan YU
numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim
bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki
eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
Sınava başvuru işlemini yaptığı halde
sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilerek bu adayların bina/salon atamaları yapılmaz ve bu adaylar için Sınava Giriş
Belgesi düzenlenmez.
Başvurusunu tamamlayan tüm adaylar,
başvuru süresi içinde ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alan Aday İşlemleri Sisteminden
(ais.osym.gov.tr) başvuru bilgilerini mutlaka
kontrol etmeli, başvurusunun tamamlandığını
teyit ederek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin
yazıcıdan bir dökümünü edinmelidir.

Sayfa
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Uslu, TBMM’de nöbetçi kalacak

Vali Kılıç’tan Olçok

ailesine ziyaret
Çorum Valisi Necmeddin
Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde
hayatını kaybeden Erol Olçok ve
oğlu Abdullah Olçok’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Vali Kılıç’ın yanı sıra
İl Jandarma ve Garnizon Komutanı
Albay Fatih Üstündağ, İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya,
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Ömer
Arslan da katıldı.
Ziyarette acılı aile ile bir süre
görüşen Vali Kılıç, taziyelerini iletti.
(Haber Merkezi)

STK’lar teröre
karşı tek yürek

İnsani Değerler
Platformu’na bağlı sivil toplum
kuruluşları (STK), son günlerde
ülkemizde yaşanan terör olaylarına
ortak tepki gösterdi.
Dün Turgut Özal Konferans
Salonu’nda düzenlenen programla
terör ve terör destekçileri lanetlendi. İnsani Değerler Platformu’na
bağlı sivil toplum kuruluşlarının da
desteğiyle gerçekleştirilen törene,
AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Ünal Yıldırım ile
İnsani Değerler Platformu üyesi
sivil toplum kuruluşlarının başkan-

24 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

ları ile üyeleri katıldı.
Evrensel Hafızlar Derneği
Başkanı Muhammed İbrahim
Demir’in Kur’an-ı Kerim Tilaveti
ile başlayan programda İnsani
Değerler Platformu Dönem
Sözcüsü Zeki Kanbur, ortak basın
bildirisini okudu. Kanbur, terör
saldırılarının hedefinin, Türk milletinin bağımsızlığı olduğunu söyledi.
Kanbur’un konuşmasının
ardından program, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.
(Çağrı UZUN)

TBMM Genel Kurulu,
"Yatırımların Proje Bazında
Desteklenmesi ve Bazı Kanun ve
KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı" görüşmelerini tamamlayarak TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim
2016'ya kadar yasama tatiline girdi.
Meclisin yasama tatile girmesiyle birlikte İçtüzüğün 17. Maddesi gereğince 23 Ağustos 2016 tarihinden
28Ağustos 2016 tarihine kadar AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
İdare Amiri Salim Uslu parlamentoda
nöbetçi İdare Amiri olarak görev yapacak.
Meclis yaz dönemini tadilatla

geçirecek. FETÖ'nün darbe girişiminde
bombalamalar sonucu hasar gören
TBMM, çatıdan sığınağa kadar tadilat
dönemine giriyor. AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri
Salim Uslu yaptığı açıklamada,
“Geçtiğimiz hafta Gayrimenkul ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
(GYODER) TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’ı ziyaret ederek, ‘Milletin
Meclisini Millet Yapar’ sloganıyla meclisi onarmaya talip olmuşlardı. Yapılan
görüşmeler sonucunda 24 Ağustos’ta
TBMM Başkanımız İsmail Kahraman,
GYODER Başkanı Aziz Torun ve
GYODER Yüksek İstişare Kurulu

TBMM’de kabul edilen Torba
Yasa ile kamu alacaklarına dair yeniden
yapılandırma, Ticaret ve Sanayi
Odalarına ’da yansıdı.
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, üye aidatı borcu bulunanlara
uyarılarda bulunularak, TBMM’de
kabul edilen yeni yapılandırmalardan
oda üyelerinin de yaralanabileceği
duyuruldu.
Açıklamada, 6736 Sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrasına göre, üyelerin odalara
30.06.2016 tarihine kadar
olan aidat borçlarını yapılandırma fırsatı verildiği
kaydedilerek, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odası

üyelerine şu uyarılarda bulunuldu:

TSO’dan aidat açıklaması

“Yapılandırmadan yaralanmak
isteyen üyelerimiz, Odamıza, 31 Ekim
2016 tarihine kadar bir dilekçe ile baş-

Başkanı Avni Çelik’in katılımıyla
TBMM’nin tadilatı için imza töreni
yapılacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

vurmaları şarttır. Yasadan istifade
etmek isteyip, Odamıza yazılı başvuru
yapan borçlu üyelerimizin 30.06.2016
(bu tarihte geçerli) tarihine kadar olan
aidat borç asıllarına isabet eden gecikme zammı ve faizi alınmayacak ve
iptal edilecektir. Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen Üyeler,
aidat borç asıllarının 1.taksitini
30.11.2016 tarihine kadar, kalan tutarın
ise aylık altı eşit taksitte ödemeleri
halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacaktır. Taksitlerden
herhangi birinin öngörülen süre ve
şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç asıllarına ilişkin faiz, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tekrar tahsil edilecektir.”
(Haber Merkezi)

‘Bayrağımızı indirmeye ne

bombaları, ne de silahları yetecek’
İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü
Zeki Kanbur, “Sivil Toplum olarak net mesajımız şudur, Türkiye’de ezanları susturmaya,
bayrağı indirmeye, vatanımızı bölmeye, milletimizi parçalamaya, bu eli kanlı örgütlerin ve
arkalarındaki güçlerin ne silahları ne de bombaları yetmeyecektir” dedi.
İnsani Değerler Platformu tarafından Turgut
Özal İş Merkezi’nde düzenlenen teröre hayır
programında sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ortak bildiriyi okuyan İnsani
Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Zeki
Kanbur, Türk milletinin kışkırtma senaryolarına gelmeyeceğini söyledi.
Saldırılara karşı Türk milletinin dimdik ayakta
olduğunu belirten Kanbur, konuşmasında şu
ifadelere yer verdi:

TÜRK MİLLETİ
DİMDİK AYAKTADIR

“15 Temmuz darbe girişiminin ardından son
günlerde ülkemize yönelik terör saldırılarının
artarak devam ettiği görülmektedir. FETÖ
üzerinden gerçekleştirilmek istenen uluslararası Türkiye’yi bölme girişimlerinin şimdi de
FETÖ bakiyesi, PKK ve uzantıları, DAİŞ ile
yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 15
Temmuz ile sonrasında artarak devam eden
terör saldırıları arasındaki güçlü bağlantı, darbenin arkasında olan Batılı ülkelerle PKK ve
FETÖ arasındaki sıcak ilişkilerde de kendisini
göstermektedir. Türk milleti terör ile istikbali
ve istiklalinin hedef alındığının bilincinde
olup tek vücut darbenin, darbecilerin, terörün
ve bunları destekleyen bütün iç ve dış güç
mihraklarının karşısında dimdik ayaktadır.

SALDIRILARIN HEDEFİ TÜRK
MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIĞIDIR

Bilindiği üzere 20 Ağustos 2016 Cumartesi
günü Gaziantep’in merkez Şahinbey İlçesi

Akdere Mahallesinde bir kına gecesinde
masum ve kendi halindeki halka yönelikhem
de hayat dolu bir çocuktan onlarca insanın
hayatlarını karartan bir canlı bomba devşiren
canilerin kan donduran saldırısına daha şahit
olduk. 54 masum canı yitirdiğimiz bu elim
hadisede 94 vatandaşımız da yaralanmıştı.
İnsani Değerler Platformu olarak başta bu
menfur saldırı da olmak üzere son günlerde
ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılan hain terör
saldırılarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu saldırının görünen failinin DAİŞ olduğu düşünülmektedir. Ancak insanlığın son kalesi olan bu
aziz topraklarda kirli hesaplar içerisinde olan
hainlerin varlığı herkesin artık malumudur.
PYD-PKK-DAİŞ-FETÖ ortaklığında ve işbirliğinde gerçekleşen bu menfur eylemler ve
saldırıların tek hedefi Türkiye’nin tam bağımsızlığıdır. Bu saldırıların zaman, mekan,
kadın, çocuk tanımaksızın, hiçbir ahlaki ve
etik kurala bağlı olmaksızın, milletimizin
onurlu ve şerefli var oluşuna en büyük tehdit
oluşturduğuna inanıyoruz.

KIŞKIRTMA SENARYOLARI
TUTMAYACAK

Şunu özellikle ifade edelim ki, ülkemiz ve
milletimiz için 15 Temmuz silahlı darbe girişiminin ve o gece kaybettiğimiz 240 vatandaşımızın faili FETÖ’yle, sadece son bir ayda
asker, polis ve köy korucularından oluşan 70
güvenlik görevlimizin katili PKK’yla,
Gaziantep saldırısının muhtemel faili DAİŞ
arasında hiçbir fark yoktur. Hepsine Sivil
Toplum olarak net mesajımız şudur,
Türkiye’de ezanları susturmaya, bayrağı indirmeye, vatanımızı bölmeye, milletimizi parçalamaya, bu eli kanlı örgütlerin ve arkalarındaki güçlerin ne silahları ne de bombaları yetmeyecektir. Türkiye’ye güçleri yetmeyenlerin,

etnik ve mezhep temelli hassasiyetler üzerinden vatandaşlarımızı birbirlerine karşı kışkırtma senaryoları tutmayacaktır.

