Engelliler Günü
İskilip’te kutlandı

HÜTÜ’de

Engelli Öğrenci Buluşması

Hitit Üniversitesi’nde “3 Aralık Dünya
Engelliler Günü” kapsamında düzenlenen
toplantıya akademisyenler ve engelli
öğrenciler bir araya geldi. Toplantıya,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık,
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd.
Doç. Dr. Nur Şat, akademisyenlerimiz,
Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri ve
engelli öğrenciler katıldı. Görüşmede,
engelli öğrencilerin sorunlarından ve
beklentilerinden bahsedilerek Engelli
Öğrenci Birimi temsilcileri ile engellilerin
yaşadığı sorunlara ilişkin fikir alışverişinde
bulunuldu. 3

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kutlamaları ilçelerde de çeşitli
etkinliklerle gerçekleştirildi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü İskilip’te
de kutlandı. İlçe protokolünün katlımıyla
gerçekleşen Dünya Engelliler Günü
kutlamasında İskilip dolması ikram edildi.
Hacıkarani mevkiinde bulunan Kapı önü
tesisinde yapılan kutlamada Kaymakam
Şuayib Gürsoy ve Belediye Başkanı Recep
Çatma’nın katkılarıyla hazırlanan İskilip
Dolması ikram edildi 3
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CEYLAN’DAN EMEKLİYE

“KONUT MÜJDESİ”

MiSiAD
Çorum Şubesi
AÇILDI

Ak

Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
Emekliler Derneği Çorum Şubesini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı ve dernek yöneticileri ile
görüşen Ceylan, denek binasında konut müracaatı için sıra
bekleyen emeklilerle de sohbet etti. Emeklilere yönelik
konut projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan
Çorum’a müjdeli haberler verdi.
Seçim öncesi emeklilerin ev sahibi yapılacağı
sözünü verdiklerini hatırlatan Ceylan, kısa sürede
çalışmalara başladıkları söyledi. İlk etapta Alaca ilçesinde
TOKİ tarafından yapılmış olan 35 adet konutu kura ile
emeklilere teslim edeceklerini açıklayan Ceylan, emeklilerin
200 TL aylık sabit ücretle konut sahibi olacaklarını belirtti.
Çorum merkezde de emeklilere yönelik konut
projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini
belirten Ceylan, “Evsiz kimse kalmayacak” dedi. Konuyla
ilgili Valilik ve Toplu Konut İdaresi ile görüşme yaptığını
belirten Ceylan, “Çorum’da yer tespiti aşamasındayız. İki
alternatifimiz var. Bunları değerlendireceğiz. İki arsandan
birine karar verip talepleri toplamaya başlayacağız.
Emeklilerden gelen talebe göre konut sayısını
belirleyip temelleri atacağız” dedi. 2
2

Çorum Tarihi Kitabı’nın
Osmanlıca İlaveli
İkinci Baskısı Yapıldı

MİSİAD
Genel Başkanından
Vali’yi ziyaret
MİSİAD Çorum Şubesi’nin açılış törenine
katılmak üzere Çorum’a gelen MİSİAD Genel
Başkanı Feridun Öncel Vali Ahmet Kara’yı ziyaret
etti. Ziyarete, Memleketçi Sanayici ve İşadamları
Derneği (MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel,
Başkan Vekili Alptuğ Cankaya, Genel Sekreter
İbrahim Topbaş ve Çorum Şube Başkanı
Selahattin Ezer katıldı. 3

Mali Müşavir Özlem
Özdemir Yeni Ofis Açtı

Ç

orum’da Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir
Özlem Özdemir’in yeni ofisi düzenlenen
törenle açıldı.
Özlem Özdemir Gazi Caddesi Hasan Basri Ilgaz
İş Merkezi 3. Katta hizmet verecek. Açılış törenine
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Ak Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal,
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, iş adamları
ve meslek mensupları ve çok sayıda davetli
katıldı. Muhasebe bürosunun açılışı dualarla
gerçekleştirildi. 2

MİSİAD Genel Başkanı Öncel’den
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya konusunda
destek mesajı; “Erdoğan Rusya’ya karşı dik
duruş gösterdi”
Memleketçi Sanayici ve İşadamları
Derneği
(MİSİAD)
Çorum
Şubesi
düzenlenen törenle açıldı. Kulaksız sokakta
bulunan MİSİAD şubesinin dün gerçekleşen
açılışına Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı
Zeki Gül, MİSİAD Genel Başkanı Feridun
Öncel, Genel Başkan Vekili Alptuğ Cankaya,
Genel Sekreter İbrahim Topbaş, Çorum
Şube Başkanı Selahattin Ezer ve bazı
şube başkanları katıldı. Kulaksız Sokak
Özkorkmaz Apartmanı’daki MİSAD
Çorum Şubesinin açılış kurdelesi
dualarla kesildi. 3

Hi

tit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam
Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ramazan
Karaman tarafından transkripsyonu yapılan
Çorum Tarihi ve Coğrafyası kitabının ikinci
baskısı yapıldı.
1927 yılında Nazmi Tuğrul tarafından
hazırlanan Çorum Vilayet Matbaası
tarafından Osmanlıca olarak neşredilen
Çorum Tarihi ve Coğrafyası kitabı 2006
yılında Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman
tarafından yayına hazırlanarak ilk baskısı
yapılmıştı.
Nazmi Tuğrul tarafından hazırlanan kitapta

yazar eserin hazırlanması ile ilgili
şu ifadeleri kullanmıştır: "Son
on sene içinde ilim sahasındaki
terakki
[ilerleme]
ihtiyacını
tatmin [karşılamak] için Garb’ın
birçok eserleri tercüme edilerek
toprağımıza girdi. Yurdumuzun
tarih ve coğrafyası hakkında
zengin bilgilerle memleketimizi
kendi düşündükleri gibi tanıtıyorlar.
Fakat yurdumuzun inceliklerini
görmediklerinden
bu
kitaplar
noksandı." diyerek kitabın yazılma
amacını ortaya koymakta. 4

