MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NE SORUŞTURMA AÇILDI

Genel seçim sürecinde Alaca İlçesi’nde düzenlenen açılışa öğrencilerin Ak Parti bayraklarıyla katılmalarını sağladığı gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü
Dursun’a soruşturma açılmasına izin çıktı.

Ç

orum’un Alaca ilçesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 15 Mayıs’ta
düzenlediği açılışa öğrencilerin katılmasına sağlayan İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hürrem Dursun hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.
Törene ellerinde AK Parti bayraklarıyla katılan bir grup imam hatip lisesi
öğrencisi tepkilere neden oldu.
Konuyla ilgili o dönem yazılı açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi,
öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürünün talimatıyla törene katıldıklarını iddia
etti.
Alaca Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun’un talimatıyla okul müdürlerine
gönderilen yazıda, “Cumhuriyet Meydanı’nda Adalet Bakanımız Bekir
Bozdoğ’ın katımı ile gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine tüm okul

müdürlerimizin ve dersi olmayan öğretmenlerimizin katılımının sağlanmasının
rica ederim” denildi.
Türk Eğitim-Sen, görev ve yetkisini kötüye kullandığı iddiasıyla Hürrem
Dursun hakkında Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulundu. Ancak Alaca Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki
soruşturmaya izni vermeyince Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz
edildi.
Mahkeme 19 Kasım tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda, itirazı
yerinde bularak Dursun hakkında soruşturma izni verilmesine
karar verdi.
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CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ BELİRLENDİ
Hafta sonu yapılan CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde 3 oy farkla seçimi kazanan Ali Rıza Suludere oldu.
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu yapıldı. Eski Genel Başkan
yardımcılarından Gökhan Günaydın’ın divan başkanı olduğu merkez ilçe
kongre seçimini mevcut merkez ilçe başkanı Ali Rıza Suludere’nin listesi
kazandı.
CHP’DE HESAP GÜNÜ
Hafta sonu gerçekleştirilen CHP Çorum Merkez İlçe kongresinde tartışmaların
ana eksenini delege listesinin belirlenme tarzı oluşturdu. Kürsüye çıkan
konuşmacıların çoğunluğunun ortak mesajı yönetimlerin ahbap çavuş ilişkisiyle
oluşturulması üzerine oldu
CHP İL BAŞKANI YILDIRIM “NASIL BU KADAR SEVGİSİZ
HALE GELDİK”
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde kürsüden yaptığı konuşmada parti
içinde yaşanan sıkıntılara değinen Çorum İl Başkanı Yıldırım “birlikte çalışmak
zorundayız” dedi
TAHTASIZ “BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA SÖZ
VERİYORUM
Hafta sonu gerçekleşen CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde iki aday
başkanlık için yarıştı. Belediye Meclis üyesi de olan Mehmet Tahtasız, Merkez
İlçe Başkan adayı olarak yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi
CHP MERKEZ İLÇE BAŞKANI SULUDERE: ”SEÇİMLERDE 3
KİŞİYLE ÇALIŞTIK”
Hafta sonu gerçekleşen CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi’nde yaptığı
konuşmasında seçimlerde kimse yanımızda yoktu diyen Merkez İlçe Başkanı
Suludere, partimizi büyütmek için çalışmaya devam etmek istiyorum bunun
içinde yeniden adayım dedi
KONGRE NOTLARI
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu yapıldı. Kongrenin yapıldığı
salonun önünde bu salonda CHP bir toplantı yapıyor izlenimi veren bir kalabalık
ve bir miktarda parti bayrağı vardı. Ancak salonun önünde bu salonda CHP
Merkez İlçe Kongresi yapıyor izlenimi veren herhangi bir ibarenin olmaması da
ayrıca ifade edilmeli. 6

CEYLAN, ESNAFIN
GÖNLÜNÜ ALDI

Esnaf ziyaretlerine devam eden Ak Parti Çorum
Milletvekili Ceylan, tarihi arastayı ziyaret ederek esnafla
buluştu
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Arasta
esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimleri ile birlikte
parlamentoya giden Ahmet Sami Ceylan, seçimden
sonra da esnafı unutmuyor. Her fırsatta esnaf ve
sanatkârları, sivil toplum kuruluşlarını
ziyaret eden Ceylan, şimdi de Arasta
esnafına hal-hatır sordu. 2