TEYAKKUZDA OLDUĞUMUZU
İLAN EDİYORUZ

Milletimiz, 30 yılı aşkın süredir PKK eylemlerinde, 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanetinde,
DAİŞ’in yapa geldiği canlı bomba eylemlerinde, bu oyuna gelmeyeceğini sayısız defa ortaya koymuştur. Gaziantep’te denenen aynı
alçak oyun tutmayacak, milletimiz bu provokasyonun gerisindeki gerçek niyeti deşifre
ederek, birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden asla taviz vermeyecektir. Bu minvalde
özellikle çoğulcu ve kozmopolit yapısıyla öne
çıkmış, kadim tarihi ve varoluşsal kökleriyle
bugüne gelmiş Gaziantep gibi şehirlerimiz iç
savaş isteyen taraflarca aralıksız saldırılara
maruz kalmaktadır. Saldıranların kimliği ve
adresi kimi zaman değişse de yaptıklarının
acımasızlığı, ortaya çıkardıkları vahşet ve dehşet hali hepsinin aynı fabrikanın ve aynı kirli
emellerin ürünü olduğunu göstermektedir.
Yaşanan bu menfur olaydan sonra cenazelerimizi defnedip acılarımızı sarmanın ötesine
geçmemiz gerekiyor. Bu saldırıları gerçekleştiren emperyalist üst aklın tuzaklarını ve kumpaslarını bozacak, akl-ı selime ve irfana, kapsamlı stratejilere ve tutarlı çözümlere ihtiyacımız olduğu ortadadır. Bu saldırı ve saldırılarla
yakından uzaktan ilintili olan tüm karanlık,
lanetli kişi ve yapıları kınıyor, milletimizin bir
daha böylesi günler yaşamaması için Cenab-ı
Allah’tan bizlere akıl, feraset ve basiret vermesini diliyoruz. Millet olarak tek yürek, devletimize, ikbalimize ve istiklalimize yönelen
her türlü darbe ve terör saldırılarına karşı teyakkuzda olduğumuzu
bir kez daha dosta düşmana ilan
ediyoruz.” (Çağrı UZUN)
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Bağırsağımızda 2
kilo bakteri taşıyoruz

İnsan vücudunda 100 trilyon hücre
bulunduğu tahmin ediliyor.
Bağırsak mikrobiyotasında en azından
bin farklı türden bakteri bulunuyor. Bu bakteriler bebeğin dünyaya gelişinin üçüncü gününden
itibaren oluşmaya başlıyor. Mide ve ince bağırsaklar tarafından sindirilemeyen besinlerin sindirimine yardım eden, B ve K vitaminlerinin
yapımını sağlayan, hastalık yapabilecek bakterilerin yerleşmesine mani olan bu bakterilerin
en önemli özelliği ise bağırsak duvarında bir
bariyer vazifesi görmesi. Bağırsak mikrobiyatasının bir conta görevi gördüğünü söyleyen
Medical Park Ankara Hastanesi,
Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr.
Hakan Alagözlü şu bilgileri veriyor:

SIZDIRAN BAĞIRSAK SENDROMU

“Bağırsak epiteli normalde zararlı mikropların toksik maddelerini geçirmez. Bunda
bağırsakta probiyotik dediğimiz dost bakterilerin rolü vardır ve probiyotikler bağırsak sızdırmazlığını sağlayarak bir conta görevi yaparlar.
Floradaki en ufak bir bozulma veya zayıflama
ise bağırsaktaki bu zararlıların kan dolaşımına
karışmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Buna sızdıran bağırsak sendromu diyoruz. Sızdıran bağırsak sendromun şeker
hastalığı, karaciğer yağlanması gibi metobolik
hastalıkla başta olmak üzere çok sayıda sağlık
sorununa neden olur.”

ANTİBİYOTİK UYARISI

“Antibiyotiklerin, bağırsak florasını
bozarak kilo aldırıcı özelliği mevcut. Bu nedenle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak
gerekiyor. Antibiyotiklerin, öldürmesi gereken
zararlı bakterileri öldürürken bağırsaktaki iyi
bakteriler de ölüyor. O nedenle antibiyotik bitiminden sonra probiyotik destekleriyle bağırsak
mikrobiyotasını eski haline döndürmek gerekiyor. Eğer antibiyotik kullanacaksak da "akılcı
ilaç" uygulamasının gereklerini yerine getirmeliyiz.”

GÜND
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Doğalgaz zorunluluğu kalktı

Çorum İl Mahalli Çevre
Kurulu Toplantısı yapıldı.
Dün Valilik toplantı salonunda
Vali Yardımcısı Fikret Zaman’ın başkanlığında gerçekleştirilen kurulda,
Çorum’da hava kirliliğinin kontrolüne
yönelik alınacak tedbirler ile uygulanacak yakıt programı masaya yatırıldı. Toplantı’da Çorum’un ekonomik,
sosyal yapısı ve meteorolojik iklimi
göze alındığında doğalgaz’ın teşvik
edilmesi, doğalgaz altyapısı
bulunmayan yerlerinde bir an
önce doğalgaz altyapısına
kavuşturulmasına karar
kılındı. Hatırlanacağı
üzere bir önceki kurulda doğalgaz kullanımı
zorunlu kılınmıştı.
Değiştirilen maddeler ile “Zorunlu” ibaresi “teşvik” olarak
değiştirildi.
Çorum
Valiliği, konuyla ilgili
yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada ise şu
ifadelere yer verildi:
“İlimiz Mahalli
Çevre Kurulu, 10.08.2016
günü saat 10:00’da Vali
Yardımcısı Fikret Zaman
Başkanlığında toplanarak aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
10.05.2016 tarih ve 2016/91
nolu İl Mahalli Çevre Kurulu’nda “a)
İlimizin topoğrafik yapısı, meteorolojik iklimi, sosyal yapısı ve ekonomik
yapısı dikkate alındığında doğalgaz
altyapısı mevcut olan alanlarda bulunan meskenlerde, ısınma amaçlı sistemlerde doğalgaz kullanılmasına” ve

“b) Doğalgaz altyapısı bulunmayan
alanlarda ise kömür kullanımının
kontrollü olarak devam etmesine,”
karar alınmış idi.
Anca kararın alınmasından
sonra;
1)
11.05.2016 tarih ve
554276 nolu Eren Ağır’a ait BİMER
başvurusunda,
“İzin

belgeli
kömür satıcısı olduğunu, izin verilen
kömürlerin satışını yaptığı halde,
kömür satıcılarının mağdur edildiğini…”,
2)
16.05.2016 tarihli
Çorum Kömür ve Odun Satıcıları
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
adına Başkan Mustafa Mert’e ait
dilekçede, “Kömür bağlantısı yapmış

olan apartman sakinleri, ithalatçı ile
bağlantı yapıp, ödemeleri yapmış olan
esnafın durumunun ne olacağı…”,
Yukarıda yer alan hususların
değerlendirilmesi sonucu 03.08.2013
tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yüksek Çevre Kurulu ve
Mahalli Çevre Kurulları’nın Çalışma
Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 20. Maddesi, “(1)…
Mahalli Çevre Kurulu kararı alınmasını gerektirecek durumlarda başkanın
daveti ile olağanüstü toplantılar
yapılabilir.” Hükmü gereğince;
Katı yakıt satıcısı kayıt
belgesi bulunan işyerlerinin
ekonomik mağduriyeti,
erken bağlantılar sonucu
telafisi mümkün olmayan
durumlar, geçiş süreci de
dikkate alındığında
10.05.2016 tarih ve
2016/91 nolu il Mahalli
Çevre Kurulunda alınan a)
ve b) maddeleri aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir;
“İlimizin topoğrafik
yapısı, meteorolojik iklimi, sosyal yapısı ve ekonomik yapısı dikkate alındığında doğalgaz altyapısı
mevcut olan alanlarda bulunan meskenlerde ısınma amaçlı sistemlerde
doğalgaz kullanılmasının teşvik edilmesine,
“b) Doğalgaz altyapısı bulunmayan alanlarda ise doğalgaz altyapısının getirilmesi konusunda ilgili
makamlarca çalışma
yapılmasına, Oybirliğiyle
karar verilmiştir.” (Haber
Merkezi)

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası
Başkanı Tahsin Şahin, heyelan gerekçesiyle trafiğe kapatılan Kırkdilim Yolu’nun dün itibariyle
açıldığını söyledi.

RUH SAĞLIĞIMIZI DA ETKİLİYOR

Vücuttaki toplam serotonin düzeyinin
yüzde 80'i bağırsak duvarından salgılanır.
Bağırsak bakterilerimizdeki değişiklikler stres,
kaygı, depresyon gibi durumları tetikleyebiliyor. Bağırsaklarımız ve bağırsak bakterilerimiz
bazı nörokimyasallar üreterek beynin ruh, hafıza ve öğrenme durumunu etkiliyor. Mutluluk
hormonu olarak bilinen "Serotonin" eksikliğinde huzursuzluk, stres, kaygı, sinirlilik, depresyon gibi belirti ve hastalıklar görülür.”

İKİNCİ BEYNİMİZ

“Beyin dışında en fazla sinir hücresi ve
sinir ağı olan yer sindirim sistemidir. Bu
nedenle bağırsaklarımız ikinci beyin olarak
söylenir. Bağırsaklarımızla beynimiz arasında
bir bağlantı var. Hassas bağırsak sendromu
denilen hastalıkta bağırsak mikrobiyotası
bozulduğu için karın ağrısı, karında şişkinlik ve
gaz gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Probiyotikler
hassas bağırsak sendromunda da etkili rol
oynuyorlar.”