TÜGVA Çorum İl Temsilciliği
Rektör Alkanı ziyaret etti
T

ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Yönetimi protokol
ziyaretleri kapsamında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Gençlik Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren
İl Temsilcisi Feridun Batan, TÜGVA’nın Türkiye’de gençlere
uzanan bir el olduğunu ve bu anlamda vakfın geleneklerine
bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen topluma ve insanlığa değer katan başarılı hoş görülü bir gençlik için çalıştıklarını söyledi. 4

Çorum’da
Okullar Engelli
Erişimine
Uygun Hale
Getiriliyor

M

illi Eğitim Müdürlüğü Çorum
merkez ve ilçelerde 32
okulun engelli erişimine uygun
hale getirilmesi için yürüttüğü
çalışmaları tamamladı.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Çorum merkezde, Fen Lisesi, Başöğretmen Anadolu
Lisesi, Çorum Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İnönü Anadolu
Lisesi, Buhara Evler Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi, Karşıyaka Ortaokulu,
Dumlupınar Ortaokulu, Başöğretmen
Atatürk ilkokulu ve Alaca Fen Lisesi olmak üzere 10 okula engelli platformu
yapıldı. Ayrıca, 12 okula engelli rampası ve 25 okula da engelli wc yapımı
olmak üzere toplamda 600 bin TL ödenek kullanıldı. 4

2
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NÖBETÇİ ECZANELER
ESER ECZANESİ
BİLGİN ECZANESİ
ESER HIŞIR (TEL: 212 28 57)
MUSTAFA BİLGİN (TEL: 777 05 81)
OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU
BUHARAEVLER MAH. DR.SADIK
CAMİ VE YAZI ÇARŞI ARASI
AHMET CAD. İKBAL ASM YANI
BULUT ECZANESİ
FUNDA ECZANESİ
ŞERİFE BULUT UYSAL
FUNDA ÇETİNTÜRK KARTAL (TEL:
(TEL: 223 00 99)
221 55 40)
BAHÇELİEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 - ÖZEL ELİT PARK BAHABEY CAD. İPEK TAKSİ LOZAN
KAVŞAĞI - METROPOL KARŞISI
HASTANESİ KARŞISI

CEYLAN’DAN EMEKLİYE

“KONUT MÜJDESİ”

Ak

Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan emeklilere konut
müjdesi verdi. Ceylan Çorum’da arsa
tespiti çalışmalarının tamamlanmak üzere
olduğunu belirterek, yakın zamanda talep
toplamaya başlayacaklarını bildirdi. Ceylan
emeklilerin aylık sabit 200 TL ile ev sahibi
olacaklarını açıkladı.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Bunları Biliyor Musunuz?
» Türkiye de her 10 evden
7’sinde televizyon kumandasının arkası bantlıdır.
» En meraklı hayvan sincaptır.
» İstanbul nüfusu 131 ülkenin
nüfusundan daha fazladır
VEFAT EDENLER

Vefat Edenler
Karadona Köyü’nden Gelme,
Hasan Aslan’ın Eşi, Mehmet,
Şakir ve Satılmış Aslan’ın Annesi Tevriz Aslan Vefat Etmiştir.
Yeniçamlıca Köyü’nden Gelme, Honda Servisi Çalışanı
Sami ve Nevzat Bolat’ın Babası, Emekli Öğretmen Mustafa Keskin ve Kemal Arslan’ın
Kayınpederi, Ankara Çimento
Fabrikası’ndan Emekli İbrahim Bolat Vefat Etmiştir.

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Emekliler
Derneği Çorum Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hıdır
Kınıklı ve dernek yöneticileri ile görüşen Ceylan, denek binasında konut müracaatı için sıra bekleyen emeklilerle de
sohbet etti. Emeklilere yönelik konut projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan Çorum’a müjdeli haberler verdi.
Seçim öncesi emeklilerin ev sahibi yapılacağı sözünü verdiklerini hatırlatan Ceylan, kısa sürede çalışmalara başladıkları
söyledi. İlk etapta Alaca ilçesinde TOKİ tarafından yapılmış
olan 35 adet konutu kura ile emeklilere teslim edeceklerini
açıklayan Ceylan, emeklilerin 200 TL aylık sabit ücretle konut sahibi olacaklarını belirtti.

Mali Müşavir
Özlem Özdemir
Yeni Ofis Açtı

Çorum merkezde de emeklilere yönelik konut projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirten Ceylan, “Evsiz kimse kalmayacak” dedi. Konuyla ilgili Valilik ve
Toplu Konut İdaresi ile görüşme yaptığını belirten Ceylan,
“Çorum’da yer tespiti aşamasındayız. İki alternatifimiz var.
Bunları değerlendireceğiz. İki arsandan birine karar verip
talepleri toplamaya başlayacağız. Emeklilerden gelen talebe göre konut sayısını belirleyip temelleri atacağız” dedi.
Konut için hak sahibi olan emeklilerin bankaya cüzi bir
katkı payı yatırarak aylık 200 TL’ye ev sahibi olacaklarını
açıklayan Ceylan kısa sürede çalışmaları tamamlayarak,
emeklilere yeni evlerinin anahtarlarını teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan konut projesinde olduğu gibi
diğer konularda seçim döneminde verilen sözlerin tamamının yerine getirileceğini ifade etti. Ceylan “Halkımıza ne

TARİHTE BUGÜN
04/12/1927 - Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı.
04/12/1955 - Türkiye’de ilk
elektrikli tren, İstanbul’da Sirkeci-Halkalı arasında çalışmaya başladı.
04/12/2000 - Yatağan Termik
Santrali’nde üretim durduruldu. Santral filtresiz çalıştırıldığı için Yatağan halkını zehirliyordu.

söz verdiysen yerine getireceğimizin teminatı vermiştik. Şu
anda da 64. Hükümetimiz kuruldu ve çalışmalara başladı.
Halkımıza seçim döneminde ne vaat verdiysek hepsini yerine getireceğiz. 1 Ocak itibariyle asgari ücret net 1300 TL
olacak. Halkımız bize her seçimde olduğu gibi bu seçimde
de güvendi. Ak Parti söz verirse tutar dedi, bize sahip çıktı.
Bizde verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz” dedi.