İL GENEL MECLİSİ YILIN
SON TOPLANTISINI YAPTI

TÖRE
CİNAYETİNDE
YARGILAMA
BAŞLADI

Kargı İlçesi ormanlık alanda gerçekleşen
cinayetin zanlılarının yargılaması başladı.
Eşini çok sevdiği için cinayeti işlediğini
söyleyen zanlı, olayın detaylarını anlattı.
Yaklaşık 6 ay önce Kargı İlçesi ormanlık
alanında bulunan cesetlerle başlayan
süreçte, eşini ve eşiyle birlikte yaşadığı
iddia edilen kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle
polise teslim olan Süleyman A. ve diğer 4
sanığın yargılamasına başlandı. 3
İKİ ADAY OYLAMA ÖNCESİ BİRLİK MESAJI VERDİ

ÇORUM’DAN KÖSE’YE
KUTLAMA ZİYARETİ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye
kutlama.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Çetin Başaranhıncal ve
Yönetim Kurulu, 26. dönemde de CHP
Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse'yi
TBMM makamında ziyaret ederek,
Köse'yi hem 26. dönem milletvekilliği
hem de ikinci kez TBMM İdare Amiri
seçilmesi dolayısıyla kutladı. 3

D

TBMM YÖNETİMİNDE
3 ÇORUMLU
T

Çorum İl Genel Meclisi 2015 yılının son toplantısını
yaptı. Meclis Başkanı Halil İbrahim
Kaya başkanlığında yapılan yılın son
oturumunda 14 maddeli gündem ele
alındı. 2

KAYIP
VATANDAŞ
BULUNDU

Salim USLU

Tufan KÖSE

BMM Başkanlık Divanı Genel Kurul’da
yapılan seçim sonucu belirlenirken,
seçim sonuçları da Resmi Gazete’de
yayımlandı.
TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri için
yapılan seçim sonuçları Resmi Gazete’de
yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş
oldu.
TBMM Başkanlık divanında Meclis
Başkanı da dahil 23 milletvekili yer alıyor.
Başkanlık divanında Meclis İdare Amiri
olarak yer alan 2 milletvekili
Genel Seçimler sonucunda
Çorum’dan
parlamentoya
giren isimlerden oldu.
3 Milletvekili yer aldı. 2

ağlık alanda geç saatlerde kaybolan
yaşlı ve Alzheimer hastası olan
adama AFAD ekipleri ulaştı
Mecitözü ilçesi Kavakhisar köyündeki
evinden gece geç saatlerde ayrılarak
dağlık bölgede kaybolan yaşlı adam
AFAD ekipleri ulaştı. Alzheimer hastası
olan yaşlı vatandaş AFAD ekiplerinin
yaptığı arama çalışması
sonucunda
sağ
olarak
bulundu. 3

İŞARET
DİLİYLE KLİP
HAZIRLANDI

Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir
etkinliğe imza atıldı. Öğretmenler işaret diliyle
hazırlanmış bir klip yaptı. Ardahan’da görev
yapan Çorumlu öğretmen, işaret diliyle klip
hazırladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü
farklı bir etkinlikle kutlayan öğretmenler,
engellilere yönelik önemli bir
sosyal sorumluluk projesine
imza attı. 3

2
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NÖBETÇİ ECZANELER
AKSOY ECZANESİ
SENEM DEVECİ AKSOY
(TEL: 212 32 00)
G.BEY MAH. CEMİLBEY CD. NO : 18/A - YENİ GÖĞÜS
HASTANESİ - ESKİ SSK HASTANESİ KARŞISI
ERAY ECZANESİ
AYLA KÜÇÜKER (TEL: 213 72 74)
İNÖNÜ CAD. 26/E - EMNİYET SARAYI YANI

TBMM YÖNETİMİNDE

“3 ÇORUMLU”