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN 8 ÖNERİ

Prof. Dr. Alagözlü bağırsak sağlığı için
yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:
1- Fermente yiyecekleri tüketelim
(turşu, boza, şıra, tarhana, sirke, fermente süt
ürünleri)
2- Gerekirse doktorunuza sorarak uygun
bir probiyotik takviyesi alalım.
3- Egzersizin sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını sağladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş.Yürüyüş en güzel egzersizdir.
4- Lifli gıdalar bağırsaktaki faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olurlar. Lifli
gıdalar tüketelim.
5- Omega-3 takviyeleri bağırsak sağlığımızı güçlendirir.
6- Fruktozdan zengin doğal olmayan
işlenmiş, gıdalardan uzak duralım. Bağırsak
floramızı bozar.
7- Çin tuzu olarak bilinen
"Monosodyum glutamat" içeren gıdalardan
uzak duralım.
8- D vitamini seviyelerimize baktıralım
gerekirse doktor kontrolünde takviye yapalım.
Bizi bağırsak polip ve kanserlerinden korur.
(Haber Merkezi)

Kırkdilim
Kırkdilim Yolu
Yolu trafiğe
trafiğe açıldı
açıldı
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler
Odası Başkanı Tahsin Şahin, 6 Mayıs
2016 tarihinde meydana gelen trafiğe
kapatılan Çorum-Osmancık karayolu
Kırkdilim Geçidi’nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını
açıkladı.

MÜJDEYİ ŞOFÖRLER
ODASI BAŞKANI VERDİ

de daralma meydana gelmişti. Kış
şartları nedeniyle yol ulaşıma kapatılmadan yapılan çalışmalarla araç trafiğine açık tutulmuştu. Hava şartlarının
iyileşmesi ile heyelan bölgesindeki
çalışmalar yeniden başlamıştı.
Heyelandan dolayı yoldaki bozulmalar
ve kaya parçalarının temizlenmesinden sonra yol dün itibariyle yeniden
trafiğe açıldı. Kamuoyunun merakla
beklediği müjdeli haberi ise yolun
yakın takipçisi olan Şoförler ve
Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin

Şahin verdi.

BAŞKANDAN YETKİLİLERE
TEŞEKKÜR GELDİ

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler
Odası Başkanı Tahsin Şahin, bir süredir bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılan Kırkdilim
Yolu’nun dün itibariyle trafiğe yeniden açıldığını söyledi. Şahin, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması
için emek ve çaba gösteren herkese
teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Kılıç, ‘Omuz omuza mücadele edeceğiz’

Geçtiğimiz kış aylarında
Kırkdilim mevkiinde meydana gelen
heyelandan dolayı yolun bir bölümün-

Tüm Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜMSİAD) Çorum Şubesi
Şube Başkanı Abdurrahman Kılıç,
Gaziantep'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı.
Kılıç, yayınladığı açıklamada,
terör saldırılarına karşın milletin sağduyusunu koruyarak omuz omuza
mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.
Kılıç, “Gaziantep'te sivilleri hedef alarak gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Sivil halkı hedef
alan bu terör faaliyetleri milletimizi
yıldıramayacaktır. Biz birliğimizden,
kardeşliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Terörü hedeflerini gerçekleştirmek
için araç görenler, dün olduğu gibi
bugün de hedeflerine ulaşamayacaklardır. Sağduyumuzu koruyarak kar-

deşliğimizi bozmaya çalışanlara karşı
omuz omuza mücadele edeceğiz.
Milletimiz tarih boyunca cesaretiyle
ve korkusuzluğuyla anılmış bir millettir. Bu hain saldırılar Gaziantepli,
Elazığlı, Vanlı ve ülkemizin her bölge-

Çikolata kistleri

kısırlığa neden olabiliyor

Yumurtalık kisti doğurganlık yaşlarındaki kadınlarda çok sık görülüyor.
Yumurtalığın fonksiyonlarından birinin
yumurta üretmek olduğunu belirten Prof. Dr.
Aydın Arıcı “Yumurta denilen hücre aslında çok
küçük bir hücredir. Yumurtalıkta, yumurtalar içi
sıvı dolu kesecikler içinde büyürler.
Normalde her ay bir kadında 10-15
yumurta kesesi büyümeye başlar. Bunlardan
biri öne geçtiği an ötekilerin büyümesini durdurur. Yaklaşık 2,5 cm çapına geldiğinde olgunlaşır, çatlar ve yumurtayı bırakır. Buna yumurtlama denir. Hamilelik olmadığı takdirde o
yumurtalıktan yapılan hormon salgılamaları da
durur ve adet görülür.
Yumurtlama sürecinde bir yumurta keseciği patlamayabilir ve büyümeye devam eder.
Bu da kist oluşumuna yol açar. Dolayısıyla her
üreme çağındaki kadında görülebilecek kistlerin
tümü korkutucu bir şey değildir. Bunların
çoğunluğunu fonksiyonel yani işlevsel kistler
oluşturur. Ancak bunun iyi değerlendirilmesi
gerekir” dedi.

BASİT KİSTLER DOĞUM
KONTROL HAPLARIYLA
TEDAVİ EDİLEBİLİR

OBEZ BAĞIRSAK

“Obezlerin bağırsaklarında hazmedilmeyen lifleri ve karbonhidratları parçalayabilen
bakterilerin daha ağırlıklı olduğunu buldular.
Obezlerin bağısak florasında bir bozulma olduğunda sindirilmeyen liflerden yüzde 15 daha
fazla kalori elde edilir. Bu da obez hastanın
aldığı bir öğün yemekte 750 kalori alırken, normal sağlıklı kişi aynı öğünden 500 kalori aldığı
anlamına gelmektedir.”
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sinden halkımızla bizleri doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamayacaktır. Bu
hain saldırıda, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

Ultrason muayenesinde eğer kistin
duvarları tamamen düz ve yusyuvarlak ise, içinde de berrak bir sıvı olduğu görünümü varsa
bunun % 99’a yakın bir ihtimalle işlevsel, basit
bir kist olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın
Arıcı, “Hormonal dengesizlikten ya da stresten
çatlama olmayabilir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken şey öncelikle bir sonraki âdetin
beklenmesidir.
Bir veya iki ay doğum kontrol hapı
verilmesi hormonal uyarıyı azaltacağı için %80
oranla bu basit kistleri kontrol eder. O yüzden
ilk denenmesi gereken tedavi budur. Eğer kist,
boy olarak çok büyükse, çapı kabaca dört
cm’nin üzerinde ise, iç çeperleri dümdüz değil,
pürüzlü, içinde bulanık bir sıvı görüntüsü var
ise ve bu kistin içine doğru büyüyen parmakvari oluşumlar varsa kötü huylu olma olasılığı
yüksektir.
O zaman hemen patolojik incelemenin
yapılması gerekir. Ayrıca menopoz sonrası oluşan kistler de risklidir. Çünkü fonksiyonel kistler sadece üreme çağında olur, menopozdan
sonra görülmemesi gerekir” dedi.

ÇİKOLATA KİSTLERİ KISIRLIK
SEBEBİ OLABİLİR

Çikolata kistlerinin üretken çağında olan
kadınların ortalama %7’sinde görülen bir sorun
olduğunu ve çok da nadir olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın Arıcı “Çikolata kistleri her
adet kanamasıyla dışarı atılan adet kanının ve
dokusunun yumurtalık içinde toplanması sonucu oluşur.
Bu kistler her adet döneminde yavaş
yavaş büyüyebilirler ve çok şiddetli adet sancılarına neden olabilirler. Aynı zamanda önemli
bir kısırlık sebebidir. Özellikle şiddetli adet
sancısı olan kadınların hemen hemen yarısında
görülür” açıklamasında bulundu.

ÇİKOLATA KİSTLERİNİN
TEDAVİSİ UZUN
YILLAR ALABİLİR

Çikolata kistlerinin önemli belirtisinin
şiddetli adet sancısı, cinsel ilişki sırasında ağrı
ya başka organlarda, örneğin bağırsaklarda ağrı
olduğunu anlatan Prof. Dr. Aydın Arıcı “Çikolata kistlerinin ameliyatında da çok dikkatli
olmak gerekir. Yapışıklıklar nedeniyle barsak
veya mesane zedelenmeleri sıklıkla görülebilir.
Mutaka işinin ehli bir cerrah tarafından yapılması gerekir.
Aynı zamanda bu kistler çıkartılırken
normal yumurtalık dokusuna mümkün olduğu
kadar az zarar verilmesi gerekir. Çikolata kistlerinde tedavi aslında çok zordur ve uzun yıllar
alabilir. Adet kanamalarının azaltılması hatta
bazen kesilmesi tedavinin amaçlarından birisidir. Bu yüzden doğum kontrol hapı faydalı olur.
Daha ağır vakalarda hastayı yapılacak iğnelerle
geçici menapoza sokmak bile gerekebilir. Eğer
çikolata kisti dört cm’nin üzerine çıkmışsa en
iyi tedavi yöntemi ise ameliyattır” dedi. (Haber
Merkezi)

Sayfa
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4 milyon kurbanlık
yola çıkıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, yaklaşık
bir milyon büyükbaş ile 3 milyon küçükbaş
hayvan hafta sonundan itibaren Doğu ve
Güneydoğu illerinden Batı'ya taşınıyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban
pazarlarında satılacak hayvan varlığı ve fiyatları da belli oldu. Yaklaşık bir milyon büyükbaş
ile 3 milyon küçükbaş hayvan hafta sonundan
itibaren Doğu ve Güneydoğu illerinden Batı'ya
taşınıyor. Kurbanlık fiyatları kilogram başına
büyükbaş hayvanda 30-32 lira olacak. 200 kilogramlık bir dana almak isteyen vatandaşların
pazarlıksız fiyatı ile 6 bin lirayı gözden çıkarması gerekecek. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri
Merkez Birliği (TÜKETBİR) Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Tunç, hayvan varlığında hiçbir
sorun olmadığını, kurban görevini yerine getirmek isteyen her vatandaşın rahatlıkla kurbana
ulaşabileceğini söyledi. Tunç, "Kurban Bayramı
için mevcut kesime hazır yaklaşık 1 milyon
200 bin büyükbaş hayvanımız var. Geçen sene
860 bin büyükbaş kurban kesilmişti. Küçük
başta da 2.5 milyon geçen yıl kesilmişti. Bu
sene 5 milyondan fazla da kurbanlık vasfında
küçükbaş hayvan var" dedi.