Kınıklı’dan Ceylan’a Övgü

Emekliler Deneği Çorum Şubesi Başkanı Hıdır Kınıklı’da
açıklamasında Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan’a teşekkür etti. Ceylan’dan övgüyle söz eden Kınıklı
“Şu ana kadar gelmiş milletvekilleri içinde, bizlere verdiği
vaatleri harfi harfine yerine getiren bir lider bulduk. Allah
sonumuzu aydın etsin. Kendine huzurunuzda bir emekliler
olarak teşekkür ediyorum. Biz emekliler adına kendisinden
ne istediysek olmaz demedi. Konut projesinde de bizlere
yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Ç

orum’da Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Özlem
Özdemir’in yeni ofisi düzenlenen törenle açıldı.
Özlem Özdemir Gazi Caddesi Hasan Basri Ilgaz İş
Merkezi 3. Katta hizmet verecek. Açılış törenine Ak Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin
Başaranhıncal, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, iş adamları ve meslek
mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Muhasebe
bürosunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.
Açılış törenine katılan Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Özlem
Özdemir’i tebrik etti.
Muhasebecilerin esnaf ile devlet arasında köprü olduğunu
dile getiren Ceylan, “Artık toplanan vergilerin vatandaşa
hizmet olarak döndüğü bildiği için vergi toplanmasında
sorun yaşanmıyor. Çorum’da müteşebbis anlamında
yoğun bir kent. Hem esnaf kazanacak, hem devlet
kazanacak. Kazançlarla ödene veriler ülkemize yatırım
olarak geri dönecek. Gerek sosyal devlet anlamında,
gerek sağlık, gerekse karayolları bakımından ülkemizde
yapılan yatırımlar, son 10 yılda ikiye, üçe katlandı” şeklinde
konuştu.

3
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HÜTÜ’de Engelli Öğrenci Buluşması
H

itit Üniversitesi’nde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında
düzenlenen toplantıya akademisyenler ve engelli öğrenciler bir araya
geldi. Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Engelli Öğrenci
Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Şat, akademisyenlerimiz, Engelli Öğrenci
Birimi Temsilcileri ve engelli öğrenciler katıldı.
Görüşmede, engelli öğrencilerin sorunlarından ve beklentilerinden
bahsedilerek Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri ile engellilerin yaşadığı sorunlara
ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hitit Üniversitesi’nin, engelli bireylerin
toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; ayrımcılığa maruz kalmayan,
fırsat eşitliğinden yararlanan ve haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkân
verilmesinin amaçlandığı bildirildi. Bu kapsamda, engellilerin yaşadığı sorunların
ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulduğu toplantıda, modern
yaşamın koşuşturmasında toplumun dikkatini engellilerin yaşam mücadelesine
çekerek farkındalık oluşturmak istendiği ifade edildi.
Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı tarafından
engelli bireylerin her alandan özgürce ve rahatça yararlanabilmesine yönelik
yapılabilecek fiziki alanlar hakkında da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda,
engelli bireylerimizin önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılmasıyla bu anlamlı
günün toplumsal duyarlılığı ve sorumluluğu arttırması temenni edildi.

MiSiAD Çorum Şubesi AÇILDI
Ceylan “İstikrar ve güven
piyasaları rahatlattı”

Soldan Ak Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu

MİSİAD Genel Başkanı Öncel’den Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a Rusya konusunda destek mesajı; “Erdoğan
Rusya’ya karşı dik duruş gösterdi”

Açılışın ardından davetliler MİSAD Çorum Şubesini ziyaret etti. MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel
ve derken bakanları ile bir araya gelen Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayırlı olsun dileğinde
bulundu. Ceylan ziyarette yaptığı açıklamada, istikrar ve
güvenin olduğu yerde iş aleminin daha rahat çalışacağını her zaman vurguladıklarını söyleyerek, “1 Kasım itibariyle ülkemizde istikrar ve güven ortamı oldu, piyasalar
rahatladı” dedi.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Ceylan, dünyanın
ilk 10 büyük ekonomisi içerisine gireceksek ülkenin tüm
renklerinin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Ceylan “Çorum’da da hiç kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden bir ve beraber olmamız lazım”
dedi.

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Çorum
Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Kulaksız sokakta bulunan MİSİAD şubesinin dün gerçekleşen açılışına Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, Belediye
Başkan Yardımcısı Zeki Gül, MİSİAD Genel Başkanı Feridun ÖnTürkiye’nin bulunduğumuz coğrafya itibariyle dünyacel, Genel Başkan Vekili Alptuğ Cankaya, Genel Sekreter İbrahim
Topbaş, Çorum Şube Başkanı Selahattin Ezer ve bazı şube baş- nın kalbi olan bir yerde bulunduğunu dile getiren Ceylan,
kanları katıldı. Kulaksız Sokak Özkorkmaz Apartmanı’daki MİSAD komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın Türkiye’yi etkilediğini
ifade ederek “Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde
Çorum Şubesinin açılış kurdelesi dualarla kesildi.

olması lazım. Birbirimize daha hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece emin olun bizim ne devletimizin ne de
millerimizin önünde hiçbir güç duramaz. B yüzde böyle
STK’ların açılması bizi mutlu ediyor. Biz her zaman sivil
toplum kuruluşlarıyla istişare halinde olacağız. Ortak akıl
ile beraber kararlar alacağız” dedi.
Ceylan Çorum sanayisine yeni bir ivme kazandırılması ve müteşebbis ruhun yeniden canlandırılması için yeni
atıklımlar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel’de açıklamasında, MİSİAD’ın bir yılık kuruluş süresi içerisinde Tükriye’de 50 ilde, Avrupa’da da birçok ülkede şube açarak
hızla büyüdüğünü söyledi.
Öncel, kuruluş amaçlarının kardeşlik hukukunu sağlamak, fazla fanatik olmadan gönül birliğine inanmış insanları bir arada toplamak olduğunu ifade etti.
MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel konuşmasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya karşı
tutumundan da övgüyle söz ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve çevremizdeki komşuları bize düşmana
eden şer güçlere karşı dik bir duruş sergilediğini söyledi.