TBMM Başkanlık Divanı Genel Kurul’da yapılan seçim sonucu belirlenirken, seçim sonuçları da
Resmi Gazete’de yayımlandı.
TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri için
yapılan seçim sonuçları Resmi Gazete’de
yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş
oldu. TBMM
Başkanlık
divanında
Meclis Başkanı da dahil 23 milletvekili
yer alıyor. Başkanlık divanında Meclis
İdare Amiri olarak yer alan 2 milletvekili
Genel Seçimler sonucunda Çorum’dan
parlamentoya giren isimlerden oldu.
Meclis yönetiminde 1 katip üye ve 2 idare
amiri olarak 3 Çorumlu milletvekili yer aldı.
Katip üye olarak Başkanlık Divanında yer
alan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar
Hakverdi, Meclis İdare Amiri olan Ak
Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
meclis yönetiminde yer alan Çorumlu
Milletvekilleri oldu.
TBMM Başkanvekilleri, Ak Parti Adıyaman
Milletvekili Ahmet Aydın, Ak Parti İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif
Hamzaçebi ve HDP İstanbul Milletvekili

Pervin Buldan oldu.
TBMM Kâtip Üyeleri Ak Parti Balıkesir
Milletvekili Sema Kırcı, Ak Parti Bolu
Milletvekili Fehmi Küpçü, Ak Parti
Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Ak Parti
Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Ak Parti
Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz,
Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit
Durmuşoğlu, CHP Adana Milletvekili Elif
Doğan Türkmen, CHP Ankara Milletvekili
Ali Haydar Hakverdi, CHP İzmir Milletvekili Salim USLU
Özcan Purçu, CHP Tekirdağ Milletvekili
Emre Köprülü ve MHP Sakarya Milletvekili
Zihni Açba oldu.
TBMM İdare Amirleri de Ak Parti Ankara
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Ak Parti
Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ak Parti
Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Ak
Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen,
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya
Tufan KÖSE
Önder'den oluştu.

TARİHTE BUGÜN
07/12/1934 - Türk Kadınlar
Birliği, İstanbul’da bir mitingle
kadınların milletvekili seçme
ve seçilme haklarını kutladı.
07/12/1996 - TBMM’de harçları protesto etmek için pankart
açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96
yıla mahkûm oldular.
07/12/1999 - Düzce,Türkiye’nin 81. ili oldu.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

» Beynimizin çalışması için
10 watt’lık bir enerjiye ihtiyacı
vardır.
» Kahverengi mercimek yüksek E vitaminine sahiptir.
» Dünya nüfusunun sadece
%2 si (yüz kişiden iki kişi) yeşil göz rengine sahiptir.

ÇRT’DE BUGÜN
07.12.2015 / Pazartesi

13:00 Haftanın Panoraması
13:50 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haftanın Panoraması
16:50 Komik Videolar
18:00 Haftanın Panoraması
18:50 Tiyatro: Damat Adayları
20:30 Haberler
21:00 Haberin İçinden (CHP
Merkez İlçe Kongresi)
22:00 Önce Sağlık
23:00 Haberler
23:30 Kültür – Sanat Etkinleri

CEYLAN, ESNAFIN GÖNLÜNÜ ALDI

"Esnaf ziyaretlerine devam eden Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan, tarihi arastayı ziyaret ederek esnafla buluştu"

A

K Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Arasta esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimleri ile birlikte
parlamentoya giden Ahmet Sami Ceylan, seçimden sonra
da esnafı unutmuyor. Her fırsatta esnaf ve sanatkârları,
sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ceylan, şimdi de
Arasta esnafına hal-hatır sordu.
Beraberinde AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Ulcay, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı Yalçın Kılıç ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası
Başkanı Hasan Coşgun ile birlikte Arasta esnafını ziyaret
eden Milletvekili Ceylan, hem esnafla, hem de alışveriş
yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ceylan, yaşanan
sorunlar ve talepleri de dinledi.
Esnaf, seçimlerin ardından kendilerini ziyaret eden
Ceylan'a teşekkür ederek, "seçimlerden sonra
bizleri unutmayarak tekrar ziyaret etmeniz takdire
şayan bir durum. Bizleri sevindirdiniz. Milletvekilliği
çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz" dediler.
Ceylan ise Çorum'da birlik ve beraberlik içinde hareket
ettikleri müddetçe aşılamayacak hiçbir engel ve problem
olmayacağını dile getirerek, toplumun tüm renklerini
kucakladıklarını, Çorum'u hep birlikte geleceğe
hazırlayacaklarını söyledi.