TERÖR KURBANLIKLARI DA
ETKİLEDİ

Bu yıl kurbanlık fiyatlarında önceki yıla
göre yüzde 8-10 arasında bir artışın olabileceğini söyleyen Tunç, "Terör örgütü PKK'nın hain
saldırıları ile çözüm sürecini baltalaması sonrası sıkıntıya düştük. Hayvancılığın yeri Doğu,
Güneydoğu'dur. Şu anda yaylalar, meralar
verimli şekilde kullanılamıyor. Bu nedenle et
fiyatının pahalı olmasının sebebi tamamen
terördür" diye konuştu.

5 BİN TONLUK ET İHALESİ

Et ve Süt Kurumu (ESK) dün Avrupa
Birliği ülkelerinden 5 bin ton taze soğutulmuş
sığır karkas eti ithalatı için ihale düzenleyecek.
Sabah'ın haberine göre, ithal et Kurban
Bayramı öncesinden başlayarak 30 Kasım'a
kadar Türkiye'ye getirilecek. Polonya hariç AB
ülkelerinden yapılacak sığır karkas et ihalesi
yerli ve yabancı firmalara açık olacak. İthal
edilecek etler Sakarya, İstanbul, Ankara'ya
bölümler halinde teslim edilecek. Ayrıca daha
önce 400 bin besilik sığır ithalatı için yetki alan
ESK ilk besilik sığırları önceki gün teslim aldı.
(Haber Merkezi)

Epilepsi ruh hastalığı
ve delilik değildir

Epilepsi dünya nüfusunun yaklaşık
%1’inde görülüyor.
Epilepsi hastalığı, sanıldığından çok
fazla görülen bir hastalık. Klinik deneyimlere
göre, saklanma oranları çok yüksek olduğu için
gerçek epilepsi hastasının ancak yüzde 20’sinin
doktora başvurduğu düşünülmektedir.
Bunun da muhtemel nedeninin bu hastalıkla ilgili çeşitli farklı inanışlar olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Yardımcı Doç. Dr.
Hüseyin Büyükgöl, zaman zaman halk arasında
hurafelerden kaynaklı cinlerle ilişkilendirilmekte olup, epilepsi bir ruh hastalığı veya delilik
olarak nitelendirilebildiğini söyledi;

EPİLEPSİ (SARA) NEDİR?

Beynimiz duyusal ve bilişsel merkezimiz, bizi diğer canlılardan ayıran en önemli
organımızdır. Milyarlarca hücreden oluşan
beyin karmaşık bir sisteme sahiptir. Sara olarak
da bilinen epilepsi, beyindeki sinir hücrelerinin
elektriksel aktivitelerinin fiziksel veya kimyasal
nedenlerden ötürü geçici olarak kontrol dışına
çıkması ve bunun sonucunda meydana gelen
tekrarlayıcı ve kısa süreli hareket, duyu veya
bilinç bozukluğu ile tanımlanan nörolojik bir
hastalıktır.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE
EŞİT ORANDA GÖRÜLÜR

Epilepsi her yaşta ortaya çıkabilirken
sıklıkla yaşamın ilk yıllarında ve 60 yaşından
sonra görülmektedir. Epilepsi nöbetlerinin çok
farklı türleri vardır. Halk arasında epilepsi veya
sara dendiği zaman anlaşılan tonik-klonik
nöbetlerin yanı sıra bazı hastalarda, yakınlarının bile fark edemediği epilepsi nöbetleri görülebilmektedir. Nöbetin türüne göre birkaç saniye ya da birkaç dakika sürebilir. Bu nöbet tipleri, hangi ilacın kullanılması gerektiği hakkında
bize yön verebilmektedir. Her hastanın nöbeti
kendine özgü özellikler taşıyabilir. Bu yüzden
bazı hastalarda epilepsi tanısı konmayabilir ya
da başka hastalıklara bağlı oluşan bozukluklar
yanlışlıkla epilepsi tanısı alabilmektedir. Ama
gelişen tanı yöntemleri ile bu durum giderek
azalmaktadır.

GÜND
 EM

Bilim ve Sanayi Bakanı Çorum’a gelecek

AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk
Özlü’yü Çorum’a davet etti.
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal,
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu’yu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
ziyaret ederek son günlerde gündemde olan Çorum Organize Sanayi bölgesindeki KOBİ’lerin geliştirilmesiyle ilgili görüş, düşünce ve önerilerini
paylaştı. Yapılan görüşmede
Milletvekili Salim Uslu, olayı ciddiyetle takip ettiklerini ve Başbakandan
konuyla ilgili randevu talep ettiklerini

söyledi. Uslu daha sonra Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü’yü arayarak rekabetçi sektörler
programı ile kurulması planlanan
KOBİ Vadisi ile ilgili durumu aktarıp
Çorum’a davet etti.
Konuyla ilgili bir inceleme
başlatacağını belirten Bakan Özlü,
incelemede ortaya çıkacak durumu
Uslu ile paylaşacağını akabinde önümüzdeki haftalarda Çorum’a yapacağı ziyarette sonucu açıklayacağını
söyledi. Uslu’da, Bakan Özlü’ye,
Çorum’da yatırımcı ve girişimcileri
teşvik edecek, yüreklendirecek bir
müjdenin beklendiğini söyledi.
(Haber Merkezi)

Uslu’dan Aslan’a ziyaret

Mamak Kaymakamı Ali Mantı ve
İşadamı Gelip Yeşilbaş ile Daire
Başkanı Turgut Aslan’ı ziyaret etti.
15 Temmuz Darbe Girişiminde
Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât
Merkezinde yaralanan EMG Terörle
Mücadele Daire Başkanı Çorumlu
hemşehrimiz Turgut Aslan’ın ailesini
hastanede ziyaret ederek acil şifalar
diledi.
Uslu, Gazi Hastanesi'nde tedavisi devam eden TEM Daire Başkanı
Turgut Aslan’ın sağlık durumu hakkında da Başhekim Vekili Doç. Dr.
Ahmet Demircan’dan bilgiler aldı.
(Haber Merkezi)

Muhtardan yangın açıklaması
AK Parti Çorum Milletvekili

Osmancık’a bağlı Yukarı
Zeytin Köyü’nde 10 Ağustos Çarşamba akşamı başlayan ve üç gün süren
müdahalenin ardından söndürülen
büyük orman yangını ile ilgili açıklama yapan köy muhtarı Mehmet
Güngör “Köyümüzün yaşadığı en
büyük afetlerden birisi olan orman
yangınının söndürülmesinde ilgili
kurumlar ile köy halkımız olağan üstü
bir gayret göstermiştir” dedi.
Yukarızeytin Köyü Muhtarı
Mehmet Güngör, bölgenin en büyük
yangınlarından birisi olarak kayıtlara
geçen orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üç gün süren
müdahalenin ardından söndürülen
orman yangınında yaklaşık 200 hektar
alanın etkilendiğini ifade eden
Güngör, “10 Ağustos akşamı köyümüzde başlayan orman yangınını ilk
olarak ilgili kurumlara bildirdik.
Köyümüzdeki sesli yayın sisteminden

ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu,

acil anons yaparak tüm komşularımıza yangına müdahale etmek üzere
çağrıda bulunduk. Köy halkımız tüm
imkanlarıyla birlikte yangın mahalline
akın etti. Amasya Orman Bölge
Müdürlüğümüz ve Çorum Orman
İşletme Müdürlüğümüz koordinesinde
yaklaşık 30 arozöz, 2 helikopter ve 1
yangın söndürme uçağı ile müdahale
edildi. Üç gün süren bir mücadelenin
ardından çok şükür yangın söndürüldü” dedi.

İSTANBUL’DAN YANGIN
İÇİN GELDİLER

İstanbul’da yaşayan
Yukarızeytinlilerin de yangına müdahale etmek üzere köye geldiklerini
ifade eden Güngör, “Yangının söndürülmesi için olağan üstü çalışmalar
yapıldı. İl özel İdaresine ve Osmancık
Belediyesine ait iş makineleri yangına
ulaşabilmek için sürekli yol çalışması
yaptı. 150 – 200 kişilik bir ekiple
müdahale edildi. Biz de köy halkından 70 kişilik bir müdahale ekibi
oluşturduk. İstanbul’da yaşayan hemşerilerimiz de köye geldi ve müdahale
ekibine katıldı” diye konuştu.