MİSİAD Genel Başkanından Vali’yi ziyaret
M

İSİAD Çorum Şubesi’nin açılış törenine katılmak üzere Çorum’a gelen MİSİAD Genel Başkanı
Feridun Öncel Vali Ahmet Kara’yı ziyaret etti. Ziyarete, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği
(MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel, Başkan Vekili Alptuğ Cankaya, Genel Sekreter İbrahim Topbaş
ve Çorum Şube Başkanı Selahattin Ezer katıldı.
MİSİAD Genel Başkanı Öncel, bir süre önce abisine kaybeden Vali Ahmet Kara’ya başsağlığı dileğinde
bulundu.
Vali Ahmet Kara’da MİSİAD heyetine ziyaretten dolayı teşekkür etti. Kara “Makamımda üreten iş adamı
olan bir heyeti kabul etmek benim için şereftir. Size ülke olarak minnet duyuyoruz. Sizler üreteceksiniz ki
vatandaşta tüketsin” şeklinde konuştu.
MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, Vali Kara’ya ziyaret anısına derneğin plaketini takdim etti.

Engelliler Günü
İskilip’te kutlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları ilçelerde de çeşitli
etkinliklerle gerçekleştirildi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü İskilip’te de kutlandı. İlçe protokolünün katlımıyla
gerçekleşen Dünya Engelliler Günü kutlamasında İskilip dolması ikram edildi. Hacıkarani
mevkiinde bulunan Kapı önü tesisinde yapılan kutlamada Kaymakam Şuayib Gürsoy ve
Belediye Başkanı Recep Çatma’nın katkılarıyla hazırlanan İskilip Dolması ikram edildi.
Kutlama programına Belediye Başkanı Recep Çatma protokol mensupları, sivil toplum olmak üzere engellilerin sorunlarına çözüm üretme noktasında
kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, engelliler, engelli aileleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.
davetliler katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu
programa kutlama telgrafı gönderdi.
Belediye Başkanı Recep Çatma yaptığı kısa konuşmada
kendisinin de bir engelli babası olduğunu, engellilerin ve
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açış konuşmasını Esnaf ve ailelerinin durumlarını, sıkıntılarını çok iyi anladığını, Belediye
Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu yaptı. Uslu konuşmasında Engelli kardeşlerimize olarak yapılan fiziki çalışmalarda engellilerin günlük yaşamlarını
katkıda bulunan Kaymakam Şuayib Gürsoy ve Belediye Başkanı Recep Çatma başta kolaylaştırıcı tedbirleri aldıklarını beyan ederek “Tüm engelli

kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günler gününü
kutluyorum.” dedi. Katkıda bulunanlara teşekkür plaketleri
sunuldu. İlçe Müftüsü Nurettin İçtüzel’in ettiği duanın
ardından engellilere ve misafirlere İskilip dolması ikram
edildi.
İskilip Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa
Yılmazcan “Kaymakam Şuayib Gürsoy ve Belediye
Başkanı Recep Çatma’nın katkılarıyla gerçekleştirilen
program engelli farkındalığını artırmak adına amacına
ulaşmış ve başarılı geçmiştir. Katkıda bulunanlara
teşekkür ediyorum” dedi.
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Çorum Tarihi Kitabı’nın Osmanlıca İlaveli
İkinci Baskısı Yapıldı
H

itit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.
Dr. Ramazan Karaman tarafından transkripsyonu yapılan Çorum Tarihi ve Coğrafyası kitabının
ikinci baskısı yapıldı.
1927 yılında Nazmi Tuğrul tarafından hazırlanan Çorum Vilayet Matbaası tarafından Osmanlıca
olarak neşredilen Çorum Tarihi ve Coğrafyası kitabı 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman
tarafından yayına hazırlanarak ilk baskısı yapılmıştı.
Nazmi Tuğrul tarafından hazırlanan kitapta yazar eserin hazırlanması ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştır:
"Son on sene içinde ilim sahasındaki terakki [ilerleme] ihtiyacını tatmin [karşılamak] için Garb’ın
birçok eserleri tercüme edilerek toprağımıza girdi. Yurdumuzun tarih ve coğrafyası hakkında
zengin bilgilerle memleketimizi kendi düşündükleri gibi tanıtıyorlar. Fakat yurdumuzun inceliklerini
görmediklerinden bu kitaplar noksandı." diyerek kitabın yazılma amacını ortaya koymakta.
İlk baskısı 2006 yılında yapılan eseri Yrd.Doç.Dr.Ramazan Karaman, Osmanlıca ilaveli bir şekilde
tekrar yayına hazırladı. Eser Çorum'un tarih ve coğrafyasına ışık tutması açısından önemli bir
kaynak niteliğinde.