İL GENEL MECLİSİ YILIN SON TOPLANTISINI YAPTI

Çorum İl Genel Meclisi 2015 yılının son toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya başkanlığında yapılan yılın son
oturumunda 14 maddeli gündem ele alındı.

İ

l Genel Meclisi Aralık dönemli toplantıları
sona erdi. Meclisi son toplantıyla 2015
yılı çalışma dönemini de tamamlamış oldu.
2015 yılı içerisinde yaklaşık 70 oturum
gerçekleştiren meclis son toplantısında
da komisyon raporlarını ve önergeleri
görüşerek karara başladı.
Meclis gündeminde Dodurga ilçesine bağlı
Mehmet Dede Obruk Köyündeki tarlalara
barajdan verilen sulama suyuyla ilgili Tarım
ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan
rapor, Spor alanını yaygınlaştırılması
amacıyla Eskice Köyüne spor alanı
yapılması konusunda Gençlik ve Spor
komisyonunca hazırlanan rapor, engelli
vatandaşlara akülü engelli aracı alınmasıyla
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca
hazırlanan rapor görüşüldü.

3
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ÇORUM’DAN
KÖSE’YE
KUTLAMA
ZİYARETİ
"Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası'ndan CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse'ye
kutlama."

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin
Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu, 26. dönemde
de CHP Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse'yi
TBMM makamında ziyaret ederek, Köse'yi hem
26. dönem milletvekilliği hem de ikinci kez TBMM
İdare Amiri seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Yönetim kurulu olarak, Köse'ye çalışmalarında
başarılar dileyip, Çorum ve iş dünyası için öncelikli
gördükleri konular hakkında bilgiler verdiler.
Aynı gün Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin
Alkan'da Köse'yi aynı şekilde ziyaret ederek
tebriklerini iletti.
Yeni dönemde Köse'ye güvenini belirten Alkan,
çalışmalarında başarılar diledi

TÖRE CİNAYETİNDE
YARGILAMA BAŞLADI
Kargı İlçesi ormanlık alanda gerçekleşen cinayetin zanlılarının
yargılaması başladı. Eşini çok sevdiği için cinayeti işlediğini
söyleyen zanlı, olayın detaylarını anlattı.
Yaklaşık 6 ay önce Kargı İlçesi ormanlık alanında bulunan
cesetlerle başlayan süreçte, eşini ve eşiyle birlikte yaşadığı iddia
edilen kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan Süleyman
A. ve diğer 4 sanığın yargılamasına başlandı.
Kargı ilçesi ormanlık alanında eşini ve eşinin birlikte yaşadığı
iddia edilen şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle
yargılanan katil zanlısı eş, mahkemede verdiği ifadesinde “eşimi
çok seviyordum, böyle bir suçu işlemiş olduğum için pişmanım”
dedi.
Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya konu
olan olayda, 1 çocuk annesi eşi Özlem A. Ağar’ı (25) kendisini
terk ederek Samsun’da ikamet eden Murat Yılmaz’a (20) kaçtığı
gerekçesiyle izini bularak öldüren daha sonra da polise teslim
olan cinayet zanlısı Süleyman A ve cinayette kendisine yardım
etikleri iddia edilen 4 sanığın yargılanması yapıldı.
Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada verdiği
ifadesinde sanık Süleyman A. hastaneye gitme gerekçesiyle
evden çıkan eşinin eve dönmemesi üzerine bir başkasıyla
kaçtığını öğrendiğinde dünyasının başına yıkıldığını söyleyerek,
“severek evlenmiştik, benim onurumu gururumu ayaklar altına
aldı, yanımdakilerle birlikte İstanbul’dan Samsun’a geldik, araç
içerisinde eşim ve kaçtığı kişiyle konuşurken karşılıklı bağırmaya
başladık, cinnet geçirdim, silahı doğrultup onları ormanlık alana
götürdüm, olayda suçlanan diğer arkadaşların herhangi bir suçu
yok” dedi.
Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “Töre Saikiyle Tasarlayarak
Adam Öldürme” suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında
diğer tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti
sanıklardan Deniz D’nin tahliyesine karar vererek, diğer dört
sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı
erteledi .