DEVLETİMİZ
İMKANLARINI
SEFERBER ETTİ

Yangına müdahalede devletin
imkanlarından en iyi şekilde yararlanıldığını kaydeden Güngör şu ifadeleri kullandı:

“Yangın başlar başlamaz
Amasya Orman Bölge Müdürümüz
Zekeriya Nane ile Çorum Orman
İşletme Müdürümüz Orhan Çatalcam
yangın mahalline geldi. İlçe
Kaymakamımız, Belediye
Başkanımız, Jandarma Komutanımız
buradalardı. Milletvekillerimiz telefonla sürekli arayarak bilgi aldı. Ak
Parti İlçe Başkanımız, İl Genel
Meclis Başkanımız, İl Genel Meclis
Üyelerimiz buraya kadar geldi.
Onlardan tek isteğimiz yangının bir
an önce söndürülmesi için tüm
imkanların seferber edilmesi oldu.
Gereken fazlasıyla yapıldı. Tüm yetkililere köy halkım adına sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.

ORMANLARIMIZDAKİ TEK
SORUN YOL

Devletimizin bu konuda da
gerekeni yapacağına inancımız tamdır. Yaşadığımız son yangın afetinde
bu ihtiyaç açıkça görülmüştür. Yangın
esnasında yol açmaya çalışan bir
dozer de yanmıştır. İnşallah bir daha
böyle bir felaket yaşamayız ama beklentimiz ormanlarımız için daha fazla
tedbir alınmasıdır. Bu ormanlar bizim
hayatımızdır, yaşam kaynağımızdır.
Ormandaki her bir ağaç köyümüzdeki
bir evden değerli, ormandaki her canlı
köy halkımızdan birisi gibidir. Orman
bizim için böyledir. Ormanları korumak da bizim en büyük görevimizdir.”

AK Partili kadınlardan gönüllülük hareketi

AK Parti Kadın Kolları,
Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet
gösteren Gıda Bankasına kıyafet yardımında bulundu.
AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Meryem Demir ve kadın kolları üyeleri, geçtiğimiz Cuma günü
Gıda Bankasını ziyaret etti. Gıda
Bankası Sorumlusu Mesut Bulanık'tan
faaliyetleri ve çalışmaları hakkında
bilgi aldıktan sonra bu gönüllülük
hareketinde kendilerinin de yer almak
istediklerini belirten katılımcılar, kısa

sürede organize olup yaptıkları birçok
çalışmanın yanında kıyafet yardımında da bulundu.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Meryem Demir, "Gıda
Bankası vasıtasıyla yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına
olan inancımız bizi harekete geçirdi.
Gıda Bankasının ihtiyaç sahipleri ile
yardımsever insanlar arasında köprü
vazifesi gördüğünü düşünüyoruz.
Yardımsever insanların duygularının

sömürülerek himmet adıyla yardım
toplayan oluşumlar yüzünden insanların kafasında oluşan 'Acaba yardımlarımız gerçekten ihtiyaç sahiplerine
ulaşıyor mu? ' şeklinde oluşan kaygı
verici sorunun bu tür kuruluşlar ve
STK'lar sayesinde silineceğine inanıyoruz. Bu inancımızdan hareketle biz
de bu doğrultuda bir adım attık ve
Gıda Bankası ile yola çıktık. Çalışmalarından dolayı Gıda Bankasına
takdir ve teşekkür ediyoruz” diye
konuştu. (Haber Merkezi)
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Emeklilikte yaşı
bekleyenlere kötü haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta
Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, emeklilikte yaş bekleyenler için açıklama yaptı.
Açıkgöz, bir otelde düzenlenen "Etkin
Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı
İstihdamın Teşviki Programı" kapsamında
gazetecilere yaptığı açıklama yaptı.

EMEKLİLİKTE YAŞA
TAKILANLAR NE OLACAK?

Çalışanların sürekli "Günümü doldurdum, yaşımı bekliyorum, ne yapabilirim?" şeklinde soruları olduğunu ve kamuoyunda böyle
bir tartışma oluşturulduğunu belirten Açıkgöz,
şunları kaydetti:
"Emeklilik tanımı eşittir yaş. Avrupa'da
böyledir. Avrupa ülkelerinde gün tanımlaması
yoktur. Belli yaşa gelenler emekliye ayrılabilir.
Çalışamayacak yaşa gelen insana emekli denir.
Emeklilik, yaşlılık aylığıdır. 'Ben 10 bin günü
tamamladım ama 45 yaşındayım, bana maaş
verin' denilemez çünkü bu sisteme aykırıdır.
Bunun aksi, sistemin dengelerini bozar. Bu
konuda bir çalışma yok. Kamuoyunda bu
yönde bir tartışma yaratılıyor ama kurumun
böyle bir çalışması yok."
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta
Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, kayıt
dışı istihdamı yüzde 32'lere kadar düşürdüklerini belirterek "Ciddi bir düşüş sağlandı ama
katetmemiz gereken çok mesafe var. Bizim
2023 yılı tarım alanı dışındaki kayıt dışı istihdam hedefimiz yüzde 15'tir." dedi.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE
MÜCADELE

Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen
"Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı
İstihdamın Teşviki Programı"nın 10 milyon
500 bin avroluk önemli bir çalışma olduğunu,
akademik çevrelerden önemli destek aldıklarını
dile getiren Açıkgöz, muhtar, imam ve öğretmenler ile medya üzerinden farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
Açıkgöz, SGK'nın son 10 yılda uyguladığı etkin politikalarla kayıt dışıyla ciddi mücadele yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti:
"2002'de kayıt dışı istihdam seviyemiz
yüzde 52 seviyelerindeydi. Kayıt dışı istihdamı
yüzde 32'lere kadar düşürdük. Ciddi bir düşüş
sağlandı ama katetmemiz gereken çok mesafe
var. Bizim 2023 yılı tarım alanı dışındaki kayıt
dışı istihdam hedefimiz yüzde 15'tir. Bu hedefimizi tutturmak için gece gündüz çalışmalar
yapıyoruz. Kurumlara ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. 13 ayrı kurum ile ortak çalışarak kayıt
dışını tespit etmenin mücadelesini veriyoruz."
(Haber Merkezi)

Memura ve emekliye
erken
maaş müjdesi
Kurban Bayramı yaklaşırken; memurlar

ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının
erken yatırılması gündeme geldi. Emekliler,
promosyon müjdesi de bekliyor.
Milyonların gözü Eylül maaşının yatırılacağı tarihte. Kurban Bayramı yaklaşırken;
memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin
maaşlarının erken yatırılması gündeme geldi.
Bu yıl Kurban Bayramı, 12-13- 14-15 Eylül
tarihlerinde kutlanacak. Memurlar ise her ayın
15'inde maaş alıyor. Yani memurların Eylül'de
maaş günleri Kurban Bayramı'nın son gününe
denk geliyor. Bu nedenle memurların maaşlarının bayram öncesi ödenmesi için çalışma yürütülüyor.

DAHA ÖNCE DE YAPILDI

Aynı çalışmanın, maaşlarını her ayın
16'sı ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur
emeklilerini de kapsaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda da bayram dönemlerinde
erken maaş müjdeleri verilmişti. Bu nedenle bu
Kurban Bayramı öncesinde de maaşların ödenebileceği belirtiliyor. Memur emeklileri ise
maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi Eylül'de de
maaşlarını yine bu tarihler arasında alacak.

PROMOSYON GELİR Mİ?

Emekliler, erken maaş müjdesinin yanı
sıra promosyon beklentisi içerisinde de bulunuyor. Kurban Bayramı'na kadar promosyon
anlaşmasının yapılmasını ve ödemelerin başlamasını isteyen emekliler, bu ödemenin kendilerine bayramda ilaç gibi geleceğini belirtiyor.
Promosyonda anlaşmaya varılırsa, emekliler ek
gelire kavuşacak. Rakam henüz kesinleşmese
de yıllık 150 ila 300 lira arasında olacağı ve 3
yıllık toplu ödeme yapılacağı konuşuluyor.
Emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor.
(Haber Merkezi)
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Erdinç Kemal DURU

ŞAHSİYETİMİZLE
YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

NEDEN AYRI
KABİLELER?

Kişilik kitabının şahsiyet bölümünden, bazı sayfalar okuduk. Tabii ki kitap
sadece bu kadar değil. İnsan
niteliğinin öteki bölümlerinden de biraz okuyalım.
Üstün gelmenin yanında alışlı verişli beş bölüm var
ki, o niteliklerin islerliği ile
üstün gelme oluyor.
Şahsiyet bölümünde
okuduğumuz gibi, yine kendimizden okuyoruz.
İnsanlarla ilişkilerimizde/farkında olmadığımız bir
atmosferle öyle alış verişler
işliyor, biz fizik yapılarımızı o
alış verişlerin akışıyla öyle
kullanıyoruz ki, açalım
duygu sayfalarımızı da bakalım.
Nasıl insanlarla olursa
olsun ilişkilerimizde, onlara
inanmak istiyoruz, onların
da bize inanmalarını istiyoruz.
Beğenmek, beğenilmek
de böyle değil mi?
Güvenmek, güvenilmek, sevmek sevilmek, saymak sayılmak, bunların üstünde seyrediyor. Bu duygudaki niteliklerin aksiyonları, nicelik olarak aksiyonlarımız var.
Göstermek istiyoruz. Bunun
için başarmak isteğimiz fazlaca ağır basıyor.
Hareketlerde açıkça görünmesini kendimize şart koşuyoruz. Her tuttuğumuz işte,
her girişimimiz de, mutlaka
başarılı olmak isteğinden
kendimizi alamıyoruz.
Yarışmak isteğimiz de
öyle değil mi? Cesaret gösterme, maddeye sahip olduğumuzu gösterme, zekâ ve kaba
kuvvet bakımından, her
bakımdan güçlü olduğumuzu
göstermekten de beri gelemiyoruz.
Bunu ilkel devirlere
taşırsak, "Taş devri" denilen
medeniyete nasıl başlandığını görürüz. Tunç devrini
kimlerin, nasıl insanların
açtığını da görürüz.
Demir devri, feza
devri... Ne devri olursa
olsun, devirleri şahsiyetler
açmıştır.