TÜGVA Çorum
İl Temsilciliği
Rektör Alkanı
ziyaret etti

Çorum’da Okullar Engelli Erişimine
Uygun Hale Getiriliyor

Milli Eğitim Müdürlüğü Çorum merkez ve ilçelerde 32 okulun engelli erişimine
uygun hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Yönetimi protokol ziyaretleri kapsamında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Gençlik Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren
İl Temsilcisi Feridun Batan, TÜGVA’nın Türkiye’de gençlere
uzanan bir el olduğunu ve bu anlamda vakfın geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen topluma
ve insanlığa değer katan başarılı hoş görülü bir gençlik için
çalıştıklarını söyledi.
Ziyarette TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Feridun Batan Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Ağırcan, Hakkıcan Ercelep, Ahmet
Yeten ve Ali Necef Zade’de hazır bulundu.
Rektör Alkan’da TÜGVA Çorum İl Yönetimi’nin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek TÜGVA’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamaya göre, Çorum
merkezde, Fen Lisesi, Başöğretmen
Anadolu Lisesi, Çorum Anadolu Lisesi,
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İnönü
Anadolu Lisesi, Buhara Evler Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karşıyaka
Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu,
Başöğretmen Atatürk ilkokulu ve Alaca
Fen Lisesi olmak üzere 10 okula engelli
platformu yapıldı. Ayrıca, 12 okula
engelli rampası ve 25 okula da engelli
wc yapımı olmak üzere toplamda 600
bin TL ödenek kullanıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli
Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali Büyük,
engelli bireylerin eğitim imkânlarından
eşit bir şekilde yararlanmasına çok önem
verdiklerini söyledi. 2016 yılında da
okullarımızda engelli erişimine yönelik
çalışmaların devam edeceğini belirten İl
Milli Eğitim Müdürü Büyük, “Hedefimiz
engelli bireylerin ulaşamadığı eğitim
kurumumuzun kalmamasıdır” dedi.
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Çorum Barosu’ndan partilere çağrı
Çorum Barosu kadınlara seçme ve seçilme hakkının veriliş yıldönümünde siyasi partilere, eşit temsil için önlem alınması çağrısı yaptı
“5 Aralık 1934 tarihinde 1924 Anayasamızın 10.maddesinde
yapılan değişiklikle,erkeklere tanınan milletvekili seçme hakkı,
kadınlara da tanınmış ve “yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her
Türk mebus seçme hakkını haizdir” hükmüne yer verilmiştir.

5

Aralık 1934 tarihinde Anayasa’da yapılan değişiklikle kadınlara
seçme seçilme hakkı tanınmış oldu. Kadınlara seçme ve
seçilme hakkının verilişinin 81.yıldönümünde Çorum Barosu siyasi
partilere temsilde eşitliğin sağlanması için çağrıda bulundu
Çorum Barosu tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilişinin yıl dönümde yazılı bir açıklama yapılarak siyasi partilere
çağrı da bulunuldu
Çorum Barosu tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilişinin yıl dönümde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer
verildi

Anayasanın 11. Maddesinde yapılan değişiklikle de kadınlara
milletvekili seçilme hakkı verilmiş ve madde “otuz yaşını bitiren kadın,
erkek her Türk mebus seçilebilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Anayasa’nın 10. Ve 11.maddeleri değişiklikleri çerçevesinde
İntihab-ı Mebusan Kanunu’nda (Milletvekili Seçimi Kanunu’nda )
11 Aralık 1934 tarihinde değişiklik yapılmış ve anayasayla tanınmış
olan bu haklara Seçim Kanununda da yer verilmiştir. Şubat 1935’de
yapılan milletvekili seçiminde 18 kadın milletvekili seçilmiştir.

Atatürk, Cumhuriyet’ in ilanından dokuz ay önce Şubat 1923
‘de şöyle demiştir: “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının
sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri
gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir
sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı
işlemezse, sosyal toplum felçlidir.”Atatürk, çağdaş bir düşüncenin
ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini tanımlamıştır.
Biz nüfusun yarısıyız, Nüfusun yarısını oluşturan kadınların
karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil
edilememesi, herşeyden önce bir demokrasi meselesidir.

Ancak, birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de Kadınlara
Milletvekili Seçme Seçilme Hakkı tanınmasına rağmen 81 yıl içinde
bir arpa boyu yol alınamamış, 2015 seçimlerinde kadın milletvekili
oranı %14,9’da kalmıştır.

Mecliste de eşit sayıda yer almak istiyoruz, Siyasi Partilere
sesleniyoruz, Türkiye'nin onayladığı Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 4. maddesinde
yer alan taahhüdün yerine getirilmesini "eşit temsili için özel
önlem alınmasını"istiyoruz.

Kadın erkek eşitliği ve birlikte toplumda var olmaları önemli bir
uygarlık aşaması olup bu husus Ulu Önder Atatürk’ün devrimlerinin
de başında gelmektedir. Şöyle ki; 1926 yılında Büyük Millet Meclisi
tarafından kabulle Yürürlüğe giren Medeni Kanun ile Türk Kadınına
bin yıl evvel kaybettiği hakların iade edilmesinin temeli oluşmuştur.

Anayasa’da, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında, Parti
Tüzüklerinde Seçilme Hakkımızı yaşama geçirmek üzere her bir
cinsiyete en az %40 temsil hakkı getiren değişikliğin gecikmeksizin
yapılmasını bekliyoruz.

Bilim Şenliği’ne Çorum’dan
katılım olacak mı
Tübitak 4007 Bilim Şenliği Çağrısı açıldı. Belediyeler ile üniversite ve diğer kamu kurum kuruluşlarının
başvuru yapabileceği programa Çorum’dan katılım olacak mı sorusu öne çıkıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) akademik çalışmalara verdiği desteğin yanı
sıra yerel yönetimlerin bilim merkezlerinin de araştırma faaliyetleri içerisinde yer alması amacıyla çeşitli
destek çağrıları düzenliyor. Bu kapsamda “4007 Bilim Şenliği Çağrısı” açıldı.
Üniversiteler ve Belediyelerin bilim merkezlerinin katılabileceği program “bilim iletişiminin sağlanması,
bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması
için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler
vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının,
araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlıyor.
TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre 4007 destek programına aşağıda belirtilen şartlarda
başvurular yapılabilecek.
Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/
veya kuruluşlar başvurabilir.
TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın
koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı
personel kadrosunda bulunmaktır.
Önemli: Kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği özel bilim merkezlerinin başvurusunda, ilgili bilim merkezinin
kamu iştirakini gösteren aşağıdaki belgeleri proje öneri formuna eklemesi gerekmektedir:
Kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde proje öneri formundaki “Kabul ve Taahhüt
Beyanları” en üst düzey kurum yetkilisi olarak bilim merkezi müdürü veya yetki verdiği müdür yardımcısı
tarafından imzalanacaktır.
Kamu ve belediyeye mensup bilim merkezlerinde ise “Kabul ve Taahhüt Beyanları” ilgili kamu kurum/
kuruluşunun en üst düzey yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Haydi Çocuklar
Tiyatroya
Çocukların büyük beğenisini
kazanmış olan çizgi film
karakteri Shrek tiyatro oyunu
olarak izleyiciyle buluşuyor
Tiyatro Kıvılcım “Shrek” oyunu ile Çorum’a
geliyor. Sevilen çizgi sinemayı tiyatro
sahnesine uyarlayan oyuncular, küçük
izleyicileri ile buluşacak. “Shrek” Çorum
Devlet Tiyatrosu salonunda Pazar günü
sahnelenecek.
Aslen Çorumlu olan Tiyatro Kıvılcım Kurucu
ve Genel Sanat Yönetmeni Ali Can Devren
yaptığı açıklamada, çocuklara çevre temizliği,
arkadaşlık ve dostluğun önemini anlatan bir
çocuk oyunu olduğunu dile getirdi.
Oyunun 6 Aralık Pazar günü 12.30,
14.00 ve 15.30 olmak üzere 3 seansta
sahneleneceğini açıklayan Devren, biletlerin
Devlet Tiyatro Salonu gişesinden temin
edilebileceğini belirterek “Bütün çocukları
Pazar günü eğlenmeye davet ediyoruz” dedi.
Devren “Bir ay sonra da “Schobby doo”
isimli çocuk oyunu ile yeniden Çorum’da
olacaklarını sözlerine ekledi.
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Sungurlu Belediyesi’nin
Çalışmaları Takdir Topluyor