İŞARET DİLİYLE KLİP HAZIRLANDI

"Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza atıldı. Öğretmenler işaret
diliyle hazırlanmış bir klip yaptı"
Ardahan’da görev yapan Çorumlu
öğretmen, işaret diliyle klip hazırladı. 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’nü farklı
bir etkinlikle kutlayan öğretmenler,
engellilere yönelik önemli bir sosyal
sorumluluk projesine imza attı.
Ardahan Hoçvan Haskoy Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nde “Engelim engel
değil” sloganıyla yola çıkan eğitimciler,
Çorumlu öğretmen Hanife Malkuç
öncülüğünde Sev Kardeşim” şarkısını
işitme engelliler için uyarladılar.
İşaret dili kullanarak hazırladıkları video
ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan
öğretmenler,
köy
okulu
olmanın
verdiği kısıtlı imkanlara rağmen engel
tanımadılar.
Çocuk gelişimi öğretmeni Hanife
Malkuç’un öncülüğünde öğretmenlerinde
rol aldığı çalışmaya okulun tüm personeli
de gönüllü olarak destek verdi.

KAYIP VATANDAŞ BULUNDU
"Dağlık alanda geç saatlerde kaybolan yaşlı ve Alzheimer hastası olan adama AFAD
ekipleri ulaştı"
Mecitözü ilçesi Kavakhisar köyündeki
evinden gece geç saatlerde ayrılarak
dağlık bölgede kaybolan yaşlı adam
AFAD ekipleri ulaştı. Alzheimer
hastası olan yaşlı vatandaş AFAD
ekiplerinin yaptığı arama çalışması
sonucunda sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre Mecitözü
İlçesine bağlı Kavakhisar köyünde
yaşayan 73 yaşındaki Rıza Yıldırım,
gece geç saatlerde kimseye haber
vermeden evinden ayrıldı. Yıldırım’ın
evde olmadığını fark eden yakınları

jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri İl Afet
Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine
bilgilendirdi.
Alheizmer
hastası
olduğu belirtilen yaşlı şahıs İl AFAD
Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları
aramalar sonucu kaybolduğu dağlık
alanda bulundu.
AFAD ekipleri tarafından 112 sağlık
görevlilerine teslim edilen Yıldırım,
sağlık kontrolünden geçirilmek üzere
hastaneye götürüldü.
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“İL GENEL MECLİSİ, KADINLAR
SAYESİNDE DAHA SEVİYELİ”
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 81. yıl dönümü il
genel meclisinde kutlandı. Meclis toplantısında gündem dışı konuşan
İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, il genel meclisinin kadın
üyeleri sayesinde daha seviyeli ve kaliteli olduğunu söyledi.
Kadın eli değer her yerin daha güzel olduğunu ifade eden Kaya “Mecliste
3 bayan arkadaşımız var bayanlarla meclisimiz daha güzel daha kaliteli
ve seviyeli oluyor. Bayanların elinin değdiği yer daha da güzelleşiyor.
İyi kadına seçilme hakkı verildi. Bayanların daha çok temsil edilmesi
diliyorum”
CHP’li Meclis üyesi Yıldız Bekte konuşmasında kadına seçme ve
seçilme hakkının verilişinin 81’inci yılının kutladı. Bek “Mustafa Kemal
Atatürk 81 yıl önce toplumsal gelişmenin ve uygar bir ülke olmanın en
büyük gereksinimiz erkeklerle birlikte kadınlarında toplumsal, ekonomik
ve siyasal hayatta olması gerektiğini öngörmüştür. Bu öngörü pek çok
Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkına sahip
olmasını sağlamıştır. Erkek egemen bir zihniyetin her geçen gün artması
kadınların şiddet ve her alanla mücadele etmeleri gereken eşitsizlikleri
de ortaya çıkarmaktadır kadının yok sayıldığı erkek egemenliğinin
olduğu toplumlar dünyada saygın ülkeler arasında yer almamıştır.
Kadınların siyasal yaşama katılmalarının temel kaynadığını oluşturan
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 81’nci yıl
dönümünü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli’de
kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünü
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
kutladı.
Ak Parti Meclis Üyesi

