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Kayıtlı istihdam teşvik edilecek
Hitit Üniversitesi,
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası ve
Çorum Organize
Sanayi Bölgesi ortaklığında yürüttüğü
“İnsana Yakışır İş İçin
Kayıtlı İstihdamın
Teşviki Projesi”nin
tanıtım toplantısı
yapıldı.
Sayfa 7’de

‘İş dünyası 15 Temmuz
badiresinden
kurtulmaya çalışıyor’

Ticaret ve
Sanayi Odası
Başkanı Çetin
Başaranhıncal, iş
dünyasının 15
Temmuz darbe girişiminden bir hayli
etkilendiğini, ancak
iyileşmelerin gözlendiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’na
Kılıçdaroğlu’na
roketli
roketli saldırı
saldırı
CHP

lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun
konvoyu Artvin’in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği
sırada Yanıklı Köyü yakınlarında, konvoyun güvenliğini
sağlayan öncü güvenlik aracı
ormanlık alanda bir hareketli-

TEKNOKENT SAHİPSİZ
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, TEKNOKENT’e yeteri kadar ilgi

gösterilmediğini, işletmekte zorluk çektiklerini söyledi.

Dün ‘İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi’nin tanıtım toplantısında
konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 15 Temmuz’da darbe girişimi ile birlikte Türkiye’nin oyunu fark eden değil, oyunu kurgulayan olması gerektiğinin
bir kez daha görüldüğünü ifade etti. TEKNOKENT’in Türkiye’de tek proje olduğunu dile
getiren Alkan, bu fırsatın değerlendirilemediğinden yakındı.
Alkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Darbe girişiminin herkese söylediği bir şey var. O akşamki darbe teknolojikti. Teknolojiyi üreten olmazsak işimiz kolay değil. Milli teknolojilere, yazılımlara, bilgisayar işletim sistemlerine ihtiyacımız var. Her alanda milli olmaya ihtiyacımız var. Teknoloji atılımını sağlamamız gerekiyor.
Sayfa 5’te

lik fark etti. Bunun üzerine
terörist ateş açtı. En öndeki
aracın şoförü yaralandı, çatışma çıktı. Çatışma bir süre
devam etti. Konvoy durduruldu, Kılıçdaroğlu'nun araç içinde koruma altında tutuldu.
Sayfa 2’de

8 yılda 14
milyon teşvik

Çorum Damızlık Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şevket Avcı, birlik olarak 2008
yılından 2016 yılına kadar hayvan
yetiştiricilerine 13 milyon 383 bin
475 TL teşvik sağladıklarını söyledi.
Sayfa 4’te

‘Koyun keçi damızlık depo
işletmeleri oluşturacağız’

Çorum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz
Ermiş, ilimizde koyun-keçi üretimini geliştirmek, iyi cins ve verimli
ırkların yaygınlaşmasını sağlamak
amacıyla bir dizi çalışmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.
Sayfa 5’te

Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Sayfa 8’de

Hayvancılıkta yüksek verim
kaliteli damızlıktan geçiyor
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde küçükbaş hayvancılığı
geliştirmek, sektörü büyütmek amacında olduklarını, bu potansiyele fazlasıyla sahip olduğumuzu söyledi.
Sayfa 7’de

Sayfa

GÜND
 EM

2

Açlık ve yoksulluk sınırı

rakamları açıkladı

Türk-İş'in araştırmasına göre,
ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 362 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 435 lira oldu

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık
ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ağustos ayı
sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması
tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 361 lira 60
kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım,
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 435
lira 19 kuruş oldu. Ağustos ayında bekar bir
çalışanın yaşama maliyeti ise bin 690 lira 35
kuruş olarak hesaplandı. Bu ay, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması
gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya
göre yüzde 0,60 geriledi. Gıda enflasyonunda
son 12 ay itibarıyla artış yüzde 1,27 olurken
yıllık ortalama artış yüzde 7,80 olarak hesaplandı.

Kılıçdaroğlu’na
roketli saldırı

Ak Parti’den
Pankobirlik’e ziyaret

AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, PANKOBİRLİK Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ahmet

Pehlivan’a “hayırlı olsun” ziyaretinde
bulundu.
Bekiroğlu, beraberinde il başkan yar-

dımcıları İsmail Yağbat, Mesut
Ceylan ve Şeyda Önen ile birlikte
Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Ahmet Pehlivan’a
yeni görevine seçilmesinden dolayı
tebriklerini ileten İl Başkanı
Bekiroğlu, ziyaret sırasında gündemde
yer alan konular hakkında da düşüncelerini dile getirdi.
PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Pehlivan da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
il Başkanı Bekiroğlu ve yönetim
kurulu üyelerine teşekkür etti.
Bekiroğlu ile Pehlivan, ziyaret sırasında başta pancar üreticileri
olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde de
bulundular.

Radyo Ayna, mühürlendi

Çorum'da 104.7 frekansından yayın
yapan Radyo Ayna, polis tarafından mühürlenerek yayını durduruldu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun
(RTÜK) talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Radyo yayınının yapıldığı büronun giriş kapısı mühürlendi.
Radyo Ayna'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yayıncılık faaliyetinin durdurulduğu iddia edildi. (Haber Merkezi)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyu
Artvin’in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine
gittiği sırada Yanıklı Köyü yakınlarında, konvoyun güvenliğini sağlayan öncü güvenlik
aracı ormanlık alanda bir hareketlilik fark etti.
Bunun üzerine terörist ateş açtı. En öndeki aracın şoförü yaralandı, çatışma çıktı. Çatışma bir
süre devam etti. Konvoy durduruldu,
Kılıçdaroğlu'nun araç içinde koruma altında
tutuldu. Bölgeye askeri helikopter istendi.
Çatışmanın durmasının ardından Kılıçdaroğlu
Şavşat'a geri dönerken ikinci bir saldırı yaşandı. Güvenlik güçleri bunu üzerine CHP genel
başkanını karayolları binasına götürdü.
Kılıçdaroğlu, daha sonra daha güvenli olduğu
için Şavşat Kaymakamlığı'na getirildi. Saldırıyı
gerçekleştiren teröristlerden birinin konvoya
roketatarla atış hazırlığında olduğu bilgisi var.
Çatışmada 1 er şehit oldu, 2 astsubay yaralandı.
CHP'li Özgür Özel "Ağır makinalı silah ve bir
roketatar ile bir suikast girişimi hazırlığı olduğunu anlıyoruz" dedi. Bakan Efkan Ala, saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu
açıkladı. İstihbarat birimleri Karadeniz'de faaliyet gösteren teröristleri, yaklaşık 20 yıldır örgüt
içinde olan Artvin nüfusuna kayıtlı 'Tarık’ kod
adlı teröristin yönettiğini belirledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu
Artvin'de PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.
Çatışmada öncü güvenlik aracındaki 1 asker
şehit oldu, 2 astsubay yaralandı. CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu iyi.
CHP lideri saldırı sonrası güvenli bir bölgeye
götürüldü. Teröristlere ait bir roketatarın bulunduğu, çatışmada 1 teröristin de öldürüldüğü
iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri
Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları ve
bakanlar, siyasetçiler CHP liderini telefonla
aradı. Kılıçdaroğlu, güvenlik sağlandıktan
sonra Artvin programına devam etme kararı
aldı.

SMMMO’dan Torba Yasa açıklaması

Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı
Ali Can Doğan, TBMM’de kabul edilen Torba Yasa ile kamu alacaklarına
dair yeniden yapılandırmayla ilgili
olarak açıklamada bulundu.
Yapılandırma başvurularının 31
Ekim 2016 tarihine kadar ilgili kurum
adreslerine yapılabileceği gibi,vergi,
trafik cezası, öğrenim ve katkı kredisi
borçlarını yapılandırmak için Gelir
İdaresi Başkanlığının internet sitesi
üzerinden ya da bağlı bulunulan vergi
dairesine şahsen ve posta yoluyla başvuru yapabileceğini ifade eden Doğan,
yapılandırma hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Geçtiğimiz dönemlerde çıkarılan 5811 ve 6111 sayılı af kanunlarının ardından 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin
kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806
sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve
yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde son
yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve
terör olayları ekonomide mal ve hizmet hareketliliğinde problemler yaratmış, hala da yaratmaya devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle devletin
tahsil edemediği vergi alacağının
çoğunluğunu Gelir vergisi, Kurumlar
Vergisi ve dahilde alınan Katma
Değer Vergisi oluşturmaktadır.

AF KAPSAMINA GİREN
VERGİLER

30.06.2016 tarihi itibariyle
gecikmiş vergi borçlarında yurt içi
ÜFE oranında güncelleme, Motorlu
taşıtlar vergisi ve trafik cezalarında
önemli indirim, Peşin ödemelerde yurt
içi ÜFE oranında hesaplanan tutardan
ayrıca % 50 indirim, Vergi aslına bağlı
olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50 sinin silinmesi,

VARLIK BARIŞI

Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla
sonlandırılmasında % 80 ‘e varan
indirim İşletme kayıtlarının cezasız ve
faizsiz olarak gerçek duruma uygun

hale getirilmesi,

ECZANELERDE CEZASIZ
VE FAİZSİZ STOK
DÜZELTME

Matrah ve vergi artırımında
vergi incelemesinden muafiyet
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki
borçlar için yapılandırma Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan
imkanı,

YAPILANDIRILAN
BORÇLARI KREDİ KARTI
İLE ÖDEME

6552 sayılı kanun kapsamında
devam eden borçların yeniden yapılandırılması, Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki
borçların silinmesi gibi oldukça önemli imkanlar getirilmiştir. Matrah artırımı zorunlu olmamakla birlikte isteyen
mükellefler bu haktan yararlanabilirler. Bir yıla ya da bir vergi türüne ilişkin matrah artırımı yapılması , diğer
yıllar ya da diğer vergi türleri için de
yapılmasını zorunlu kılmıyor. Gelir ve
Kurumlar vergisi mükellefleri bir veya
birden fazla yıl ya da bütün yıllar için
vermiş olduklar. beyannamelerinde
vergiye esas alınan matrahlarını 2011
yılı için %35 2012 yılı için % 30
,2013 yılı için % 25 , 2014 yılı için %
20 ,2015 yılı için %15 oranında artırarak matrah artırımına ilişkin düzenlemeden faydalanabilirler. Zarar varsa
mükellefler, ilgili yıllarda zarar ettikleri için ya da indirim ve istisnalar
nedeniyle matrah beyan etmemiş,hatta
hiç beyanname vermemiş
olabilirler.Bu durumda ortada bir matrah olmadığı için herhangi bir matrah
artırım oranını kullanarak artırım yapması mümkün değil. Yasa bu mükellefler için de beyan edilecek en az
matrah tutarlarını yıllar itibariyle
belirlemiş durumda.Buna göre söz
konusu mükelleflerin bu yasa hükmünden yararlanmak istemeleri duru-