Mahalle muhtarı Belediye Başkanı Şahiner’e mahallelere yapılan hizmetler için teşekkür etti.

S

ungurlu Belediyesi’nin çalışmaları ile halkın takdirini topluyor. Belediye ekipleri Gürpınar Mahal-

lesi yollarının düzenlenmesi ve park yenileme çalışmalarında sona yaklaşırken, mahalle sakinleri çalışmalardan
çok memnun olduklarını dile getirdi.
Gürpınar mahallesi sakinleri adına açıklamada bulunan
Mahalle Muhtarı Gazi Mantar “Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e ve personeline, mahallemizde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.
Mahallemize 30 senedir hiçbir hizmet gelmemişti. Bu döneme kadar mahallemizin bir köyden farkı yoktu. Şimdi
ise Sungurlu’ya yakışır bir mahalle haline dönüştü” dedi.

En hızlı internet
Güney Kore’de

Çorum’da Asayiş Olayları

Dünyanın en hızlı internet
kullanıcısı ülkeleri sıralamasında
ilk 20 de Türkiye yer almıyor

Dünyanın en hızlı internet bağlantıları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) yeni raporunda ortaya çıktı. Listenin
en tepesinde Güney Kore yer alırken, ilk 20’de ülkemizin adı
geçmiyor.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) yeni raporunda
en hızlı internet bağlantıları olan ülkeler ortaya çıktı.
Yeni raporda (PDF) Danimarka, birinciliği Güney Kore’ye bırakarak ikinci sıraya gerilemiş bulunuyor. Bu iki ülkenin ardından
sırasıyla İzlanda, Birleşik Krallık ve İsveç geliyor. İngiltere’nin
son beş yıl içerisinde onunculuktan dördüncülüğe yükselmiş olması kayda değer bir gelişim olarak göze çarpıyor.
Almanya, listenin 14. sırasında yer alırken ABD onun hemen
arkasında, 15. sırada yer alıyor. Ülkemizin 69. sırada yer aldığı
listenin sonundaysa (163-167. sıralar) sırasıyla Malawi, Madagaskar, Etiyopya, Eritre ve son olarak Çad var.
Rapor, verileri internet hızı, sabit internet üyelikleri ve içerisinde
bilgisayar bulunan evlerin oranını temel alan ICT Development
Index yoluyla oluşturulmuş. Buna göre ilk sıradaki Güney Kore’nın IDI puanı, 10 üzerinden 8,93.
Güney Kore’deki hızlı internetin arkasında ülkede gelişen
e-sports sektörü ve hızla gelişen teknoloji piyasası var. Kore’de
internet kafeler dahil olmak üzere neredeyse her yerde hızlı internet bağlantısı bulmak mümkün. 8-9 arasında IDI puanı alan
ülkelerin arttığını gösteren rapor, tahmin edebileceğiniz üzere
internet kalitesinin dünya çapında da arttığını söylüyor.

BACA TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

orum’un Kargı ilçesinde evinin bacasını temizlemek için
çıktığı çatıdan düşen şahıs hastanede tedavi altına alındı.

nedeniyle Fındıklı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ortaköy Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Uzunyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. adlı şahıs kendisine ait iki katlı evin
bacasını temizlemek için çıktığı çatıda dengesini kaybederek toprak zemine düştü. İlk müdahalesi Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’nde yapılan şahıs, Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise G.T.
yönetimindeki otomobil Tosya’dan Osmancık istikametine
seyir halinde iken Hacıhamza köyü yakınlarında kontrolden
çıkarak şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü Hitit
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alındı.

YEDİĞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA
ATTI: 2 YARALI

Ç

Ç

orum’da bir kişi yerdiği mantardan zehirlendi.
Olay, merkeze bağlı Kayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. (66) yediği mantardan zehirlendi. Bir
süre sonra fenalaşan şahıs, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAR YAĞIŞI KAZA YAPTIRDI

Ç

orum’un Ortaköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Kaza, Çorum-Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. yönetimindeki otomobil kar yağışı

Ç

orum’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana eldi. Edinilen bilgilere göre, D.N. (59) yönetimindeki otomobil ile Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde iken Kiranlık
köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile
yanında yolcu olarak bulunan M.N. (62) yaralandı. Yaralılar
sevk edildikleri Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Bahçeli;
“Saray Sobayla Isınsın”
R

usyayla yaşanan krizin ardından ortaya çıkan tartışmada doğalgaz sevkiyatında durma olursa ne yapılacak sorusu siyasilerin polemik konusu olmaya devam ediyor

R

usya Türkiye arasında yaşanan kriz devam
ederken, Türkiye ye karşı alınan yaptırımların
içinde doğalgaz sevkiyatının olmadığı her vesileyle
dile getirilirken, olası bir doğalgaz sevkiyatındaki
aksamanın Türkiye yi nasıl etkileyeceği siyasiler
arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayat
boyu doğalgazla yaşamadık” sözü ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun “gerekirse tezek yakarız” sözü
siyasiler arasında polemik konusu olmaya devam
ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “Hayat boyu doğalgazla yaşamadık” ve
Başbakan Davutoğlu’nun “Gerekirse tezek yakarız”
sözlerini, sosyal medya üzerinden değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun Rusya ile
yaşanan uçak krizi sonrasında doğalgazla ilgili yaptığı
açıklamaları Twitter hesabından eleştirdi.