Yıldız BEK
CHP Meclis Üyesi

CHP KADIN KOLLARI “TÜRK KADINININ HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ BİR BİR GERİ ALINIYOR”
Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyeleri, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 81. yıl dönümü nedeniyle basın
açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolu Başkanı Melda Özüdoğru açıklamasında 5 Aralık Türk kadınına Seçme
ve Seçilme Hakkı verilişinin 81. Yıldönümünü kutladı.
bu onursuzluğu yaşayan bir kadın imajı yaratıldı. Hani bizleri yönetenler,
“Cennet anaların ayakları altındadır.” Diyorlardı, hitabetlerinde. Bu
sözün karşılığı; Analar güvenilir, inanılır, değerlidir anlamındadır.
Oysa uygulamada, kadın çalışma hayatından alıkonuluyor. Çaresiz,
güvencesiz bırakılıyor. Eğitim hayatından kopartılıyor, cahil bırakılıyor.
Sosyal ve kültürel hayattan alıkonuluyor, bilgisiz biçare bırakılıyor.
Kısacası değerli arkadaşlar, Türk kadınının Cumhuriyet’le kazandığı
hak ve özgürlükleri bir bir geri alınıyor. Ülkemiz kadınlarının bu
yıllardaki yaşadığı çaresizliği, zavallılığı, aşağılanmayı hiçbir zaman
yaşamamıştır. “Cennet anaların ayakları altında.” Sözü gerçekliğini
yitirmiştir. Dünyada kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili yapılan istatistiki
araştırmalarda ülkemiz en alt sıralarda yer almaktadır. Bizleri
yönetenlerin tek hedefi var, kendilerine biat eden bir toplum oluşturmak,
neden, niçin sorgulamayan, araştırmayan, sadece yukarıdan verilen
emirlere biat eden bir toplum. Ama şunu unutuyorlar, Türk toplumu
92 yıl önce Cumhuriyet’le bağımsızlığı, özgürlüğü, demokrasiyi, 81 yıl
önce kadın hak ve özgürlüklerini, kısacası ülke insanı bu aydınlanmaları
yaşadı. Birey olmayı öğrendi. 600 yıl boyunca Osmanlı’da biat etse de,
92 yıl önce insan onuruna yakışır hak ve özgürlüklerin farkına vardı
bir kere, geriye dönüşü olmaz bu işin arkadaşlar. Türk kadını Atasıyla
tango da yaptı, insan onuruna yaraşır bir yaşama
merhaba da dedi. Cumhuriyet’le daima hep ileriye, hep
çağdaşlaşmaya” şeklinde konuştu

C

HP İl Kadın Kolu Başkanı Melda Özüdoğru “29 Ekim 1923’te
Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, ailenin temeli olan
kadının, toplumda hak ettiği öneme ve değere kavuşması için, eğitimöğretim, çalışma hayatı, aile içinde, toplumsal yaşamda, siyasette,
erkeklerle eşit haklara sahip olmasını kaçınılmaz görmüşler ve bu
düşüncelerini 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 1933’te Köy
Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te
Anayasa’da yapılan bir değişiklikle, Milletvekili seçme ve seçilme
hakkını da tanıyarak bu çağdaş düşüncelerini hayata geçirmişlerdir”
dedi.
81 yıl önce ülkemizde kadın hak ve özgürlüklerinde başlayan
aydınlanmanın katlanarak devam ettiğini dile getiren Melda Özüdoğru,
“Toplumda kadınların, eğitim, kültür, çalışma hayatı ve sosyal hayatıyla
ilgili hiçbir zorlukla karşılaşmadığı, kadın ve erkek diye herhangi bir