munda yıllara göre aşağıdaki tutarlarda matrah beyan etmeleri gerekiyor.
Gelir ve kurumlar vergisinde matrah
artırımında bulunan mükelleflerin,
artırılan matrah üzerinden veya matrah beyan edilmediyse yasada belirlenen tutarlar üzerinden % 20 oranında
vergi ödemeleri gerekiyor. Ancak,
Matrah artırımında bulunmak istenen
yıla ilişkin yıllık beyannamelerini
süresinde vermiş, Bu vergi türlerinden
tahakkuk eden vergileri süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için yine yasa
kapsamında yapılandırma (kesinleşmiş
veya kesinleşmemiş ya da dava aşamasında olan borçlarla ilgili ) imkanından yararlanmamış olan mükellefler artırdıkları matrah üzerinden % 20
yerine % 15 oranında vergi ödeyerek
bu imkandan faydalanabileceklerdir.
Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin geçmiş yıllardan kaynaklanan
zararları varsa,matrah artırımında
bulunan mükellefler, 2016 yılı ve sonraki yıllara ilişkin beyannamelerinde
artırım yapılan yıla ilişkin zararın
ancak yarısını düşebilecekler. Vergi
artırımından yararlanmak isteyen
KDV mükellefleri,her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri
beyannamelerdeki hesaplanan KDV
vergilerinin yıllık toplamı üzerinden
2011 yılı için % 3.5 ,2012 yılı için %
3, 2013 yılı için %2.5 2014 yılı için %
2, 2015 yılı için %1,5 oranında hesaplanacak tutarları beyan edebilirler.
Mükellefler tarafından muhtasar
beyannameyle beyan edilen ;
ücret,serbest meslek,yıllara yaygın
inşaat,işleri ve kira ödemeleri üzerinden kesilen vergiler ile çiftçilerden
alınan mahsul ve hizmetler için yapılan ödemeler ile esnaf muaflığından
yararlananlara yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergiler için de vergi
artırımı yapılabilir.Yasada bu işlemlerin hepsi için ayrı ayrı artırım oranları
mevcuttur.Muhtasarla beyan edilen bu
stopajların hepsi için vergi artırımı
talebinde bulunulabileceği gibi bir
veya birkaçı için ayrı ayrı talepte
bulunulması da mümkündür.
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Yerli telefonda
ihracat başladı

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu
Başkanı Turan Erdoğan, akıllı telefonda ihracata başladıklarını söyledi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı
Turan Erdoğan, "Numuneleri gönderdik. Türki
Cumhuriyetler, Gürcistan, Polonya ve bazı
Avrupa ülkelerine gönderdik. Bu hızla artacak.
Kısa zamanda büyük rakamlara gelecek." dedi.
Erdoğan, yıllık 12 milyon adede ulaşan akıllı
telefon pazarında söz sahibi olma hedefi kapsamında önemli yatırımları devreye soktuklarını
belirtti.
Dünyanın önde gelen televizyon üreticilerinin
akıllı telefona yöneldiğini, kendileri için de
doğal bir süreç olan akıllı telefonda hızla büyüyeceklerini ifade eden Erdoğan, Manisa'daki
yerli akıllı telefon üretimiyle pazarda yüzde
5'lik paya ulaştıklarını kaydetti.
Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Akıllı telefon pazarındaki büyüklük, televizyon pazarının neredeyse 4 katına ulaştı. Televizyonda yüzde 30 payla
lider konumdayız. Akıllı telefonda da pazar
payımızı mutlaka hızlı bir şekilde artırıp büyümeliyiz. Cep telefonunu büyümenin motorlarından birisi olarak görüyoruz. Şu anda yüzde 5'ler
civarında olan payımızı ilk etapta yüzde 10'a
çıkarmayı planlıyoruz. Akıllı telefon üretimi, 3
yıl içinde 3 milyon adedi ihracat, 1 milyon
civarı iç piyasa olmak üzere yıllık 4 milyona
oturur diye düşünüyoruz. İhracatta belli bir süre
geçmesi lazım. Şu anda bazı ülkelere deneme
siparişlerine başladık, numuneleri gönderdik.
Türki Cumhuriyetler, Gürcistan, Polonya ve
bazı Avrupa ülkelerine gönderdik. Bu hızla
artacak. Kısa zamanda büyük rakamlara gelecek." - "Barcelona sonrası atağa geçeceğiz"
Erdoğan, şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi'ne hazırlandıklarını,
bu yıl büyük bir stantla katılacakları kongrede
mevcut modellere ek olarak üç yeni nesil akıllı
telefon modelini tanıtacaklarını kaydetti.
Bu telefonlardaki bazı özelliklerle bir adım öne
çıkacaklarını anlatan Erdoğan, "Bu fuarla ihracatta gerçek anlamda büyüme başlar diye düşünüyoruz." diye konuştu.
- "Televizyon gibi yerli telefona da alışacaklar"
Vestel'in son 5 yıldır akıllı televizyon ürettiğini,
akıllı telefonlarla temelde aynı teknolojileri
kullandıklarını anlatan Erdoğan, bu nedenle
akıllı telefona geçişin kendileri için büyük zorluk veya maliyet oluşturmadığına işaret etti.
İnsanların yerli akıllı telefona zamanla alışacağını ifade eden Erdoğan, "Zamana ihtiyacımız
var. LED ve LCD televizyonlarda pazar lideriyiz. İnsanlar Vestel'in yaptığı televizyonlara
güveniyorlar, televizyon gibi yerli telefona da
alışacaklar. Kulaktan kulağa yayılacak, telefonları kullandıkça memnun olacaklar." dedi.

Bakan'dan et fiyatları

için kritik uyarı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na
çok az bir süre kaldığına dikkati çekerek, her
yıl olduğu gibi bazı spekülatif söylemlerin bu
sene de gündemi işgal etmeye başladığını söyledi. Kurban sayısının azlığına ilişkin değerlendirmelerin doğru olmadığını vurgulayan Çelik,
2014 ve 2015 yıllarında kurban edilen büyükbaş sayısının ortalama 870-880 bin baş civarında olduğunu, şu an 1 milyon 200 bin kurbanlık
şartlarına uygun büyükbaş hayvan varlığının
tespit edildiğini bildirdi. Çelik, geçmiş yıllarda
ortalama 2 milyon 700 bin küçükbaş kurban
edilirken, şu anda 3 milyon 700 bin kurban
edilmeye müsait küçükbaş hayvan olduğunun
belirlendiğini ifade ederek, "Hayvan sayılarında herhangi bir sorun söz konusu değil. Kurban
Bayramı için yeterli, hatta yeterinden fazla
hayvanımız mevcut. Spekülatörler her yıl bunu
söylerler ama bayram bittikten sonra da pazarlarda çok ciddi şekilde hayvan kalır. Bunları da
Et ve Süt Kurumu olarak almak zorunda kalırız. Bu yıl da büyük ihtimalle böyle olacak.
Onun için hem kurban kesecek vatandaşlara,
hem pazara kurbanlık hayvanlarını çıkaracaklara sesleniyorum; kesinlikle bu değerlendirmelere kanmayınız." diye konuştu. Piyasada belirlenecek fiyatlar ile ilgili bir şey söylemeyi
doğru bulmadığını ifade eden Çelik, Diyanet
İşleri Başkanlığının bir hisse için belirlediği
rakamın 690 lira olduğunu hatırlattı. Çelik,
bunun piyasada oluşacak fiyat anlamında bir
kriter olabileceğini, asıl belirleyici koşulun ise
arz ve talep olacağını söyledi.
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‘İş dünyası 15 Temmuz
badiresinden
kurtulmaya çalışıyor’

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin
Başaranhıncal, iş dünyasının 15 Temmuz darbe
girişiminden bir hayli etkilendiğini, ancak iyileşmelerin gözlendiğini söyledi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Konferans
Salonu’nda ‘İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı
İstihdamın Teşviki Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Çetin Başaranhıncal, son vergi afları ile iş dünyasının desteklendiğinin bu desteklerin devamının da geleceğini dile getirdi. Başaranhıncal,
finans kurumlarının finansal anlamda bunu fırsata çevirmeye kalkmadıkları taktir de bu süreci kolay atlatacaklarını ifade etti.
Hitit Üniversitesi ile üniversite-sanayi
işbirliği üzerine sürekli çalıştıklarını anlatan
Başaranhıncal, konuşmasında şunları söyledi:
“Bunlar akşam proje yapıp sabah çıktısını alacağımız süreçler değil. Bugüne kadar 6
proje yapmışız. İş dünyasına da akademisyenlere de diyorum ki üniversite-sanayi işbirliğinde
ne diyorsanız bugüne kadar hiçbir talebi çevirmedik bundan sonra da çevirmeyeceğiz.
TEKNOKENT’in kuruluşundan bugüne kadar
iki seçim bir darbe süreci yaşadık. Dönemsel
de bakmak lazım. TEKNOKENT’in iyi bir yere
geleceğine hem umut ediyorum, hem inanıyorum. Bunun için hem ilde hem de ulusalda
gerekli lobi çalışmalarını yürütüyoruz.
Savunma sanayi ile ilgili iki buçuk yıllık bir
proje yürüttük. Rafa kaldırılmadı. Beklemede
şuan. Savunma sanayinden ne beklediğimiz de
önemli. Bizim oraya üretim yapmamız önemli.
Makine sanayimiz çok ilerde buralarda yer alabileceğimizi düşünüyorum. İyi yolda ilerliyoruz. KOBİ vadisi çıktı. Güzel bir fon. 10 il yer
aldı. Çorum yok. Bunla ilgili Salim beyin girişimleri var” diye konuştu.
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Kayıtlı istihdam teşvik edilecek
Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret
ve Sanayi Odası ve Çorum Organize
Sanayi Bölgesi ortaklığında yürüttüğü
“İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın
Teşviki Projesi”nin tanıtım toplantısı
yapıldı.
Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret
ve Sanayi Odası ve Çorum Organize
Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen
proje kapsamında İnsana yakışır iş odaklı politika alternatiflerine vurgu yaparak
yerel düzeyde sağlıklı ve etkin işleyen
sosyal diyalog mekanizmaları aracılığıyla bölgedeki ekonomik canlanma ve sosyal toparlanmaya katkı sağlamak ve
kayıt dışı ekonomi kayıt dışı istihdamın
yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldıracak
önlem ve önerilerine hizmet etmek
amaçlanıyor.
Bu kapsamda dün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Konferans Salonu’nda

gerçekleştirilen toplantıya, Vali
Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Çetin Başaranhıncal, daire müdürleri ve
akademisyeniler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan
programda açılış konuşmasını Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan yaptı. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Alkan,
TEKNOKENT’e iş dünyasının daha çok
ilgi göstermesini istedi.
Daha sonra Vali Yardımcısı Ali
Deniz Sürmen ve Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da
birer konuşma yaptı.