Bahçeli, doğalgaz konusunda hükümetin geriye
sardığını belirterek, “Bu milletin çektiği çile yeter.
Artık sarayda tezek yakılsın, saray sobayla ısınsın”
ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin konuyla ilgili paylaşımları şöyle:
“’Doğalgaz gelmeyen il kalmayacak, Ayşe Hanım
rahatlayacak, bodrumdan kömür çıkarma derdi
kalmayacak’ dediler. Ne oldu? Geriye sardılar. Şimdi
de diyorlar ki, ‘Biz hayat boyu doğalgazla yaşamadık.
Bu millet çileye alışıktır’
Yetmedi, ‘Gerekirse tezek yakarız’ dediler. Gün geldi,
Bingöl’de olmayan doğalgazı varmış gibi anlattılar,
gün geldi doğalgaz bulunmayan Zonguldak’ta açık
açık yalan söylediler.
Bu milletin çektiği çile yeter. Artık sarayda tezek
yakılsın, saray sobayla ısınsın. Konuşması kolay,
buyurun çileye biraz da siz ortak olun...”

Yıllık enflasyon 11 ayın zirvesinde

Enflasyon bu ay zirveye çıkarken,
aylık en yüksek artış ayakkabı ve
giyim sektöründe gerçekleşti.
Kasım ayında TÜFE yüzde 0,67 arttı. Yıllık TÜFE ise 11
ayın zirvesine çıkarak yüzde 8,10 oldu.
Kasım ayında TÜFE yüzde 0,67 arttı. Yıllık TÜFE ise 11
ayın zirvesine çıkarak yüzde 8,10 oldu. Yıllık bazda enflasyon en son 2014 Aralık ayında yüzde 8,17 olmuştu.
Yİ-ÜFE Kasım’da yüzde 1,42 düştü. Yİ-ÜFE yıllık yüzde
5,25 oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden ‘H’ Ka-

Merkez Bankası,
Enflasyondaki
Yükselişin
Nedenini Açıkladı

Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış ile
enerji fiyatlarındaki baz etkisi öne çıktığını
belirtti.
Merkez Bankası’nın aylık fiyat gelişmeleri
raporu yayınlandı.
Rapora göre, Kasım’da enflasyondaki yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış
ile enerji fiyatlarındaki baz etkisi öne çıktı.
TL’deki birikimli değer kaybı etkileri zayıflamakla birlikte devam etti ve temel mal
grubu enflasyonundaki yükseliş sürdü.
Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık
enflasyonu arttı, ana eğilimi temel mallardaki yükselişe karşılık hizmet grubundaki
iyileşme ile yatay seyretti.

sım’da yıllık olarak yüzde 8,94, ‘I’ yüzde 9,22 arttı.

ZAM ŞAMPİYONU DOMATES

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 5,37 İLE GİYİM VE
AYAKKABIDA
Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1, ev eşyasında yüzde 0,66, konutta yüzde 0,54 ve haberleşmede yüzde 0,35
artış gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 40,75 ile domateste oldu. Domatesi yüzde 27,63 artış ile salatalık, salatalığı yüzde 26,84 artış ile kadın kabanı ve yüzde 24,58 artış
ile dolmalık biber izledi. Aylık bazda en yüksek fiyat düşüşü
ise yüzde 28,97 ile portakalda gerçekleşti. Portakalı yüzde
21,25 düşüş ile kivi, kiviyi yüzde 16,21 düşüş ile yurtiçi bir
hafta ve daha fazla süreli turlar izledi. Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Kasım ayında medyan bazında 0,46 artış
bekleniyordu, yıl sonu enflasyon beklentisi ise önceki anket-

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE
0,78 İLE ULAŞTIRMADA
Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,54
ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,28 düşüş gerçekleşti.

teki yüzde 8,15’ten yüzde 8,40’a yükselmişti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 13,44 İLE LOKANTA VE
OTELLERDE
TÜFE’de, eğlence ve kültür (yüzde 11,74), çeşitli mal ve
hizmetler (yüzde 11,37), ev eşyası (yüzde 10,50), gıda ve
alkolsüz içecekler (yüzde 9,51) artışın yüksek olduğu diğer
ana harcama grupları oldu.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,61 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis’de gerçekleşti. Kasım 2015’te endekste kapsanan
426 maddeden; 49 maddenin ortalama fiyatlarında değişim
olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Motorine İndirim,
LPG’ye Zam

DHKP-C Üyesi
Olduğu İleri Sürülen
Bir Kişi Tutuklandı

Ç
Motorin fiyatına 8 kuruş indirim yapılırken, LPG’ye de 3 kuruş zam geldi.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, dün
gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8
kuruş indirim yaptı.
Ankara’da litresi ortalama 3,75 lira
olan motorinin yeni fiyatı 3,67 lira
olacak.
Motorin fiyatı İstanbul’da ortalama
3,68 liradan 3,60 liraya, İzmir’de ise

ortalama 3,72 liradan 3,64 liraya gerileyecek.
Öte yandan, LPG’nin litre fiyatına da
ortalama 3 kuruşluk zam yapıldı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle
şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösteriyor.

orum’da, terör örgütü DHKP-C üyesi
olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde duvarlara terör
örgütü DHKP-C propagandası içeren yazı
yazanların bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen
polis, 22 yaşındaki Güray G’yi gözaltına
aldı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan şahıs, Adliyeye sevk edildi. şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece “Terör örgütü üyesi olmak, örgüt
propagandası yapmak, görev yaptırmamakta direnmek ve Terörle Mücadele Kanuna muhalefet” suçlarından tutuklanarak
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ELEMAN ARANIYOR

Karabacak Mobilya’da çalıştırılmak üzere bay satış temsilcisi aranıyor.
Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Adres: Askerlik Şubesi Karşısı

Kış Depresyonundan Kurtulmanın Yolu

geceleri 7-8 saat uyumayı hedefleyin. Yatma ve kalkma saatini belli bir
düzene oturtmak, hayata ritmini verir ve enerji seviyesini arttırır. İhtiyacınız
olan düzeni bulun. Özellikle de hafta sonları çok fazla uyumamaya özen
gösterin, bu insanı daha yorgun düşürebilir" dedi.