AİLEVESAĞLIK

DEĞER BULMANIN YOLU KOLAY,
24 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

ANCAK DİKKAT İSTER!..
Yaşayışına anlam kazanmayanların
yaşayışı, zaten kendisine bir yüktür

Önceki yazımızda konumuzu epey
derinleştirmiş, nasıl kıymetli insan olacağımızı araştırıyorduk.
Yine aynı yerden alalım; Ama pazarlığımız devam ediyor. Kendimizi anımızla
yaşamamız, birinci şarttır.
İddialı olmakla başlayan kıymetlenmek, yine iddia ile devam eder. İddia durdu
mu, ciddiyet yatar. Hemen o andan itibaren, bir ciddiyetsizlik başlar.
Tabi ki ciddiyetsizi, hiç kimse saygı ile
kabul edemez. Çünkü ciddiyetsizlerin saygı
değer bir tutumu, bir davranışı söz konusu
olamaz. Ciddiyetini takınmayanda ciddi
bir hal görülmemiştir.

DAVASIZ CİDDİYET,
AYAKTA DURMAZ

Bilindiği gibi, iddiası ve davası olmayan adamın ciddiyeti, ayakta duramaz.
Ciddiyeti ayakta durmayan kim olursa
olsun, hafif olur. Adı üstünde; "ciddiyetsiz
adam" diyorlar. Dahası var mı?
Öyleyse, insanın her şeyden önce
şerefli insan olmasının iddiası söz konusudur. "Lâfla peynir gemisi yürümez" derler;
gerçekten iddia sahibi olmayanın, davası
da olmaz.

NE OLARAK YAŞIYORSUN?

O zaman "ne olarak yaşıyorum?" diye
kendi içinden bile bir soru çıkar ortaya.
Evet, her insan içinden bu soruyu duyar.
Duysun duymasın.
Biz de sorarız birbirimize. Evet ey
dost!.. Ne olarak yaşıyorsun?
Ne yapmak istiyorsun?

Neye geldin bu dünyaya? Neyi
tamamlamak ve yahutda ne yapmak üzere
dünyaya geldin?
Elbette insan bu dünyaya geliyor ki,
bir yararlılık meydana koysun. Ya da koyulmuş bir yararlılığı daha ileri götürsün.
Ya da ileri gitmiş bir konuyu daha
geliştirsin. Bir insan olarak, büyük varlığını, geliştirdiğinin üstüne koyup, kendini
andırmadıktan sonra; o insan var mıdır,
yok mudur?
Kendisinden sonrasına bir eseri kalmazsa, adıyla beraber kendisi de unutulursa; bir adam dünyaya gelmiş, yaşamış ve
gitmiş!..
Ne?..
Kim?;.
Ne
yapmış?.,
sorulmaz
mı?
Sorulmuyor mu?

DÜŞÜNCELER
NEYE GÖRE BİÇİMLENECEK?

Evet, işte bu kadar hatırlatmak yeter.
Demek ki, iddialı olmayan kim ve ne olursa olsun; varlığı, yokluğu aynıdır. Dünyaya
gelip seksen, yüz yıl yaşayıp gittiği, hiçbir
anlam kazanmaz.
Yaşayışına anlam kazanmayanların
yaşayışı, zaten kendisine bir yüktür. Onun
için canı sıkılır da, yaşamak için kendisine
vakit geçirecek vasıtaları aramak zoruna
düşer.
Düşüncesi biçimlenemez. Yol, hedef
bulmamış düşünceler. Neyle, nasıl biçimlenecek? Neye göre biçim alacak?
Bu konuyu didiklemeye lüzum var mı
bilmem? Düşüncesi biçimlenmeyenlerin

halleri görünüyor. Olmayacak şeyleri parmağına dolamak, bir yığın kuruntular yapmak, alıngan olmak, korkulu, karışık rüyalar görmek, amaçsız ve maksatsızlığın
sıkıntısına girmek!..
İddiasız kimselerin yaşama zorluğunu izah etmekle bitiremeyiz. Onun için
önemle iddialı olmayı her an tavsiye ederiz.
Bu, bizim görevimiz olduğu kadar, insan
yaratılışına aşırı derecede saygılı olmamızı
da gösterir.

YAŞATAN'IN CİDDİYET ETKENİ.

Önceki yazıda acele acele iddianın
ciddiyeti uyandırdığını, uyanan ciddiyetin
gerçekçi güdüme bağlandığını bunun için
anlatmıştık.
Şimdi de, Yaşatan'ın ciddiyet etkenimize gerçekçi güdümle ne vermek ve ne
yaptırmak istediğini ele alıyoruz.
Şöyle bir bakarsak: Dünyaya saygı
değer insanlar gelmiş ve onlardan başka
yaşayan kalmamış. Milyarlarca adam
ölmüş gitmiş. Unutulmuşlar, silinmişler.

HİÇ ÖLMEYEN İNSANLAR!

Ama!.. Kutsal eğiliminde insanlığa yol
açanlar ve taşıyanlar.
Başarı güdümünün yollarını açanlar
ve taşıyanlar!..Sosyal güdümünün yolunu
açanlar, gitmek isteyenleri taşıyanlar:
Hiçbir zaman ölmemişler!..
Unutulmamış, anılıp duruyorlar.
Kendini anınla yaşa ki; ne demek istediğimi, sana ne vermekte olduğumu anlayasın
da çabuk faydalanasın.
Kendini Anınla Yaşa!..

“Öz yapıya uygun yaşayan
insan; gerçek insandır.”
Abdulkadir DURU

Faydalı Bilgiler: Kına

Ayak için kınanın faydaları;

o Mantar oluşumunu temizler.
o Ayak kokusunu giderir.
o Yara ve çıbanları geçirir.
o Ayak yorgunluğunu giderir.

Saç için kınanın faydaları;

Tropikal bölgelerde yetişen, 14-15 metro boylarına, kırmızı çiçekli bir ağaçtır. Kına, yine kendi
toplumumuzda adet olarak geline, askere gidene
yakılmaktadır.

Kınanın Faydaları

o Sinirlerin yatışması ve sakinleşmesini sağlar.
o Bal ve macun karıştırılarak yenildiğinde baş
ağrısını geçirir.

o Saça parlaklık verir.
o Beyaz saçları kapatır.
o Saçın köklerini korur ve saça dolgunluk verir.
o Zamanla saç kendi rengine döner.
o Saç derisini sağlıklı hale getirir.
o Kepeği ve saç dökülmesini bitirir.
o Hint kınasınında içerisinde kimyasal olmadığı
için saç boyamak için kına ile eş değerdir.

Kına, saç için yeni dönüşüm gibi bir şey matlaşmayı, kırılmayı, dökülmeyi engellediği gibi saça
canlılık ve özgünlük katıyor. Kınanın faydaları
sadece saç için değil ayak bakımı içinde kınanın
büyük bir etkisi görülmektedir. Din açısından da
kınanın faydaları büyük bir önem taşımaktadır.

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

Kırkambar

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

K.K. 73
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Paypal Türkiye’ye
yeniden dönüyor
Sayfa

GÜNDEM

FETÖ soruşturmasında

yeni tutuklamalar
Çorum’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklama ve gözaltılar devam ediyor. 5
akademisyen tutuklandı, 3 emniyet amiri adliyeye sevk edildi, 2 gazeteci gözaltına alındı

Sistemini yurtiçine getirmediği için
BDDK'dan kırmızı kart gören PayPal, dönüş
için kolları sıvadı. Önce Cros Border ile dönüş
yapacak şirket 'server'larını da taşıyacak.
Haziran ayında Türkiye yasalarına
uymayı, vergi ödemeyi, kredi kartı ve kimlik
bilgilerini aldığı kişilerin işlemlerini Türk 'server'ları üzerinden yapmayı reddetmesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) tarafından lisansı iptal edilen PayPal,
Mart 2017'de 'Cross Border' (Sınır ötesi) sistemiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

SERVERLARINI 2017 SONUNA
KADAR TAŞIYACAK

Sabah'ın haberine göre, BDDK ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan şirket, 2017 yıl sonuna kadar serverlarını da Türkiye'ye taşımayı
planlıyor. Cross Border, yurtdışında bulunan bir
kişiye Türkiye'den alışveriş yapma izni veriyor.
Ancak bu sistemle Türkiye'den bir kişi yurtdışından alışveriş yapamıyor. Türkiye'de e-ticarette yüzde 12 pazar payına sahip olan ve yaklaşık 800 milyon dolarlık işlem hacmi bulunan
şirketin yeni sistemle hacminin 400 milyon
dolar civarında olacağı öngörülüyor. 179 milyon aktif üyesi olan PayPal Global'in yaklaşık
18 milyar dolarlık işlem hacmi bulunduğu
belirtiliyor.

YASALARA UYMAMIŞTI

PayPal'ın, çıkış sürecinde Türkiye ile
ilgili olumsuz bir imaj yaratma çabası BDDK
Başkanı Mehmet Ali Akben'in açıklamaları ile
boşa çıkarılmıştı. Akben, PayPal'ın lisans başvurusuna, kanunlara uymadığı için onay vermediklerini belirtmişti. Kanuna göre, bu tip faaliyetlerde sistemlerin yurtiçinde bulundurulması
zorunluluğu bulunuyor. PayPal, yasaya rağmen,
bunun için en küçük bir çalışma dahi yapmamıştı.