“HEDEF, YEREL
AKTÖRLERİN

KAPASİTELERİNİ
ARTIRMAK”

Projenin hedefleri hakkında da
bilgi veren Proje Koordinatörü Yrd.
Doç. Dr. Menekşe Şahin, “Hedef bölgedeki iş gücü piyasası ile ilgili kamu
kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler ve üniversite arasında çok taraflı sosyal diyalog mekanizması oluşturmak.
Kayıtlı istihdamın küresel rekabet edebilirlikteki önemine vurgu yaparak hedef
bölgede işverenler ve çalışanlar arasında; çalışma hakları, istihdam, sosyal
koruma ve sosyal diyalog konularında
farkındalık ve bilinç artışı sağlayarak
çalışma barışına katkıda bulunmak.
Hedef bölgede kayıtlı istihdamın teşviki
konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak. Hedef bölgede (özellikle tarımda kendi hesabına ve ücretsiz

KAYITLI MÜCADELEYİ EN ÇOK
İŞVEREN İSTİYOR

Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Hiç borcu
olmayan gününde parasını ödeyenlere napıyoruz? Hiçbir şey. Kayıtlı mücadeleyi en çok
işveren istiyor. Aynı şartlarda mal satıp ürün
üretiyoruz. Biri kayıt dışı olduğunda önce bize
vuruyor işini doğru yapan işletmeler. Kayıtlı
olanları teşvik edici şartlar getirilmeli. İş ortamı
zorlaşıyor. Mevzuaat değişikliğine adapte
olmak çok zor. Piyasa şartları cazip şartlarda
değil.” (Çağrı UZUN)

Gür’den Kılıçdaroğlu'na

saldırıya kınama

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası
Başkanı ve ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin
Ardanuç ilçesi yakınında ateş açılarak yapılan
silahlı saldırıyı kınadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve yanındaki heyetin yara almadan kurtulduğu
saldırıda bir askerimizin şehit düşmesinin adeta
yüreğimizi yaktığını ifade eden Gür, birlik ve
beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.
Türkiye'nin bir çok noktasında gerçekleşen hain terör saldırıları karşısında birliğimizi
ve beraberliğimizi en güçlü şekilde korumamız
gerektiğini dile getiren Recep Gür,
“Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı iç barışımızı
tehlikeye atarak kaos oluşturmak amacıyla gerçekleşen alçakça bir olaydır. Saldırı sırasında
şehit düşen askerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı diliyor, Ülkemize
ve Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. (Haber Merkezi)

aile işçisi olarak çalışanlar, evden çalışanlar, kadınlar,işsizler, gençler) toplum
bireyleri üzerinde yapılacak bilgilendirme, bilinç oluşturma faaliyetleri ile
kayıtlılığı özendirmek. Hedef bölgede
yapılacak iş gücü piyasa araştırması ile
kayıtlı istihdam önündeki engeller,
sorunlar ve çözüm önerilerini ampirik
verilere dayanarak tespit etmek ve kayıt
dışı istihdam ile mücadele politika ve
uygulamalarına destek olmak. Hedef
bölgede hizmet ve imalat sektöründe iş
yeri uygulamalarında İnsana Yakışır İş
Performans Göstergeleri oluşturarak
bunları protokol düzeyinde iş yaşamına
taşımaktır” dedi.
Şahin’in sunumunun ardından
tanıtım toplantısı yemek ikramıyla sona
erdi. (Çağrı UZUN)

‘TEKNOKENT’e sahip çıkılmıyor

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, TEKNOKENT’e
yeteri kadar ilgi gösterilmediğini, işletmekte zorluk çektiklerini söyledi.
Dün ‘İnsana Yakışır İş İçin
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi’nin
tanıtım toplantısında konuşan Hitit Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, 15 Temmuz’da darbe girişimi ile
birlikte Türkiye’nin oyunu fark eden
değil, oyunu kurgulayan olması gerektiğinin bir kez daha görüldüğünü ifade
etti. TEKNOKENT’in Türkiye’de tek
proje olduğunu dile getiren Alkan, bu
fırsatın değerlendirilemediğinden yakındı.
Alkan konuşmasında şu ifadelere
yer verdi:
“Darbe girişiminin herkese söylediği bir şey var. O akşamki darbe teknolojikti. Teknolojiyi üreten olmazsak işimiz kolay değil. Milli teknolojilere, yazılımlara, bilgisayar işletim sistemlerine
ihtiyacımız var. Her alanda milli olmaya
ihtiyacımız var. Teknoloji atılımını sağlamamız gerekiyor.
TEKNOKENT dedik bir yılda
yapıldı. Merkez laboratuarına 30 milyon
liralık yatırım yapıldı. Kampusumuz
hazır. Tıp Fakültesi gelecek yıl devreye
giriyor. Artık sanayicimiz tezli, tezsiz

yüksek lisans yapar hale geldi. Şuanda
dünyada sabit durmak geri kalmak için
yeterli. Sabit duruyorsanız bile geri kalıyorsunuz çünkü tüm dünya koşuyor.
Bilgiyi üretmek çok önemli. Üniversite
dersi veririz iş bulur bulmaz ülkenin ihtiyacını görür, görmez anlayışı sona erdi.
Artık bölüm açmak yetmiyor tercih edilir
zorunda olmalısınız. Üniversitemizi yeni
anlayış ve farklı bakış açılarıyla yönlendirmemiz ve konuşlandırmamız gerekiyor. Hitit Üniversitesi Çorum’undur.
Üniversite ilerisi giderse Çorum ileri
gider. Türkiye büyük yolda ilerliyor.
Dünyada konjektürel anlamda biz oyunu
kurgulayan olmak zorundayız.
Bir sanayi şehrinin
TEKNOKENT’inin üçte biri dolu. Bu
benim canımı çok yakıyor. Daha önce
TEKNOKENT yok, rektöre ulaşamıyoruz deniyordu. Rektör burada. Deyin ki
hocam haftada bir gün bize gel anahtar
verelim tornavida verelim çalış buysa
sanayi-üniversite işbirliği ben buna da

Çorum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk
Ambar (32) yönetimindeki 05 LH 029 plakalı
kamyon, ÇorumAnkara karayolunun 20. kilometresinde devrildi. Kamyondaki Hüseyin
Bağlı (54) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Ambar ise ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldı.
Bağlı'nın cenazesi de Cumhuriyet sav-

cısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı. (Haber Merkezi)

varım. Ne zaman diyorsanız çalış programa koydurun birde tulum verin bana
buysa eksik kalan daha ne yapayım.
Teknokent orada duruyor. Üçte biri dolu.
OKA’nın Türkiye’deki tek projesi.
Alıncaya, tamamlatıncaya kadar akla
karayı seçtik. İşletemiyoruz. Çorum’da
TEKNOKENT bu halde olmamalı.
Elimizde sihirli değnek yok dokununca
siz trilyoner olacaksınız. Beraber yola
koyulmamız lazım. Desteğinizi esirgemeyin bizden. Üniversite sanayi işbirliğinde bilinen tüm yöntemleri uyguladım,
başka bilmediğim ne yöntem varsa söyleyin tamamını kabul ediyorum. Üniversite sanayi işbirliği projesi hazırladık. 3
yılda iki tane proje yaptık. Ciddi yatırımlar yaptık. Çorum ciddi
potansiyeli olan şehir.
Muazzam işler yapmaya
aday. Savunma sanayinde
gerçekten şansımız var.”
(Çağrı UZUN)

Trafik kazasında
6 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen
trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çetin
Öz'ün (47) kullandığı 06 ETP 89
plakalı otomobil, Çorum İsklip
karayolu Danaderesi mevkisinde
devrildi. Kazada, sürücü Öz, otomobildeki Gül (42), Nisa (8),
Nazmiye (70) ve Duran Duru

(77) ile Nurullah Kayaarslan (14)
yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırıldı.
Araçtakilerin, İskilip ilçesinde bulunan açık cezaevindeki
bir yakınlarını ziyaretten döndükleri öğrenildi. (Haber Merkezi)
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Araç kiralamada
Sayfa

dolandırıcılara dikkat!
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Bursalı şirket 200'den
fazla uçak sattı

Kurban Bayramı öncesi araç kiralamak isteyenlerin araç bulmada
sıkıntı çekebileceği belirtilirken,
dolandırıcılara karşı da uyarı geldi.

Ramazan bayramının bu sene okulların kapanışından hemen sonraki haftalara denk gelmesi
neticesinde, tatilcilerin ve gurbetçilerin yoğun
bir talebiyle karşılaştıklarını açıklayan bir araç
kiralama şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Çoban, "Talepler neticesinde kiralanmayan araç kalmadı. Ramazan Bayramına 2 hafta
kala araçlar tükendi, Kurban Bayramı'nda da
aynı durum olacaktır." dedi.

'FİYATLAR DAHA DA YÜKSELİR'

Bayramlar ve resmi tatiller gelmeden önce sırasıyla uçak, otel ve kiralık araç rezervasyonları
yoğunlaşmaya başladığını kaydeden Uğur
Çoban, "İnsanlar son gün kurbanlık arayıp
bulabiliyor, ama kiralık araç bulamayacaklar.
Kurban Bayramı araç kiralama sektörü için
yüksek sezon olarak adlandırılan, talebin en
fazla olduğu dönemin tam son haftasına denk
geldi. Zaten kiralanacak araç sayısı kısıtlı ve
fiyatlar yüksekti. Kurban Bayramı'nda fiyatların daha da yükseleceğini belirtmekte fayda
var.
Şu anda birçok firma rezervasyonları ile bayram dönemi kapatmış ve misafirlerini bekler
durumda. Eylül'ün ilk haftası ile birlikte kiralanacak araç kalmayacaktır. Bize gelen taleplere
baktığımızda kullanıcıların genel anlamıyla 818 Eylül arasında araç aradıkları ve kiralama
işlemlerini bu tarihlerde yaptıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'DOLANDIRILMAYIN'

Ucuz ve ekonomik araç kiralamak isterken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Çoban,
"Özellikle bayrama son 2 hafta kaldığında,
yeni yeni siteler türeyerek sürekli reklam çıkmaktadırlar. Bir çok kullanıcı dolandırılıyor.
Güvenmediğiniz, adını duymadığınız sitelerden
araç kiralamaktan kaçının. Genelde bu firmalar
net adres vermez, sosyal medya hesapları yoktur veya yeni hesap açmışlardır. Web sitesi
içeriği yok denecek kadar azdır, mutlaka arama
motorunda firma ismini araştırın" diyerek araç
kiralayacakları uyardı.

Destek başvuruları

için son 7 gün

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, sertifikalı tohum,
fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım
desteği ile ilave sözleşmeli üretim desteğinden
yararlanmak isteyen çiftçilerin 2 Eylül Cuma
günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve
Hayvancılık il veya ilçe müdürlüklerine şahsen
veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvurmaları
gerektiğini bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta başlayan başvurular için son tarihin 2 Eylül olduğunu anımsatarak, üreticilerin yoğunluk ihtimalini
de düşünerek son günü beklemeden başvurmalarında yarar olduğunu belirtti.
Yurt içi sertifikalı tohumluk kullanan üreticilere
dekar başına 4 lira ile 80 lira arasında tohum
kullanım desteği verileceğini, orijinal ve üstü
tohumluk kullananlar için bu desteğin yüzde 50
fazlasıyla ödeneceğine dikkati çeken Bayraktar,
şunları kaydetti:

ÜRÜNLERE GÖRE DESTEKLER

"Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği,
dekar başına, susam, kanola ve aspirde 4, tritikale, yulaf ve çavdarda 6, çeltikte 8, buğday ve
arpada 8,5, korunga, fiğ, yem bezelyesinde 10,
yer fıstığı ve yoncada 15, soya, nohut, kuru
fasulye ve mercimekte 20, patateste 80 lira olacak. Orijinal ve üstü tohumluk kullanımında
ilave destek yüzde 50 fazla olacak. İlave sözleşmeli üretim desteği, kilogram başına soyada
3, kanolada 4, yağlık ayçiçeğinde 6 kuruş,
aspirde 9 kuruş olacak. Dekar başına tesis fidan
desteği standart ve sertifikalı olarak bodur meyvede 150-400, yarı bodurda 150-350, bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile Antep fıstığı
anacı ile bahçe tesisinde 100-280, sertifikalı
çilek fidesinde 350 lira ödenecek. Aşılama ile
çeşit değiştirme sertifikalı fidan desteği 250
lira, virüsten ari fidanlara ilave olarak standartta 50, sertifikalıda 100 lira olacak."