Evde Kış Hazırlığı Nasıl Olmalı
Evinizi kışa hazırlamak için ipuçları…
•Malum kış… Havalar erken kararıyor. Aydınlanmanızı gözden geçirin.
•Evde perde, halı, koltuk temizliğini geç kalmadan yapın.
•Koltuklarınızda kadife örtüler kullanmak hem evinizin havasını değiştirir
hem de daha sıcak bir ortam oluşturur.
•Kış gelmeden boya, badana gibi işleri tamamlarken tercihiniz sıcak
renklerden yana olsun.
•Isıtma sisteminizi gözden geçirin. Kalorifer peteklerinden sızma
olmadığına emin olun.

Kış aylarıyla birlikte insanların duygusal 'ŞEKERLİ VE BEYAZ UNLU GIDALARA
dünyalarında farklı tepkiler ortaya çıkarken, DİKKAT'
kış depresyonu da varmış

•Doğalgaz sayacınızın kullanım süresi 10 yılı bulmuşsa değiştirmeyi ihmal

F

•Gerekirse odalardaki yerleşimlerde değişikliğe gidin. Isı kaynaklarının

Ş

ekerli ve beyaz unlu gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten
Beril Yardımcı, ''Mutluluk, zindelik ve canlılık hissi veren seretonin
hormonunun seviyesi düştüğünde, karbonhidratlara ve şekerli gıdaları
tüketme isteği artar. Kışın özellikle de tatlı yeme eğilimi artar. Şekerli ve
beyaz unlu gıdalara bağımlılık fizyolojik bir gerçektir. Bunlar bedende
uyuşturucular gibi biyokimyasal sistemleri etkiler. Ne yediğiniz nasıl
hissettiğinizi ciddi ölçüde etkiler''diye konuştu.

iziksel ve sosyal şartların insanların depresif hissetmesine zemin
hazırladığını söyleyen Psikolog Beril Yardımcı'ya göre, hava kapalı olsa
bile bu mevsimde bol bol dışarı çıkmak ve güneş ışığından yararlanmak
gerekiyor.
Güneşlenmenin kış depresyonunu önlediğini Psikolog Beril Yardımcı, kış
depresyonundan korunmak için bazı tavsiyelerde bulundu. Yardımcı, ''Kış
depresyonunun belirtilerinden biri sabahları uyanmada yaşanan zorluktur.
Kişi yeterince uyumuş olsa bile yataktan kalkmak istemez. Yatak odasında
zaman ayarlı aydınlatma sistemi kurmak ve alarmınız çalmadan yarım
'UYKU NE FAZLA NE AZ OLMALI'
saat önce suni de olsa yatağınızda gün doğumunu hissetmek uyanmayı
kolaylaştırır. Hava serin ve karanlık diye güneş ışığından vazgeçmeyin!
eceleri 7-8 saat uykunun ideal olduğunu belirten Yardımcı, ''İnsanlar
Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve güneş ışığını görün.
soğuk havalarda doğal olarak daha uzun uyur. Bu fizyolojik bir ihtiyaçtır
Güneş ışığı doğal olarak beynin duygusal merkezini uyarır ve insanın iyi
hissetmesini sağlar. Erken kalkın, perdeleri açın, dışarı çıkın'' dedi.
ve buna saygı göstermek gerekir. Zamanı iyi kullanarak ve disiplinli olarak,

etmeyin.
•Pencereler, balkon kapıları gibi soğuk hava sızdırabilecek yerleri elden
geçirin.
önünü koltuk, masa, dolap gibi mobilyaların kapatmamasına özen gösterin.
•Bir de teknik meseleler var. Oturduğunuz binanın çatı kontrolü önemli.
Yağmurlu havalarda çatının akması ihtimalini gözden geçirmekte fayda
var. Bir de yalıtım konusunu unutmamalı. Yaşadığınız binanın dış
cephesinde mantolama yapılmış olması ısı yalıtımına ve haliyle ısınma ile
ilgili giderlerin azalmasına yardımcı oluyor.
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'SPORA VAKİT AYIRIN'

S

pora vakit ayırmanın öneminden bahseden Yardımcı, ''Soğuk hava
terlememek için özür değildir. Spor merkezinde, evde veya hatta
tercihen dışarıda kalbiniz 140’ın üzerinde çarpsın. Sadece kiloyu korumak
ve sağlıklı kalmak için değil, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için
de spora vakit ayırın. İyi bir egzersizin etkisi saatlerce sürer. Gün içinde
daha fazla enerjiniz olur, metabolizmanız hızlanır, iyi hissettiren hormonlar
salgılanır. Düzenli egzersiz kış uykusuna çekilmeye meyilli bedene
yaşadığını hissettirir''ifadelerini kullandı.

HAFTANIN MAÇLARI
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GÖLBAŞISPOR A.Ş.-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
ARSİNSPOR-MALTEPESPOR
BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR-ALTAY
KIRIKHANSPOR-YEŞİL BURSA A.Ş.
KIZILCABÖLÜKSPOR-KOZAN BLD.SPOR
BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş.-TURGUTLUSPOR
ERZİN BELEDİYESPOR-TEKİRDAĞSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-TİRE 1922 SPOR
DÜZCESPOR-CİZRE SPOR