Elektrik kesintisi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum
Koordinatörlüğü tarafından, Çorum’da yapılacak olan teknik çalışmalar nedeniyle
“Programlı Elektrik Kesintisi” uygulanacağı
açıklandı.
Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacıyla Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Çorum
Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada,
elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler,
zaman dilimi ve işin içeriği şöyle:
“26.08.2016 Tarihinde Çorum İli Boğazkale
İlçesi 14:00-17:00 saatleri arasında ‘Bakım
Onarım Çalışmaları’ nedeniyle; Yanıcak
köyünde, 26.08.2016 Tarihinde Çorum İli
Boğazkale İlçesi 10:30-12:30 saatleri arasında
‘Bakım Onarım Çalışmaları’ nedeniyle;
Kaymaz köyüne, 26.08.2016 Tarihinde
Çorum İli Boğazkale İlçesi 08:00-10:00 saatleri arasında ‘Bakım Onarım Çalışmaları’
nedeniyle; Emirler köyüne programlı olarak
elektrik verilemeyecektir.”

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Hitit Üniversitesi’nden 6 akademisyen
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
Çorum
Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince göz atına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından önce adliyeye ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden biri serbest kalırken, 5 akademisyen
“Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında Çorum’da 3 gözaltına alınan 3 emniyet
amiri ise adliyeye sevk edilirken, ayrıca iki
gazeteci daha gözaltına alındı.

Manisa’dan Sungurlu’ya otobüs jesti

Manisa Büyükşehir
Belediyesi tarafından Sungurlu’ya
hediye edilen otobüs hizmete alındı.
Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, "Bir şey değişecek, her şey değişecek demiştik.
Allah şükürler olsun ki bir çok
şeyi değiştirdik, değiştirmeye de
devam edeceğiz. Bize kızan, bizi
şikayet edenlere inat geziler için
tahsis ettiğimiz 2. araçta bugünden
itibaren Sungurlu halkının hizmetine girdi. Belediye olarak insanlarımızın yakın il ve ilçeleri görmesini
arzuluyoruz. Bu hizmeti halkımıza
sunarken asla o partiden, bu partiden ayrımı yapmıyoruz. Buradan

sevgili halkımıza sesleniyorum,
gelin gezilerimize katılın. Bu otobüsü bizlere hediye eden Manisa
Büyükşehir Başkanı Cengiz
Ergün'e ve Genel Sekreter Halil
Memiş'e şahsım ve halkım adına
teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca
Şahiner yaptıkları girişimler sonucu Mersin ve Adana belediyelerinden de birer tane araç sözü aldıklarını, daha önce İzmir belediyesince
bağışlanan Halk otobüsünün ise
önümüzdeki hafta hizmete alınacağı müjdesini verdi. Dualar eşliğinde yeni otobüs için kurban kesildi.
Tören bitiminde Şahiner kesilen
kurbanın "Sungurlu Yaşlılar ve
Özürlüler Bakımevine" yollanması
talimatını verdi. (Haber Merkezi)

Ev alana destek
dönemi başlıyor

Konut satın almak için tasarruf yapmak
isteyenleri teşvik edecek 'konut hesabı' uygulaması 26 Ağustos'ta başlıyor.Konut satın almak
için oluşturulan birikimlere yüzde 20'ye varan
oranda devlet katkısı sağlanacak. Söz konusu
katkı 15 bin lirayı geçemeyecek. Devlet katkısı
ödemesine hak kazanmak için gerekli şartların
tamamını sağlayan Türk vatandaşlarının sisteme dahil olmak için nüfus cüzdanlarıyla
Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor. Bir kişinin
sadece bir konut hesabı olabilecek. Ortak
hesaplar, konut hesabı olarak değerlendirilmeyecek ve hesap bankalar arasında taşınamayacak. Türkiye'de ikamet şartı olmadığı için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da konut yardımı alabilecek.

EN AZ 3 YIL SİSTEMDE KALACAK

Hesaba, açılışında bir kereye mahsus
olmak üzere, ödemelerin üst sınırı olarak belirlenen bin liranın üzerinde, 30 bin lirayı aşmayacak bir tutar yatırılabilecek. Hesabın sadece
Türk lirası cinsinden olması istenen uygulamada, en az 3 yıl sistemde kalmak gerekiyor.
Hesapta ne kadar fazla birikim sağlanırsa devlet
yardımı da o kadar yüksek olacak. Konut hesabına ilişkin ödemeler düzenli yapılacak.
Kişilere, bir dönem içerisinde en fazla 2 kez
çekim hakkı tanınacak. Belirlenen şartların herhangi birinin ihlali durumunda ise hesap 'konut
hesabı' statüsünden çıkarılacak.

ALT SINIR 250, ÜST SINIR 2.500 TL

Uygulama kapsamında, konut edim tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az
250, en fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek.
Ödemeler 3'er aylık (3 ayda bir en az 750, en
fazla 7 bin 500 TL) dilimler halinde de yapılabilecek. 3-4 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15'i (devlet katkısı 13 bin TL'yi
aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan
ödeme tutarının yüzde 18'i (devlet katkısı 14
bin TL'yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha
uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20'si
kadar (devlet katkısı 15 bin TL'yi aşmamak
koşuluyla) katkı alınabilecek. Devlet katkısı
ödemesi için katılımcı, konut edinim tarihinden
itibaren 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya müracaat edebilecek. Gerekli
bilgi ve belgelerin kontrolü sonrasında en geç 2
ay içinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabilecek.
Devlet katkısı almak için başvurduğu
konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren
başka bir konut edinenlere, katılımcının eşinden
ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı
konutlara ve devre mülklere de devlet katkısı
ödenmeyecek. (Haber Merkezi)
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NAMAZ SAATLERİ
İmsak

04:19

Güneş

05:53

Öğle

12:49

İkindi

16:32

Akşam

19:33

Yatsı

20:58

Tarihte Bugün

24 Temmuz 79 Vezüv yanardağı püskürdü;
Pompeii, Herculaneum, ve Stabiae şehirleri
vokanik küller altında kaldı.
24 Temmuz 1349 Mainz'da 6000 yahudi,
veba'dan sorumlu tutularak öldürüldü.
24 Temmuz 1516 Mercidabık Savaşı: I.
Selim'in ordusu Memlük ordusunu yendi.
24 Temmuz 1572 Fransa'da katolikler, Kral IX.
Charles'ın emriyle, silahsız ve savunmasız protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler.
Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra
diğer şehirlere de sıçradı. Bu katliam, sonradan St. Bartholomew Günü Katliamı olarak
adlandırılacaktı.
24 Temmuz 1814 İngiliz birlikleri Washington,
D.C.'yi işgal etti, White House ve pek çok başka
binayı ateşe verdi.
24 Temmuz 1851 Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı
Hükümeti, borç para aldı.
24 Temmuz 1858 Richmond-Virginia'da 90
zenci, eğitim almak suçuyla tutuklandı.
24 Temmuz 1875 Matthew Webb, Manş
Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.
24 Temmuz 1891 Thomas Edison, hareketli
çekim yapan kameranın patentini aldı.
24 Temmuz 1909 Panama Kanalı'nın ilk betonları dökülmeye başlandı.
24 Temmuz 1912 Alaska, ABD topraklarına
dahil oldu.
24 Temmuz 1919 Şarki Anadolu Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti kuruldu.
24 Temmuz 1920 Kurtuluş Savaşı sırasında 2.
Milli Aşireti Ayaklanması çıktı.
24 Temmuz 1929 Türkiye ve İran dostluk
antlaşması imzaladı.
24 Temmuz 1931 Fransa ve SSCB saldırmazlık
antlaşması imzaladı.
24 Temmuz 1932 Amelia Earhart, ABD'yi baştan başa ve durmaksızın (Los Angeles'tan
Newark'a) uçan ilk kadın oldu.
24 Temmuz 1936 Üçüncü Türk Dil Kurultayı
Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.
24 Temmuz 1938 Murgul Bakır İşletmesi,
Etibank tarafından satın alındı.
24 Temmuz 1949 Kuzey Atlantik Paktı
Antlaşması (NATO) yürürlüğe girdi.
24 Temmuz 1954 Brezilya devlet başkanı
Getúlio Dornelles Vargas intihar etti.
24 Temmuz 1958 Bursa Kapalı Çarşı Yangını
24 Temmuz 1960 Vostok'ta (Antarktika) rekor
sıcaklık: -88 °C
24 Temmuz 1961 İstanbul Petrol Rafinerisi
A.Ş. (İPRAŞ) törenle üretime başladı. Şirketin
%51 hissesinin Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı'na (TPAO), %49'unun ise ABD Şirketi
Caltex'e ait olduğu açıklandı.
24 Temmuz 1963 200-metre serbest stil yüzmede rekor: Don Schollander (1:58).
24 Temmuz 1968 Fransa ilk hidrojen bombasını kullandı.

VEFAT EDENLER

Karayolları Şube Şefi’nden Şahiner’e veda ziyareti

Karayolları Çorum Şube Şefi
Şafak Allı’dan Sungurlu Belediye
Başkanı’na Abdulkadir Şahiner’e
veda ziyaretinde bulundu.
Uzun yıllardır Karayolları
Çorum Şube Şefi olarak görev yapan
Şafak Allı’nın tayini çıkması sebebiyle Başkan Şahiner’e veda ziyaretinde
bulundu. Başkan Şahiner’in makamında yapılan veda ziyaretine
Belediye Başkan Yardımcısı Bahri
Sezen de hazırda bulundu.
Ziyarette Şahiner ile bir süre
görüşen Allı, “Başkanımızın Sungurlu
için yaptığı çalışmaları yakinen takip
etmekteyim. Sungurlu’ya yapmış
olduğu çalışmalar taktire şayandır.
Bende tayinim çıkması sebebiyle
Çorum’dan ayrılmadan önce Başkan
Bey’e veda ziyaretinde bulunmak
istedim. Kendisine teşekkür eder
başarılarının devamını dilerim” dedi.