Bursalı bir firmaya ait AQUILA'nın (Kartal)
sahibi Celal Gökçen, değeri 165-230 bin avro
arasında değişen Aquila 211 model uçağından
şimdiye kadar 200'ün üzerinde satış yaptıklarını
bildirdi.
Gökçen, Almanya'dan satın aldığı AQUILA
uçak firması ve devam eden üretimleriyle ilgili
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uzay
Havacılık Savunma (UHS) Kümelenmesi üyelerine brifing verdi.

ÜRETİM 42 KİŞİYLE YAPILIYOR

172 Adet damızlık

Çorum'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından
üreticilere yüksek vasıflı damızlık koç ve teke dağıtımı yapıldı.

koç ve teke dağıtıldı
Birlik tarafından Çorum'da 4.
kez koç dağıtımı yapılırken, toplam
329 damızlık hayvan üreticiye teslim
edildi.
Dün İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'nde damızlık
koç ve teke dağıtım töreni düzenlendi.
Tören sırasında 172 adet damızlık koç
ve teke dağıtıldı. Önceki yıllarda
dağıtılan koçlarla birlikte toplam 329
damızlık hayvan, üreticiye teslim edilmiş oldu. Törene, Vali Yardımcısı
Adem Saçan, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat
Çelik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, İl Genel
Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya,
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Çorum Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Mustafa Boyraz, Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bektaş, Çorum Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı, aynı

zamanda Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Üyesi
(Muhasip Üye) Şevket Avcı, bazı
kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Birlik üyesi üreticiler

katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla başlayan
törende açılış ve protokol konuşmalarının ardından kura ile
belirlenen üreticilerin
damızlık koç ve tekeleri
dağıtıldı. (Çağrı UZUN)

8 yılda 14 milyon teşvik

Çorum Damızlık Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şevket Avcı, birlik olarak 2008 yılından 2016 yılına kadar hayvan yetiştiricilerine 13 milyon 383 bin 475 TL
teşvik sağladıklarını söyledi.
Dün gerçekleştirilen damızlık
koç dağıtım töreninde konuşan
Türkiye Çorum Damızlık Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şevket Avcı, 147si koç, 25’i teke
olmak üzere toplamda 172 adet koç
dağıttıklarını, koçların birinci sınıf
kalitede olduğunu söyledi. Koçları
alan vatandaşların 3 yıl koçları satamayacağını dile getiren Avcı, “Bugün
bir bayram gibidir. Birliğimiz 2005
yılında kuruldu ve 2008 yılına kadar
üyemiz yılına kadar üyesi olmadığı
için teşvik alamamış, teşvik dağıtama-

mıştır. 2005, 2016 yılları arasında 13
milyon 383 bin 475 TL üyelerimize
teşvik ödenmiştir. Bugün burada dağıtacağımız koçlar, çok değerli. Bunun
sebebi de 2010 yılında Tarım İl
Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz, almış olduğumuz 1. Islah programı, 2. Islah programı ve elit ürün
programıdır. Bu dağıtacağımız koçlar
uzmanlar tarafından seçilmiştir. Bu
zamana kadar yer tutulmuş, yer verilmiş, koç nasıl beslenir, nasıl bakılır
uzmanlardan bilgiler alınarak bu hale
getirilmiştir. Umuyorum ki gelecek
yıllarda daha fazla dağıtırız. Bugün
147 tane koç 25 tane teke dağıtacağız.
Gelecek sene hedefimiz 200 adet koç
dağıtmaktır. Bugün 160 adet talep
var elimizde. Bugün 146 tane koçumuz bulunuyor. Gönlümüz istiyor ki

Bursa'nın, uçak üretiminde de pay almasını
sağladıklarını ifade eden Gökçen, AQUILA'da
uçak üretiminin tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı. 42 kişiyle üretim yaptıklarını aktaran
Gökçen, ayda iki uçak imal ettiklerini belirtti.
Ürettikleri AQUILA 211 model uçağın iki kişilik ideal bir eğitim uçağı olduğunu vurgulayan
Gökçen, şunları kaydetti:

EN FAZLA SATIŞ
YAPILAN 3 ÜLKE

"Değeri 165-230 bin avro arasında değişen
uçaktan şimdiye kadar 200'ün üzerinde satış
yaptık. Avrupa Havacılık Dairesinden aldığımız
onay sayesinde tüm Avrupa'ya satışın önünü
açtık. En fazla Almanya, Fransa ve
Avusturya'ya satış yapıyoruz. Royal Air Force
(RAF) için yetiştirilecek pilotların eğitimlerini
yapan Tayside Havacılık'a da 5 adet uçak satışı
yaptık. Burada jet pilotları tarafından test edilen uçaklarımız, tam not aldı."
Gökçen, BTSO'nun ortaya koyduğu vizyonun
ve sektörde sinerji oluşmasını sağlayan kümelenme çalışmalarının önemini vurgulayarak,
BTSO ile UHS kümelenmesine kendilerine
yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.
Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker
Duran, UHS Kümelenmesi Lideri Mustafa
Hatipoğlu da katıldı.

HP kârını açıkladı!
Beklenenin de üzerinde

Bilgisayar ve yazıcı üreticisi
HP, mali yılının 3. çeyreğinde analist beklentilerini
aşan sonuçlar elde etti.

HP, 3. çeyreği 783 milyon dolar, hisse başına
45 cent karla tamamladı. Tek seferlik kalimler
dışarıda bırakıldığında hisse başına kar 48 cent
oldu. Analistler ise hisse başına 45 cent kar
bekliyorlardı.
Geçen yılın aynı döneminde net kar 854 milyon
dolar, hisse başına 47 cent olmuştu. HP'nin
cirosu da 11,4 milyar dolar olan beklentilerin
üzerinde 11,89 milyar dolar oldu. Geçen yılın
aynı döneminde ise ciro 12,36 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmişti.

Güneşe en yakın
gezegen bulundu

kimse buradan boş çıkmasın. Ama
imkanlarımız belli. Özellikle şunu
belirtmeliyim ki, bu koçları 3 yıl satılamaz. Bu koçların sizlere maliyeti
500 TL, bize maliyeti ise 1500 TL’dir.
Tarım İl Müdürlüğü, Valiliğimiz,
Bakanlığımız ve biz koç başı 1000 TL
zarar ederek bu imkanı sağlıyoruz. 3
yıl bunlar satılamaz. Şayet ölür veya
kazaya uğrarsa Tarım İl Müdürlüğü
veterinerlerinden belge almanız gerekiyor, aksi takdirde cezai yaptırımı
var” dedi. (Çağrı UZUN)

Bilim adamları, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde dünyaya
benzeyen bir gezegen buldu. Uluslararası bilim
adamlarından oluşan "Pale Red Dot" kurulu
uzun araştırmalar sonucunda yaptığı buluşunu
kamuoyuna açıkladı. Bilim adamlarının açıklamasında, yeni bulunan gezegenin, dünyaya benzediği ve güneşten çok daha küçük ve soğuk
olan "kırmızı cüce yıldız" Proxima Centauri'nin
yörüngesinde bulunduğu bildirildi. Proxima
Centauri'nin yörüngesinde olduğu için Proxima
b adı verilen yeni gezegenin, evrende dünyayı
en yakın ötegezegen olduğu açıklandı.
Uluslararası bilim adamlarının, Şili'deki La Silla
Gözlemevi'nde hassas spektrometre kullanarak
yaptığı keşifle ortaya çıkardığı gezegenin, dünyanın 1,3 katı büyüklüğünde olduğu ve dünyadan 1,2 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu bildirildi.
Bilim adamları kurulunda yer alan Carnegie
Bilim Kurumu'ndan Paul Butler, konuyla ilgili
açıklamada, buluşun 30 yıllık bir araştırma
sonucunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Butler
ayrıca, çalışmalarının dünyaya en yakın gezegenler etrafında yüzlerce gezegen keşfettiğini
kaydetti.
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Bayat’ta demokrasi
şehitleri unutulmadı

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü,
Demokrasi Şehitleri’nin isimlerinin sokaklara
verildiğini söyledi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü,
demokrasi şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek “ Vatan birliği ve bütünlüğü
için hayatlarını kaybeden şehitlerimizin isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi kararı aldık.
Demokrasi kahramanlarımız ilçemizde ebediyen yaşayacak” dedi. “Demokrasi Şehitlerinin”
isimlerini sokaklara vermeye başladıklarını kaydeden Ünlü, belediyenin önerisiyle 2 Ağustos
2016 tarihinde yapılan Bayat Belediye Meclisi
toplantısında alınan kararla Yeni Mahalle
Belören Sokakta yapılan parka ‘Şehit Nevzat
Elgün Parkı’, Yeni Mahalle Güreş Sahası yanına
yapılan Parka ‘15 Temmuz Demokrasi Şehidi
Osman Aslan Parkı’, Kayabaşı Mahallesi Su
Deposu önüne yapılan parka ‘15 Temmuz Şehidi Yakup Kozan Parkı’, Yatukcu Mahallesi
Üngörler Sokak olarak geçen Devlet
Hastanesinden başlayıp Yatukcu Mahallesi
aşağı mezarlığına kadar gelen sokağa ise ‘15
Temmuz Demokrasi Şehitleri Sokağı’ isminin
verildiğini belirtildi. (Haber Merkezi)

ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç:

‘Saldırı Yenikapı'da ki birliği

parçalamaya yöneliktir’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç,
Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yapılan saldırıya
ilişkin kınama mesajı yayınladı.
Mesajında, Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna
yönelik saldırıyı nefretle kınadığını ifade eden
Başkan Kılıç, “Bu çirkin saldırıyı demokrasimize yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Hain
darbe girişiminden sonra Türkiye'de ki tablodan
rahatsız olanlar var. Darbecilerin de, şu anda
Türkiye'yi hedef alan teröristlerin de amacı bu
birlik beraberliği bozmaktır. Sebebi ne olursa
olsun Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yapılan bu
saldırıyı lanetliyoruz” dedi.
Ne teröre karşı dik duruşunu gösteren
siyasi partilerin ne de kendilerinin tutumlarını
değiştirmeyeceklerini ifade eden Yalçın Kılıç,
“Hiç kimse bu tür saldırılardan medet ummasın.
Bu tür hain saldırılar, ülkemizde birliği, beraberliği, barışı ve huzuru bozmak için yapılan
hain eylemlerdir. Yapılmaya çalışılan, 7
Ağustos'ta Yenikapı'da ki tabloyu parçalamaya
çalışmaktır. Siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ordu ile polisle tek yürek olan
Türkiye'yi ayrıştırma noktasında yapılan bir saldırıdır. Çatışmada şehit olan askerimize
Allah’tan rahmet ailesine sabırlar, yaralı olan
askerlerimize de acil şifalar diliyorum" diye
konuştu. (Haber Merkezi)

Çocuklara ilk diş kontrolü

ne zaman yapılmalı?
Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileriki yaşlarda
rahat etmesini sağlayacak.

Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi
Dt. Selma Kurtoğlu, çocuklarda ağız ve diş
bakımına yönelik en çok sorulan soruları yanıtladı. Çocuklarda ilk diş kontrolü ne zaman
yapılmalıdır? 6-8 ayda ilk süt dişleri sürmeye
başlar. Süt dişlerinin sürmesi ile birlikte temizlik işlemi de başlar. Anormal bir durum yok ise
ilk diş hekiminin muayenesi 2 yaşına kadar bir
kere yapılmalıdır. Daha sonra kontroller düzenli olarak 6 ayda bir yapılır. Diş hekimi korkusu
olan çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır? Çocukların diş hekiminden korkmalarında en büyük
etken anne, baba ve yakın çevredeki insanların
diş hekimi hakkında konuşmaları, korkuları ve
kötü hatıralarıdır. Özellikle diş hekimi korkusunu arttıracak korkutmalar, tehditler çocukların
korkularının yerleşmesine sebep olur.
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Avokado
Cildi güzelleştirmenin sırrı:

Yaz aylarında güzel bir yüze
kavuşmak isteyen kadınlar
için çeşitli bitkisel yağlarla
elde edinilen karışımı açıkladı.

‘Koyun keçi damızlık depo
işletmeleri oluşturacağız’

Çorum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz
Ermiş, ilimizde koyun-keçi üretimini
geliştirmek, iyi cins ve verimli ırkların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışmalar yaptıklarını
ve bu doğrultuda büyük başarılar elde
ettiklerini söyledi.
Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği ile birlikte
düzenledikleri damızlık koç ve teke
dağıtım töreninde bir konuşma yapan
İl Müdürü Ermiş, "Damızlık koç teke
dağıtımında esas amaç üreticinin elindeki kendi genetik kaynaklarından
olan ırkların yerine aynı ırktan ve
değişik genetik kaynaklı verimli olan
kan değişimi sağlamak ve bir nevi
hibrit üretim elde etmektir" dedi.
Ermiş, konuşmasında şu bilgileri verdi:
"Bakanlığımızca 2014 yılında
projeye dahil edilmemizle başlayan
Damızlık Koç Dağıtım Projesi,
Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve üretici
katkısı ile devam ediyor. 2014 yılında
57 adet koç dağıtımı ile başlanan projede 2015 yılında 100 adet ve bu yıl
da bu sayıya damızlık teke de dahil
edilerek dağıtacağımız sayı 172 oldu.
Damızlık koç teke dağıtımında esas
amaç üreticinin elindeki kendi genetik kaynaklarından olan ırkların yerine aynı ırktan ve değişik genetik kaynaklı verimli olan kan değişimi sağlamak ve bir nevi hibrit üretim elde

etmektir.
2011 yılında ilk defa Halk
Elinde Islah Projesi ile 6300
Akkaraman ırkı ile başladığımız projede gösterdiğimiz başarı kısa sürede
meyvelerini vermeye başladı ve 2013
yılında Akkaraman ırkı için 6300
koyun projeye dahil edildi, 2016
yılında da yine 6300 kıl keçisi ile
projelerimizin sayısı üç adet oldu.
Bizim potansiyelimizden daha iyi
durumda olan illerde 1 proje dahi sürdürülemezken, biz bugün Akkaraman
ırkında 3. projeyi talep ediyoruz. Bu
başarı iyi bir ekip çalışması ve projelerin ruhuna uygun hareket etmekle
oluştu. Burada en büyük teşekkürü
sürü sahiplerimize etmek gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü projeye onlar
sahip çıkmasalar ve projeye inanmasalar bu başarı asla olmazdı. Yine
aynı şekilde teknik personelimize ve
proje yöneticilerine de teşekkür
etmek isterim onlar da gece gündüz
demeden özveri ile ve yine yaptığımız işe inanarak projeye sahip çıktılar. Bugün geldiğimiz noktada Çorum
ili olarak hayvancılıkta iyi bir durumdayız. Daha büyük hayallerimiz var;
Akkaraman koyun keçi damızlık depo
işletmeleri oluşturmak, simental ırkı
hayvanın damızlık düve merkezi
olmak gibi hayallerimiz var ve en
önemlisi düşündüklerimizi hayata
geçirebilecek potansiyelimiz var.
İnşallah önümüzdeki süreçte bu

"KURUYAN CİLDİNİZİ
GÜL SUYU İLE YUMUŞATIN"

hayallerimiz tek tek gerçek olacak.
Çok yoğun çalışmalarının içerisinde
bizim yaptığımız çalışmalara inanarak
destek olan sayın valimize müteşekkirim. Bu projeye katkı sağlayan İl
Genel Meclisimize ve İl Özel
İdaremize teşekkürü bir borç bilirim.
Göstergeleri ve sonuçları en net şekilde önümüze çıkacak olan bu proje ile
dağıttığımız koçların ilimiz hayvancılığına hayırlı olmasını, üreticilerimize
de bereket getirmesini temenni ediyorum." (Çağrı UZUN)

Hayvancılıkta yüksek verim
kaliteli damızlıktan geçiyor
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik,
ülke genelinde küçükbaş hayvancılığı
geliştirmek, sektörü büyütmek amacında olduklarını, bu potansiyele fazlasıyla sahip olduğumuzu söyledi.
Çorum'da Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından
üreticilere yüksek vasıflı damızlık koç
ve teke dağıtımı yapıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nde düzenlenen törene
katılan Genel Başkan Nihat Çelik,
yüksek verimli hayvan yetiştirebilmenin yolunun damızlık hayvanları
yetiştirmekten geçtiğini vurguladı.
Nihat Çelik, konuşmasında
şunları söyledi:
"Ülkemiz genelinde 80 ilimizde faaliyette bulunan Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin asli
görevi ve amacı ıslah faaliyetlerini
yürütmek ve neticesinde de yüksek
verimli hayvanlar elde etmektir.

Yüksek verimli hayvan yetiştirebilmenin yolu da damızlık hayvanları yetiştirmekten geçmektedir. Onun
içindir ki bizler üstün vasıflı damızlık
koç ya da teke yetiştiremiyorsak yapacağımız ıslah çalışmalarından da bir
sonuç alamayacağımız kesindir.
Bizim Merkez Birliği olarak
ana hedefimiz hem ülkemizin küçükbaş hayvan sayısını artırmak, diğer
yandan da yerli ırklarımızı ıslah ederek verimlerini yükseltmektir. Bu
konuda ilerleme kaydedildiğinde hem
vatandaşlarımızın hayvansal proteini
doğal bir biçimde almaları sağlanacak,
hem de ülkemiz dünya çapında bir
ihracatçı ülke konumuna ulaşacaktır.
Bu manada ülke çapında çok büyük
bir potansiyelimiz mevcuttur ve bizim
önceliğimiz bu potansiyeli harekete
geçirecek çalışmalar yapılmasıdır.
Küçükbaş hayvan ıslahında 80
il birliğimiz ve 250 bin değerli yetiştiricilerimiz ile her zaman ülkemizin
emrindeyiz, yapılacak her türlü işbirli-

Kimyasal dolu yüz kremleri yerine doğal bitkilerle oluşturulmuş kremlerin kullanılması
gerektiğini söyleyen Cilt Uzmanı Ayten Kodak,
"Avokado, lavanta uçucu yağı ve gül suyu gibi
doğal ürünler cildimize herhangi bir zarar vermez fakat içerisinde kimyevi maddeler barındıran kozmetik ürünler için bunu söylemek
oldukça zor" dedi.
Hazırladığı karışımla bitki ve meyve özlerinin
ciltle buluştuğunu söyleyen Kodak, doğal
maske tarifini şu şekilde açıkladı:
"Hazırladığımız cilt maskesinde avokado, 5-6
damla lavanta uçucu yağı ve gül suyu bulunuyor. Öncellikle rendeleyip, ezdiğimiz avokadoyu püre haline getiriyoruz. Ardından 5-6 damla
lavanta uçucu yağı döküp bu iki malzemeyi
karıştırıyoruz.
Maskemiz bu kadar basit, ucuz ve masrafsız.
Tamamen doğal malzemeden oluşuyor. Üstelik
kullandığımız ürünler her yerde bulunabilir.
Ayrıca avokado, gül suyu ve lavanta uçucu yağı
hemen bozulmayan ve koku yapmayan ürünlerdir uzun süre saklanabilir" diye konuştu.

ği ve ortak çalışmalarda da sonuna
kadar varız.
Bugün Çorum ilimizde yetiştiricilerimize dağıtılacak olan damızlık
koç ve tekeler, Koyunculukta
Verimliliği Artırma Projesi kapsamında olup, bu ilimizde yürütülmekte
olan ıslah projelerinden seçilmiş üstün
vasıflı damızlık hayvanlardır. Bu
yönüyle de bu hayvanlara sahip olacak yetiştiricilerimiz kendilerini şanslı
görerek bu damızlıkların değerini bilsinler. Onlara iyi bakıp beslesinler.
Çünkü gerçekten damızlık hayvanlar
kolay yetişmiyor. Değerli yetiştiricilerimiz şunu iyi bilsin ki bu hayvanlar
mevcut sürülere büyük katkı sağlayacaktır." (Çağrı UZUN)

Maskenin yüze sürüldüğünde karışımdaki
lavanta ve gül suyundan dolayı ciltte inanılmaz
bir ferahlama hissinin oluşacağını belirten
Kodak, "15-20 dakika yüzümüzde beklettikten
sonra yüzümüzü gül suyu ile yıkıyoruz.
Gül suyu kullanmak saf su kullanmaktan her
zaman daha etkilidir. Çünkü gül suyu hücre
yenileyicidir, cilde nefes aldırır, yumuşatır ve
ciltteki yanmayı giderir. Aynı zamanda bakteri
ve virüs öldürücü özelliği de çok fazladır" şeklinde konuştu.

HAFTADA İKİ KEZ UYGULAYIN

Bitkisel içerikli yağların, sadece cilt güzelliğine
değil sinir sistemine de iyi geldiğini belirten
Kodak, karşımdaki lavanta, avokado ve gül
suyundan oluşan kokunun sinir sistemine de iyi
geldiğini ifade etti.

Uyku kalitesini artırmak

için bunları yapın!
Bedenin ve ruhun arınma dönemi
olan uyku sürecini daha kaliteli geçirmek istiyorsanız işte size ipuçları.

Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney yaşamın ortalama üçte birinin uykuyla geçtiğini
belirterek uyku kalitesini artırmak için dikkat
edilmesi gereken noktaları anlattı. Uyumanın
bedenen ve ruhen bir arınma dönemi olduğunu
kaydeden Yrd. Doç. Dr. Üney, "Yani bu dönemin moda sözü olarak gerçek bir detokstur.
Uyku kalitesini bozan birçok unsur vardır.
Bunlar yatağın konforsuz olması, yatarken giyilen giysilerin sıkı olması gibi mekanik olabilir.
Yine bazı hastalıklar uyku kalitesini bozabilirler. Kalp yetmezliği, uyku apnesi, solunum
yolu hastalıkları gibi hastalıklar buna neden
olabilirler. Bunlar dışında bebek ve çocuklarda
uyku süresi yetişkinlere göre daha uzundur.
Yaşla birlikte uyku süresi azalmaktadır. Orta
yaş ve üstünde 5-6 saatlere kadar düşmesi olağandır." dedi. Uyku kalitesini bozan etkenler
neler Uyku kalitesini bozan etkenlerin başında
ruhsal nedenler geldiğini dile getiren Yrd. Doç.
Dr. Üney, "Psikolojik rahatsızlıklar uykunun
hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkiler.
Uyku süresinin artması ya da azalması, uykuya
dalmakta zorluk, sık uyanma ve bir daha uykuya dalamama, erken uyanma, uykudan yattığından daha yorgun kalkma, uzun uykuya rağmen
dinlenememe bize daha çok psikolojik sıkıntıları işaret eder" ifadelerini kullandı. Uyku kalitesini artırmak için özen göstermeniz gerekenler Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin. - Gün içerisinde yapılan küçük egzersizler bedensel olarak yorulmanızı sağlayacak ve uykuya dalmanız kolaylaşacaktır. - Gün içinde yaşadığınız
olayları gece yattığınızda çözme olasılığınız
yoktur. Yaşadığınız sıkıntılı olayları ve çözümleri yatağa yattıktan sonra eşinizle paylaşmayın. Bu durum hem kendi uyku kalitenizi hem
de eşinizin uyku kalitesini düşürecektir. - Gün
içerisinde kısa kestirmeler yapmanız geceki
uyku kalitenizi düşürecektir. - Televizyon karşısında uyumayın. Bu asla dinlendirici olmayacaktır. - Uyumak için alkol kullanmayın. Eğer
alkol almadan uyuyamıyorsanız bu bir psikiyatrik sorun olabilir. Mutlaka bir psikiyatristten
yardım alın. - Gece yatma ve sabah kalkma
saatlerini değiştirmemeye dikkat edin.
Biyolojik saatinizi bozmayın.