SADIK ÖZKAN ÇETİN
Yeşilyayla köyünden gelme, Tapu kadastrodan emekli, merhum Mustafa ÇETİN"in oğlu, Serdar ve
Özlem ÇETİN"in ağbeyi ÖZAK gıda personeli Sadık
Özkan ÇETİN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
HANIM YELDİREN
Çobandivan köyünden gelme, merhum Süleyman
YELDİREN"in hanımı, Yaşar TOPÇU"nun kız kardeşi, Musa, Sefa ve mobilyacı esnafından Ali Rıza
YELDİREN"in annesi, Hanım YELDİREN vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
İBRAHİM AYYARKIN
Belediyeden emekli Rıza AYYARKIN"ın kardeşi,
Utku ve Olcay AYYARKIN"ın babası, emekli cezaevi
gardiyanı, İbrahim AYYARKIN vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
MUSTAFA COŞKUN ÖZKIDIK
Saatci Seçkin ÖZKIDIK Merhum Bobinajcı Serdal
ÖZKIDIK"ın Babası Coşkun ÖZKIDIK"ın Dedesi
PTT"den Emekli Mustafa Coşkun ÖZKIDIKvefat
etmiştir.Allah Rahmet etsin.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner ise,
“Şafak Bey’e nazik ziyareti için
teşekkür eder, bundan sonraki çalışma

Telefonların şarj
ömrü iki kat artacak!

İnanması zor da olsa, iki kat güçlü pillerin gerçeğe dönüşmesine aylar kaldı!
İsmini daha önce de duyduğumuz, yakında üretimine başlanacak bir pil teknolojisi, 2017 başı
itibariyle telefonlarımızın pil ömrünü ikiye katlayabilir. Massachusetts Institute of Technology
öğrencileri tarafından kurulan SolidEnergy'nin
buluşu olan pil, anotsuz çalışıyor ve şarj yoğunluğunu bugünkü lityum iyon pillerin iki katına
çıkarabiliyor. Güvenlik testlerinden geçen ve

hayatında başarılar dilerim. Allah yar
ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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Ýmtiyaz Sahibi:

Ayhan AYKANAT

Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk

otomobillerde, telefonlarda, giyilebilir teknolojilerde ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılmak üzere
olduğu söylenen teknolojinin
Kasım'da çıkacak drone'larda kullanılması planlanıyor. SolidEnergy
CEO'su Qichao Hu, pil hakkında
şunları söylüyor: "İki kat enerji
yoğunluğu sayesinde pil boyutunu
yarısına düşürebilir, ancak cihazın
yine aynı süre dayanmasını sağlayabiliriz. Veya pilin boyutunu lityum iyon pil ile aynı tutarak, pil
ömrünü iki katına çıkarabiliriz."

Yeni pil, pillerde sıkça kullanılan
grafitin yerine çok ince bir lityummetal folyo yerleştiriyor. Daha
küçük olan folyo, normal hücrelerden daha fazla iyon saklayabiliyor.
Ekim 2015'te teknolojiyi göstererek
yatırımcılardan 12 milyon dolar
toplayan SolidEnergy, artık piyasaya çıkmak üzere. Firmanın pil teknolojisini 2017'nin başlarında telefon ve giyilebilir cihazlara, 2018'de
ise elektrikli otomobillere ulaştırması bekleniyor.
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Belediyespor, Bolu Kampı’nda stres attı

Bolu Kampın’da yoğun bir tempoyla çalışan
Çorum Belediyespor Teknik Heyeti futbolcularla birlikte bilgi yarışması yaptı.
Termal Otel Toplantı Salonu’nda düzenlenen
bilgi yarışmasında futbolcular 5 takıma ayrıldı. Takım
kaptanı Emrullah, 2. Kaptan Ferhat, 3. Kaptan İmam
ve Abdullah Karmil ile Ahmet’in takımlarının yarıştığı
bilgi yarışmasında futbolculara spor, genel kültür ve
mantık soruları soruldu. Teknik heyet tarafından hazırlanan sorulara çeşitli puanlar verildi.
Oldukça zevkli geçen ve ilginç diyaloglara
sahne olan bilgi yarışması sonrasında verdikleri cevaplara karşılık Burak Onur, Ufuk, Salim, Taha Aslan ve
Sefa’dan oluşan takım kaptanımız Emrullah’ın takımı
292 puanla birinci, Onur, Bilal, Yeldar, Hüseyin’den
oluşan Ahmet’in takımı 249 puanla ikinci, Yakup
Alkan, Yakup Kayış, Selim ve Ege’den oluşan
Abdullah Karmil’in takımı 243 puanla üçüncü,
Sebahattin, Çağrı, Aykut, Tahir ve Erkut’tan oluşan 2.
Kaptan Ferhat’ın takımı 241 puanla dördüncü olurken,
Burak Gündoğdu ve Şakir’den oluşan 3. Kaptan
İmam’ın takımı ise 213 puanla sonuncu oldu. Yarışma
öncesinde kopya çekilmemesi için tüm iletişim araçlarının toplatıldığı ve kaybedenin tüm takıma dondurma
ısmarlayacağı yarışma sonrasında ise dondurmaları
almak doğal olarak İmam’ın takımına düştü.

YETENEK YARIŞMASININ GALİBİ
YAKUP KAYIŞ

Teknik heyet tarafından düzenlenen bilgi yarış-

niyle Zeybek oynayarak hünerlerini gösterdi.
Futbolcuların bir hayli neşeli oldukları gözlenen bu
yarışmanın galibi ise Abdullah Karmil’in takımında
yer alan Yakup Kayış oldu. Kayış, söylediği şarkıyla
teknik heyetin ortak kararıyla yarışmanın galibi ilan
edildi. Bu yarışmanın ardından da tekerleme yarışması
yapıldı ve bu yarışmanın galibi de takım kaptan
Emrullah Kokoç oldu.

ZONGULDAKLILAR SINIFTA KALDI

Yoğun bir tempoda geçen Bolu kampının stresini azaltmak için düzenlenen bilgi yarışmasında ilginç
sahnelerde yaşandı. Genel Kültür soruları içerisinde
yer alan “Oğmaç Çorbası hangi ilimize aittir” sorusuna iki isim yanlış cevap vererek takımlarının puan
kazanamamasına neden oldular. İkisi de Zonguldaklı
olan yeni transferlerimizden kaleci Burak ile orta saha
oyuncusu Salim bu soruyu bilemediler. Öte yandan,
Trabzonlu olan Abdullah Karmil’in ise “ Karadeniz’in
illeri hangisidir” sorusunda Gümüşhane ve Bayburt’u
es geçmesi de puan kaybına neden oldu.

UFUK VE CAFER’İN ŞİİR ATIŞMASI

kampta girdiler
Çorum Belediyespor’un
malzemecilerinden Cafer Uçar
ile genç kaleci Ege, yeni yaşlarına Bolu Kampı’nda girdiler.
Her iki isim için de
düzenlenen yarışmalar doğum
günü kutlaması yapıldı.

Bilal Kısa ve Fanatik Tur’dan

masının ardından yetenek yarışması düzenlendi. Her
takımdan bir temsilcinin katıldığı yetenek yarışmasında takım kaptanı Emrullah’ın takımında yer alan
Ufuk, şiir okurken, 2. Kaptan Ferhat’ın takımında yer

Yeni yaşlarına

Malzemeci Cafer Uçar, 48 yaşına
girerken, genç kaleci Ege ise 19
yaşına Bolu Kampı’nda girmiş
oldu. Yarışmaların ardından
doğum günü pastasının kesildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyespor’un yaptığı bilgi ve yetenek yarışlarının ardından yeni transferlerden Ufuk ve
malzemeci Cafer, yazdıkları şiirlerle birbirlerine meydan okudular. Her iki isimin de bir birlerine hitaben
yazdıkları şiirler teknik heyet ve futbolculardan büyük
alkış aldı. (Haber Merkezi)

alan Erkut, 25 şınav ve kaslarıyla göğüslerini oynatma
hareketi yaptı. Üçüncü kaptan İmam’ın takımında yer
alan Sercan’ın İngilizce şiir okuduğu yarışmada takımının grup lideri olan Ahmet ise Aydınlı olması nede-

kuzu çevirme ikramı

Çorum Belediyespor, Bolu Gölcük Milli
Parkı’nda yoğun geçen temponun stresini attı.
12 Ağustos’tan bu yana Bolu’da kampa
yapan Çorum Belediyespor’a, hemşerimiz milli
futbolcu Bilal Kısa ve kampı organize eden

Fanatik Tur yetkilileri tarafından kuzu çevirme
ikram edildi. Kamp yapılan otele 8 kilometre
uzaklıkta bulunan Gölcük Milli Parkı’nın eşsiz
güzelliğini doyasıya yaşayan ve göl etrafında
yürüyüş yapan teknik heyet ve futbolcular, daha

sonra kuzu çevirmenin tadına baktılar.
Genel Kaptan Yetkin Özbey, kendilerine
bu jesti yapan Bilal Kısa ve Fanatik Tur yetkililerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