Sayfa
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Erdinç Kemal DURU

ŞAHSİYETİMİZLE
YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

HAYVAN TİPLER
NASIL BOZDU?

Her yaratığın yaşayışındaki faaliyet, düşmanları nispetindedir. Her düşman da, yaratığın
hayat mücadelesi yapabileceği
güç karşılığındadır. Az güçlü
yaratığa, çok güçlü düşman
olmamıştır.
Koyun kurdu görse, yener,
Kurdu yenen koyunlar çok
görülmüştür. Onun için kurt,
koyun sürüsüne arkadan girerse
zarar verebilir. Bal arısına eşek
arısı düşmandır. Çünkü onlar
bir-birlerine denk güçtedirler.
Bal arısı düşmanın ne yapacağını bilirse, derhal onu zararsız
hale getirir.
Bitkilere de gerçek gözle
baksak, aynı şeyleri görürüz.
Görürüz ki, bir iyi ile bir kötünün eş güçde olanlarından düşmanları olur, daha güçlü kötüler
daha güçlü iyilere düşmandır.
Hayatın genel seyrinde,
güçleri eş değerde olan iki rakibin birbirini yok etmek çabası,
hareketleri meydana getiriyor.
Âdem (A.S.)'ın oğulları bile
birbirlerine rekabet ettiler.
İçlerinden biri de, kardeşini
öldürdü.
Demek ki rekabet, hareket
ve gelişmeyi meydana getirmektedir. Gece gündüz rekabeti, acıtatlı rekabeti, yaz-kış rekabeti..
.bütün varlıkların rekabetle
hareketlenip, gelişmeler kaydettiğini görüyoruz.
İnsanlarda da şahsiyetlerini tersten okuyanlarla, doğrudan
okuyanlar birbiriyle rekabet
ederler.
İnsan hayatında nesiller ve
asırlar boyunca şahsiyet duygularını doğrudan okuyup, aksiyon
haline getiren I eri e, tersinden
okuyup, aksiyon haline getirenler süre geliyor.
Tersinden okuyanların faaliyetleri, yıkıcılıktan ibarettir.
Her devri, peygamberler
açmıştır. Onların getirdiği ilim,
koydukları düzen, başlangıçta,
ilkbahar
mevsimi
gibidir.
Yepyeni bir hayat başlatırlar,
başlatılmış olan o hayat, kendilerinden sonra devam eder.
Devamda gelişmeler kaydolunur. Her türlü medeniyet gelişir,
gelişmiş medeniyete, şahsiyetini
tersinden okuyanlar musallat
olur, önce zengin olma eğilimiyle bulunurlar. Sonra o düşüncelerini harekete geçirmek için
hiyleler icat eder, insanlığın
düzenli gidişini, tersine çevirirler. Mevsim, kışa döner.
Dinine ve gerçek yasalarına sıkıca bağlı olanlara, hilekârlar yenilir, etkisiz kalırlar. Bazı
kışların, yaz gibi geçtiği olur.
Diri canlar çalıştığı zamanlarda
da, manevi ilerlemeler geçici bir
zaman yavaşlarsa bile bozulmaları, yine bahar olur, yaz gelir.
İlkel devirlerden beri, iyiliklerin
Doğu'dan çıkıp çalındığını,
Batı'ya aktarıldığını görüyoruz,
özden, özün güdümlerinden,
duyum yoluyla şahsiyet duygusuna geçen şahsiyetin tabiiliği ile
yaşayan şahsiyetler Doğu'dan
çıkmıştır. Akıl etkenlerinde şahsiyetin davranışlarını tabii hareketlerle aksiyonlaştıran, yani her
yanıyla tabii şahsiyetini yaşayan
kişilerin Doğu'dan çıktığını
tarihler de gösteriyor. Bir de
tabilikten, özünden çok uzaklaşmış, suni ve hiyle aksiyonlarıyla
yaşayanlar var. Hangisi çok ise...
Şöyle bakarız. Tabii yaşayanların: hepsi, Türk’tür. Türk’ü
tabiliğinden görüyoruz.
Bu gibi hiyleli girişimlerin
tarihi sahnelerini merak eden
okuyucularımız, kitaplardan da,
tarihi belgelerden de izleyebilirler.

AİLEVESAĞLIK

MUHAMMED-ÜL EMİN
26 Ağustos 2016 CUMA

İNSAN ve SAHİPLİK

(…) İçimde iki tür istek olduğunu
duyuyorum. Bazı defa sıkılacağım davranışı, bile bile yapıyorum. Ama yapmamak
istediğim hal
de yapıyorum, neden olduğunu bir
türlü anlayamıyorum. Tam ha
kim olarak yaşamanın, senin gibi
olmanın sırrını bulamadım. Şu
birkaç yıldır yakınlarım arasında bu
sırrı benim gibi bulmak iste
yenlere de rastlıyorum.
Hz.Muhammed(SAV) bu sözleri dikkatle dinledi, sükûnet içinde biraz durdu,
sonra kalktı kendi odasına girdi, yeniden
ibadetine, zaman zaman da tefekküre
devam etti.
Bir hafta kadar sonra, çoktandır görmediği dostu Ebu Bekir'in(R.A) evine
vardı. İki özlemiş dostun karşılaşması,
tüyler ürpertecek bir karşılaşmaydı.
Sedirin üstüne oturdular, elleri ellerin de,
göz göze bakışmaları uzun uzun sürüyor,
geniş manalar belirti yordu. Arapların
bozulmuş cemiyetinde öyle bir zamanda,
katıksız, özden bir dostluk.
Öyle bir dostluğun da öyle tezahürleri olurdu. Bu sözsüz fakat gözlerle konuşmalar bir müddet sürdü. Sonra konuşma
başladı.
- Ya Ebu Bekir, her yaratılmış kendi
hayatını katıksız yaşıyor.Deve ile katır, at
ile eşek, hepsi bir arada yaşadığı halde,
kendi yaratıldıkları gibi yaşıyorlar.

Hiçbir yaratığın kendi yaratılışından
başka bir katkı ile yaşadığını görmedim.
İnsanların ise yaratılışları başka, yaşayışları başka oluyor.
Katkı alabiliyorlar. Çok değişenler
oluyor. İnsanların da hiç olmazsa kullandıkları hayvanlar, yetiştirdikleri bitkiler
gibi, kendi yaratılışlarına uygun yaşamaları nasıl mümkün olur? Bunu çok merak
ediyorum.
- Ebu Bekir(R.A); Ya
Muhammed(SAV) şimdi anladım neden
zayıfladığınızı. Bu büyük meseleyi sizden
başkası da halledemezdi.
Tebrik etmekle beraber, muvaffakiyetiniz için dua edeceğim. Bu
konuda benim yapabileceğim her şey,
isteğinize amadedir.
Şu anda: Büyük şahsiyetinizde bambaşka şeyler hissediyorum.
Hz. Muhammed’de(SAV) bu arayış
daha ağır basmaya başladı. Oradan çıktı,
kenar mahallelerden geçti, Hira Dağı'na
doğru ağır ağır yürüdü, mağarasına girdi.
Mağaraya bu defaki girişi daha değişiklik
arz ediyordu.
Kendisindeki daima "Allah, Allah"
zikri daha belirginleşmiş olacak ki; tüm
zerrenin, dağların, taş ve kayaların her
parçası Allah'ı zikrediyor, kendisiyle tüm
varlığı, zikirde bir âlem yaşadığını duyuyordu. Kafasındaki sorular, Allah zikrine
takılmış oldu.

Her zerreyi, iradesi dâhilinde sevk ve
idare eden Allah'ın malik olmasının sırrını
görebilmesine az kalmıştı. Kâinatı var
eden Allah var ediyor, her zerresini iradesi
dâhilinde sevk ve idare ediyor.
Bu akılların alamayacağı malikiyet
nasıl bir malikiyettir? Bu hayretli heyecan
bir ara yavaşladı, yine her şeyi olduğu gibi
görmeye başladı, yalnız zikir devam ediyordu.
Devam eden zikir bütünlüğünün verdiği manevi zevkle her madde gözünde
silindi, şimşek çakışının parlaklığı gibi,
yerle göl bir bütün görünürken, o hal ne
kadar sürdüyse, tekrar maddeler kişi gibi
göründü. Zikirleri devam ediyordu.
Tek soru vardı kafasında. Merak o
noktada odaklaşmıştı. Ne büyük malikiyettir ki, kâinat tüm varlıklarıyla, hem de
tüm zerreleriyle, bir irade, bir şuurla,
kendi âlemlerini yaşayabiliyor. Bu ne
malikiyettir?
Varlıkların olması, büyümesi, her
birinin ayrı ayrı tadları, kokuları, görevleri, haddü harekâtları yerli yerinde.
Hareketli mahlûklar, hareketsiz duran,
kendi içinde hareket eden zerrecikler!..
Havanın içindeki sayısız mahluklar,
soy meydana getiren sayısız varlıklar,
mahluklar!.. Bunların hepsi kendi varlığını müstakil yaşıyor, kendi iradeleri kendi
şuurları var. Ama tüm bunlar bir irade
altında.

“Kuran birdir. Her kurulan,
O’nun kurduğudur.”

Faydalı Bilgiler: Keten Tohumu

Abdulkadir DURU

o
Katarakt, soğuk yaralar, kabızlık,
crohn hastalıkları ve egzama gibi hastalıklara
karşı oldukça etkilidir.

Keten Tohumu ve Yağı Kullanımı

Keten tohumu içeriği sayesinde ön plana
çıkan en önemli faydaları insan vücudu için
gerekli olan omega 3, omega 6 ve omega 9
yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Bu
asitler içerisinde özellikle omega 3 ve omega
6 asitleri kardiyovasküler sistemlerinin yanı
sıra bağışıklık sistemi ve sinir sistemleri için
oldukça faydalı bir besin değeridir. Ayrıca
bazı beta karoten ve E vitamini kaynaklarını
da içermektedir. Keten tohumu büyük miktarlarda omega ve yağ asitleri içerdiğinden
insan sağlığı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü keten tohumu yağı ile buna
takviyeli besinler faydaları yelpazesinden
bahsetmek gerekirse şunlardır;
o
Cildimiz üzerinde meydana gelebilecek akneleri engeller.
o
Vücut yaşlanmasını yavaşlatır.
o
Bademciklerde ki anjinleri yok eder.
o
Büyük ölçüde kanser önleyici özelliği
vardır.

Keten tohumu omega 3 yağ asitlerinden
gelen yararlı kaynaklarından biri ayrıca alfa
linolenik esansiyel yağ asidinin birincil kaynağıdır. Alfa linolenik asit eksikli insan üzerinde birçok olumsuzluklara sebebiyet vermektedir.
Bunlar; büyüme geriliği, aşırı zayıflık, görme
bozuklukları ve öğrenme yeteneğinde gerilemeler, kol ve bacaklarda sık sık karıncalanma
oluşması, davranış bozuklukları, yüksek tansiyon, dokularda iltihaplanmalar, ödem oluşumu, cilt üzerinde kuruluklar, zihinsel
bozulma, düşük metabolizma çalışması gibi
olumsuz hastalıkların oluşumunu sağlamaktadır.
Bu tür olumsuzluklara karşı keten tohumu ve
yağı tüketimi sizlere yardımcı olacaktır.
Sağlıklı ve bilinçli bir hayat için keten tohumu ve yağı kullanımı önemlidir.

Kırkambar

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

K.K. 73

İçerik

Evet, Peygamber Edefndimiz Hz.
Muhammed (SAV) ümmidir. Ümmiliğin
gerçek anlamını bulacaksınız. Can düşmanları dahi, neden ona Muhammed' ül Emin
demek zorunda kaldırlar? " Bir din " vardır
gerçek olarak, Adem (AS) ' dan Muhammed
(SAV) ' e kadar, İslâm dinidir. Dinler diye
bir şey yoktur. Uydurmalara, din demiyoruz.
Peygamberimiz madden de çok zengindi.
Maksatlıların fakir gösterme çabası nedendir? Ticareti herkesten daha iyi bilirdi.
Hayatında hiç yalan söylemedi, yalan tavır
takınmadı. Verdiği sözden hiç dönmedi. Tek
gayesi vardı: Tüm insanları selâmete erdirmek!. . Bunun için hiç taviz vermedi.
Okudukça, ona kardeş olmasının sırlarını
bulacağınız 2 Ciltlik bu eser, siz okurların
istifadesine arz olunur.

Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr
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Samsung ikinci el
piyasasına giriyor
Sayfa

Akıllı telefon pazarının lider üreticisi olan Samsung, yenilenmiş telefon satışı için hazırlıklara başladı.

Akıllı telefon pazarının lider üreticisi olan
Samsung, yenilenmiş telefon satışı için hazırlıklara başladı. İşte Samsung'un yenilenmiş cihaz
programının detayları! Güney Koreli üretici
Samsung, akıllı telefon pazarında sağladığı
liderliği sürdürmek ve yükselen ivmesini korumak için mobil tarafta satış stratejilerini yeniden
yapılandırıyor. Firmanın bu yapılanma sürecinde aldığı kararlardan birisinin de, yenilenmiş
akıllı telefon satışına başlamak olduğu ortaya
çıktı. Daha Ucuz Olması Satışları Artıracak!
Üretim maliyetleri konusunda verimliliği en üst
düzeye çıkarmak için üst seviye akıllı telefonlarını yenileyerek tekrar satışa sunacak olan
Samsung’un, ilk adımda Güney Kore ve
Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarları hedeflediği belirtiliyor. Tabi, yenilenmiş cihazların
daha düşük fiyatlar ile satılması kullanıcıların bu
ürünleri tercih etmesi konusunda en büyük etken
oluyor. Zira, kullanıcıların büyük bir bölümü
daha ucuza satın almak için ikinci el ürünleri tercih ettiklerinde oluşabilecek riskleri göz önüne
getirerek bu ürünlere yöneliyorlar.Samsung’un
yenilenmiş cihaz satışına başlaması durumunda,
ABD’de yenilenmiş akıllı telefon ve bilgisayar
satışları ile büyük bir paya sahip olanApple’ın
karşısına ciddi bir rakip olarak çıkacağı herkes
tarafından tahmin ediliyor. Güney Koreli üreticinin ilk adımda hangi modellerini bu programa
dahil edeceği henüz bilinmiyor. Samsung'un
yenilenmiş cihaz satışına başlayacağı tarih olarak ise en erken 2017 yılı işaret ediliyor.

Meizu Pro 7 ortaya çıktı

Meizu Pro 7’nin şimdi de
render çizimleri ortaya çıktı.

Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy
Note7’nin rakibi Meizu Pro 7’nin şimdi de render çizimleri ortaya çıktı.
Yayınlanan fotoğraflara bakıldığında telefonun
Galaxy Note7’deki gibi çift kavisli ekrana sahip
olduğu görülüyor. Samsung’un geliştirdiği en
son işlemci olan Exynos 8890 güç alacağı konuşulan telefonda 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü ekran, 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer
alacağı iddia ediliyor. 12 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera telefonla gelmesi
beklenen diğer özellikler arasında. Android
6.0.1 yüklü Meizu Pro 7’nin önümüzdeki ay
düzenlenmesi planlanan IFA Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor.

GÜNDEM

AK Partili gençler şehitler

için mevlit okutacak

AK Parti İl Gençlik Kolları, 15
Temmuz darbe girişiminde hayatını
kaybeden tüm demokrasi şehitleri için
Mevlid-i Şerif okutacak.
26 Ağustos 2016 Cuma günü
(Bugün) Akşemseddin Camii'nde
Cuma namazı öncesinde saat 12.00'da
Çorum İl Müftülüğü ile birlikte gerçekleştirilecek olan programa tüm
Çorum halkı davet edildi. Cuma
namazı sonrasında cami cemaatine
Selçuklu pilavı ikramında bulunulacağı kaydedildi.

‘ŞEHİTLERİMİZİ
SAYGI VE HÜRMETLE ANIYORUZ’

AK Parti Çorum İl Gençlik
Kolları Başkanı Ünal Yıldırım, tüm
şehitlerimizi saygı ve hürmetle andıklarını bildirdi.
Yıldırım açıklamasında şöyle
dedi: “15 Temmuz günü başlayan ihanetin baş mimarları bir gün vermişlerdi. ‘14 Ağustos sonunuz olacak’ diye
sözler sarf ediyorlardı. Sözlerinin

anlamını 14 Ağustos gününde görev
değişimi olarak gösterdiler ve yerlerine PKK geçti. Hainler sadece isim
değiştirdi diğer ortakları ile millete
zulm edecek ve amaçlarına ulaşacaklardı ama buna millet izin vermedi.
Karşılarında dimdik durmaya ve kar-

deşlik bağları ile birlik olmaya devam
etti. Bu millet asla hainlere izin vermeyecek müsamaha göstermeyecektir. Peygamber Ocağımız Türk Silahlı
Kuvvetlerimiz bu hainleri diğer ortakları olan PYD ve DAİŞ'e Fırat
Kalkanı harekatı ile gereken dersi
vermiştir. Türk milleti olmanın en
büyük gücü Fırat Kalkanı harekatı ile
tüm dünyaya gösterilmiş ve 1 ay içerisinde vatan toprakları içerisindeki
hainler ile savaşan ordumuz sınır dışı
harekat ile gücünü göstermiştir.
Bizler her daim birlik ve bütünlük
içerisinde olarak hainlere diz çöktüreceğiz karşımızda hiçbir hain duramayacak. Millet birlik olduğunda güçlüdür. Geleceğin mimarı olacak gençlik
bu birlik içerisinden çıkacaktır. Bu
gençliğin mimarlarından olmak bizler
için en büyük ödüldür. Bu gençliğin
kendinde bulduğu özgüveni ve vatan
sevdasını tekrar ortaya çıkaran şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize
ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” (Haber Merkezi)

İl Müftülüğü’nden vekaletle

kurban kesim standı

Çorum İl Müftülüğü ve
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum
Şubesi tarafından Saat Kulesi yanındaki Hürriyet Parkı önünde, vekâletle
kurban kesim standı açıldı.
Çorum Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından müştereken düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim
Organizasyonuna yardımcı olmak
amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında
açlık ve sefalet içerisinde olanlara
ulaştırılmak üzere 2016 yılı için kurban standını açtı. Stant açılışına
Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın,
Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu,
İdari ve Mali İşler Şefi Erdal Bulut,
Sayman Abdullah Sanar, Kurban
Standı Din Görevlileri Bekir Sayın,
Ahmet Emin Kaplan, Abdulsamet
Eraslankılıç, Melikşah Şanlı ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın,
kesilen kurban etlerinin yurt içinde
ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kursu ve
öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere, yurtdışında ise öncelikle açlık,
yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun
olduğu Afrika, Afganistan, Pakistan,
Arakan başta olmak üzere Orta Asya,
Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve
Kafkasya olmak üzere 128 ülkede
250.000 kurban kesimi hedeflenerek
vatandaşların adına ulaştırılacağını
ifade etti. Akın, söz konusu Vekaletle
Kurban Kesim Standının 12 Eylül
2016 tarihi akşamına kadar açık kalacağını belirtti.

KURBAN BEDELİ : YURTİÇİ
690 TL, YURTDIŞI 500 TL

Vatandaşların vekaletle kurban
kesim taleplerine, açılan stantlarda din
görevlileri tarafından yardımcı oluna-

cağını ifade eden İl Müftüsü Dr.
Ahmet Akın, vekaletle kurban kesim
ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt
içinde 690 TL, yurt dışında 500 TL
olduğunu söyledi. Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
aracılığı ile kurbanlarını vekâlet
yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili
banka şubelerine ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla Çorum
Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkı’nda
önünde açılan stantta her gün saat
08.0018.00 arasında din görevlileri
vatandaşları Vekaletle Kurban Kesimi
ile ilgili bilgilendirip, taleplerini yerine getiriyor. Vekalet Yoluyla Kurban
kestirecek vatandaşların kurban bedellerini internet ortamında online olarak
da http://kurban.diyanet.gov.tr/ adresinden de yapabilecekleri belirtildi.
(Haber Merkezi)
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NAMAZ SAATLERİ
İmsak

04:21

Güneş

05:55

Öğle

12:49

İkindi

16:30

Akşam

19:30

Yatsı

20:55

Tarihte Bugün

26 Ağustos 1071 Büyük Selçuklu hükümdarı
Alp Arslan komutasındaki ordunun, Bizans
ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan
Muharebesi kazanıldı.
26 Ağustos 1789 Fransa Meclisi "İnsan ve
Yurttaş Hakları Bildirgesi"ni kabul etti.
26 Ağustos 1920 ABD'de kadınlar ilk kez oy
kullandı.
26 Ağustos 1921 Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki
emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış
toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk
olunamaz.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz (Dumlupınar
Meydan Muharebesi) başladı. Başkomutan
Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı
bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.
26 Ağustos 1924 İş Bankası kuruldu. İlk genel
müdürü eski İktisat Vekili, Mübadele İmar ve
İskan Bakanlığından ayrılan Celal (Bayar) Bey
oldu. İş Bankası'nın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.
26 Ağustos 1932 İzmir Fuarı açıldı.
26 Ağustos 1932 Türkiye'de ilk kez yapılan
Büyükdere'deki yüzme yarışlarında İstanbul
ekibi birinci oldu.
26 Ağustos 1936 Birleşik Krallık, -Süveyş
Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.
26 Ağustos 1936 İlk sesli televizyon gösterimi
BBC kanalından yapıldı.
26 Ağustos 1957 Transistörlü radyo piyasaya
sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı
sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.
26 Ağustos 1972 Mizah dergisi Gırgır, Oğuz
Aral yönetiminde yayımlanmaya başladı.
26 Ağustos 1986 Kamerun'da volkanik gölden
çıkan karbondioksit ve hidrojen gazlarının
karışımı sonucu 1500 kişi öldü.
26 Ağustos 1991 İstinye Tersanesi kapatıldı.
26 Ağustos 2000 İş Kuleleri tamamlandı.
26 Ağustos 2002 Anıtkabir'de yeniden oluşturulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.

VEFAT EDENLER
YOSMA KILIÇ

Düdüklü Bekaroğlu köyünden gelme,, merhum
Hasan KILIÇ"ın eşi, Ali, Gülizar ve Filiz"in annesi,
Yosma KILIÇ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

EMİNE KAÇAR

Tarhan köyünden gelme, İsmail KAÇAR"ın annesi,
Emine KAÇAR vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

KEMAL DALDAL

Mutaf esnafından merhum Hacı Bekir DALDAL"ın
oğlu, toptancı esnafından Mustafa ve merhum Avni
DALDAL ile Özcan GÜNEŞ"in kardeşi, Kemal DALDAL vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HASAN KUŞÇU

Kayısı çekirdiğinden

dünya zirvesine

Yrd. Doç. Dr. Önal, kayısı çekirdeği
kabuğundan ürettiği aktif karbonla,
dünyanın en yüksek yüzey alanına
sahip aktif karbonunu üretti.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Yunus Önal, kayısı çekirdeğinin,
aktif karbon üretiminde önemli bir malzeme
olduğunu belirtti.
Daha önce Türkiye'de en yüksek yüzey alanına
sahip aktif karbonu kayısı çekirdeği kabuğundan ürettiğini, bunun 3 bin 250 metrekare/gram
yüzey alanına sahip olduğunu anımsatan Önal,
bunun tıpta kullanıma uygun (hastahanelerin
acil servislerinde aktif karbon solüsyonu) olarak patentlendiğini kaydetti.
Aktif karbon üzerinde çalışmalarını aralıksız
sürdürdüğünü dile getiren Önal, "Daha önce
yaptığım çalışmayı daha da geliştirerek, kayısı
çekirdeği kabuğundan 3 bin 861
metrekare/gram yüzey alanıyla kendi kategorisinde dünyanın en yüksek yüzey alanına sahip
aktif karbonunu ürettim. Çin'in yıllık aktif karbon ihtiyacı 1.3 milyon ton. Bunun 800 bin
tonunu üretiyor, geri kalanını da ithal ediyor.
Türkiye'de 1 gram aktif karbon üretilmiyor.

Acıpınar köyünden gelme, Mustafa, Hüseyin, Şükrü
ve Yılmaz KUŞÇU"nun babası, Mehmet KUŞÇU"nun
ağbeyi, Çoşkun, Haydar, Hüseyin ve İsmail"in kayınpederi, Hasan KUŞÇU vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

HİLMİ BURCU

Ziraat Katılım’dan
masrafsız pos cihazı
Ziraat Katılım Bankası Çorum
Şubesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerle esnaf ve sanatkârlara masrafsız
POS cihazı imkânı getirdi.
Ziraat Katılım Bankası Çorum
Şubesi Müdürü Gökhan Esenyel,
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği Başkanı Yalçın Kılıç’ı makamında ziyaret ederek bankanın pos
cihazı uygulamaları hakkında bilgiler
verdi. Ziraat Katılım Bankası olarak
her zaman esnaf ve KOBİ’lerin
yanında olduklarını belirten Gökhan
Esenyel, özellikle bankanın pos cihazı kullanımlarında herhangi bir aidat,
hesap işletim ücreti ve kota sınırlama-

sı olmadığını kaydetti.

İNTERNETTEN EFT VE
HAVALE İŞLEMLERİ
ÜCRETSİZ

Çorumlu esnaf ve sanatkârlarla
küçük ve orta ölçekli işletmeleri masrafsız pos cihazı için İnönü Caddesi

No: 61 adresinde faaliyet gösteren
Ziraat Katılım Bankası Çorum Şubesine davet eden Gökhan Esenyel,
ayrıca Ziraat Katılım Bankası müşterilerinin internetten yaptığı tüm EFT
ve havale işlemlerinin de ücretsiz
olduğunu dile getirdi. (Haber
Merkezi)

Yusuf Yener, Hakkı Öner, Tayfun ve Yeşim Belgin
BURCU"nun babası, Belediyeden emekli Abdullah
ÖZKAYA"nın kayınpederi, Bayındırlıktan emekli
Hilmi BURCU vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

LEYLA MAZIBAŞ

Emekli öğretmen Yüksel MAZIBAŞ ve Ceza evinden
emekli Ünal MAZIBAŞ"ın annesi, Leyla MAZIBAŞ
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Belediyespor ilk
galibiyetini aldı

SAHA: Termal Otel 3 No’lu Saha
HAKEMLER: Mehmet Yılmaz, Serdar
Deniz, Faruk Kahraman
ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan,
Tahir, Yakup Kayış (İmam), Hüseyin,
Abdullah, Bilal (Taha), Aykut (Sefa),
Selim (Ufuk), Çağrı (Şakir), Burak
Gündoğdu (Emrullah), Yeldar (Yakup
Alkan)
ÇORLUSPOR: Serdar, Erkan, Erdi,
Özkan, Taner (Ali), Celalettin,
Gavurol, Oğuzhan, Kutay, Cüneyt,
Kemal. GOLLER: 59. dak. Yeldar, 76.
dak. Yakup Kayış
Çorum Belediyespor, Çarşamba günü
oynadığı son hazırlık maçında BAL
takımlarından Çorluspor’u 2-0 mağlup
etti.
Termal Otel 3 No’lu Saha’da oynanan
maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 2. yarısında rakibine
oranla çok daha üstün bir futbol sergileyen Çorum Belediyespor, 59. dakikada Yeldar ve 76. dakikada Yakup
Kayış’ın attığı sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

KAMP SONA ERDİ

12 Ağustos’tan bugüne Bolu Termal
Otel’de kampta bulunan Çorum
Belediyespor, bu sabah yaptığı antrenmanla kampı tamamladı. Pazar gününe
kadar izin yapacak olan Çorum

Belediyespor, aynı gün öğleden sonra
yapacağı antrenmanla 3 Eylül
Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı ligin ilk maçı olan Beylerbeyi
maçının hazırlıklarına başlayacak.
(Haber Merkezi)

Vali Kılıç’tan Başsavcı

Buzağı ölümlerinin sebebi konuşuldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Çorum İl Müdürlüğü tarafından
‘Buzağı ölümlerinin sebepleri ve
önlenmesi’ konulu eğitim düzenlendi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü Toplantı Salonunda
düzenlenen eğitime Gıda Tarım ve
Hayvancılık Çorum İl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiş, Etlik Veteriner Kontrol
Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden Patoloji Laboratuvar
Şefi Dr. Yavuz Ulusoy, Hayvan
Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube
Müdürü Arif Akar, Veteriner
Hekimler Odası Başkanı Necati
Yüce, il ve ilçe müdürlüklerinde
görevli veteriner hekimler ile özel
kliniği bulunan serbest veteriner
hekimler katıldı.
Toplantıda konuşan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Çorum İl
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş "ilimizde
uzun vadeli ve karantina gerektiren
hastalıkların zamanında yapılan
müdahale ve mücadelelerimizle hastalık çıkışı olmadan önleme başarısı
gösteren tüm personelime özverili

çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Çevre illerde çıkan hastalıklar
nedeniyle hemen önlemlerimizi
almıştık, bu önlemlerden bir tanesi de
hayvan pazarının kapatılması oldu, o
süreçte çeşitli çeşitli sıkıntılar yaşadık, süreci kriz olmadan yönettik ve
vatandaşa yapmış olduğumuz bilgilendirme ve çalışmalar ile hastalıklarla mücadelede güzel sonuçlar aldık.
Eğitimde buzağı ölümleri sebepleri
ve önlenmesine yönelik uzmanımız
tarafından bilgiler verilecek. Sayın
Yavuz Ulusoy huzurunda Etlik
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürü ve çalışanlarına
gönderdiğimiz numunelerde gösterdikleri ilgi, alakaları ve hızlı bir
şekilde geri dönüş sağlamaları sebebiyle teşekkür ediyorum." dedi.
Etlik Veteriner Kontrol
Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünden Dr. Yavuz Ulusoy
tarafından verilen eğitimde; hayvan
hastalıklarının önlenmesi, asgari
sınırlara çekilmesi ve buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi için gerekli

bilgiler verildi. Ayıca karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunularak, Çorum'daki durum hakkında serbest çalışan
veteriner hekimlerden bilgiler alındı.
Çorumdaki buzağı ölümlerinin çok
fazla olmadığı, bu konuda yetiştiricinin erken davrandığı ve bilinçli olduğu tespit edildi. Buzağı ölümlerinin
başta gelen nedenlerinden birinin
doğumdan hemen sonra göbek kordonunun dezenfeksiyonunun yapılmaması, ilk 24 saat içinde yeteri
kolostrumun(ağız sütü) içirilmediği
için bağışıklık sisteminin yetersiz
kaldığı, ishalli buzağıya müdahalede
gecikmelerin tedavide başarısızlığa
neden olduğu, buzağıların barınma
koşulları konusunda yetiştiricinin
bilinçsiz olduğu konuları dile getirildi. Tedaviden daha çok koruyucu
hekimliğin önemli olduğu doğumdan
önce ve doğumdan hemen sonra
bağışıklık artırıcı serumların ve aşıların önemi anlatıldı. Tedavide ise geç
kalınmaması gerektiği belirtildi.
(Haber Merkezi)

Vekili’ne ziyaret
Vali Necmeddin Kılıç,
Çorum Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Üzeyir Karakülah'ı
makamında ziyaret etti. Vali

Kılıç’a ziyarette Belediye
Başkanı Muzaffer Külcü,
Garnizon ve İl Jandarma
Komutanı J. Albay Fatih

Üstündağ, Emniyet Müdürü
Murat Kolcu ve Belediye
Başkan Yardımcısı Zeki Gül
eşlik etti. (Haber Merkezi)

Karataş’tan halk
pazarına ziyaret

Osmancık Belediye Başkanı Hamza
Karataş, ilçede Perşembe günleri kurulan halk
pazarını ziyaret etti.
Halk pazarında vatandaşlar ile sohbet
eden Karataş, pazardan memnun olup olmadıklarını sordu. Karataş, vatandaşların taleplerini
not alarak hayırlı alışverişler temennisinde
bulundu. Pazarcı esnafı ile de sohbet eden
Karataş, esnaftan fiyat etiketleri konusunda hassas olmalarını istedi.
Osmancık Halk Pazarının bölgedeki en

büyük pazarlardan birisi olduğunu belirten
Başkan Karataş “Perşembe günleri kurulan halk
pazarı büyük bir ticari potansiyel oluşturuyor.
Şehir merkezinin yanı sıra ilçemize bağlı 55
köyden vatandaşlarımız halk pazarına alışverişe
geliyor. Arzumuz bu potansiyeli daha da yükseltebilmek, halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek. Projelerimiz arasında halk pazarı da
var. İnşallah gelecek yıllarda daha modern bir
alışveriş imkanını halkımıza sunmuş olacağız”
dedi. (Haber Merkezi)