ayrımın yaşanmadığı, Türk kadını erkeğiyle birlikte her alanda ülkenin
kalkınması için mücadele verdiğini diyebilmek, en çokta ülkemiz
kadınının hakkı olmalıydı. Çünkü, dünyada hiçbir milletin kadınının
henüz bilmediği, düşünemediği, seçme ve seçilme hakkı gibi, insanı
birey yapan, sorumluluk yükleyen bu ayrıcalığa ilk ve tek Türk kadını
sahip olmuştur” dedi.
81 yıl önce, Dünyada bu ayrıcalığa sahip olan ülkemiz kadınlarının
bugün ise konuşmayan, sorgulamayan, düşünmeyen, yalnızca
emirlere biat eden kişiler haline getirilmek istendiğini ifade eden
Melda Özüdoğru, “Türk kadını bugün giyim tarzıyla, kimi siyasetçilerin
malzemesi oldu, namus hesaplarıyla, yakın çevresindeki, ailesindeki
erkeklerin malzemesi olmaktan öteye gidemeyen, fiziksel şiddete,
tacize, tecavüze, aşağılanmalara, sokak ortasında vahşice ölümlere,
çoğu bölgemizde köle gibi, para karşılığı alınıp-satılmaya maruz kalan

Melda ÖZÜDOĞRU
CHP Kadın Kolları Başkanı
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RUSYA’DA ALIKONULAN İŞ ADAMLARINA
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
`Çorum İş dünyası ve bürokrasisi bir süre önce Rusya da gözaltına alınan iş adamlarına geçmiş olsun ziyaretinde
bulundu.`
Çorum Vali Yardımcısı Orhan Şefik Güldibi, Rusya'da katıldıkları Krasnodar
Yugagro Tarım Fuarı’nda iki ülke arasındaki siyasi gerginlik nedeniyle 3 gün
süreyle alı konulan Çorumlu iş adamlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın da katılımıyla Arar Makina’da gerçekleştirilen
ziyarette Vali Yardımcısı Orhan Şefik Güldibi, Çorumlu iş adamlarına geçmiş
olsun dileklerini iletti.
Krasnodar Yugagro Tarım Fuarı’na katılmak üzere gittikleri Rusya’da, turist
vizesi ile fuara katıldıkları gerekçesiyle alıkonulan Çorumlu iş adamları Halil
Erkan, Tuncay Maituna, Fahri Altıkardeş, Arif Tenikeci ve Hilmi Şahin de, 3 gün
boyunca yaşadıkları hakkında Vali Yardımcısı Güldibi’ne bilgi verdiler.
Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş da Çorumlu iş adamlarına geçmiş
olsun dileklerini ileterek, iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmaya devam ettiğini
söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye karşı yaptırımlarının
devam edeceğini ancak askeri bir müdahalenin olmayacağını açıkladığını
hatırlatan Karadaş, “Bu tür açıklamaların, iki ülke arasındaki ilişkileri zedelediği
kanaatindeyim. Türkiye Rusya’ya 6 milyar dolar civarında ihracat yaparken,
25 milyar dolar civarında ithalat yapıyor. Bu durumda kaybeden Rusya tarafı
olacaktır” dedi.
İş dünyası olarak Türkiye’nin hiçbir ülke ile kötü olmasını istemediklerini, ancak
ülkenin çıkarları doğrultusunda her türlü fedakarlığa da katlanmaya hazır
olduklarını ifade eden Karadaş, bu tür hadiselerin tekrarlanmaması temennisinde
bulundu.

MECLİSİN KADIN MİLLETVEKİLLERİ
ATA’NIN HUZURUNDA
AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt anıtkabirdeki törene katıldı
5 Aralık Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilişinin yıl dönümünde, Türkiye’nin farklı illerinden
gelen seçilmiş kadınlar Anıtkabir’e çıkarak Atatürk’ün
mozolesine çelenk bıraktı. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu başkanlığındaki
heyette, Çorum AK Parti Milletvekili Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, kadın milletvekillerine kadar farklı
düzeyde seçilmiş kadınlar yer aldı.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl
dönümünde, Türkiye’nin farklı illerinden gelen seçilmiş
kadınlar Anıtkabir’e çıkarak Atatürk’ün mozolesine
çelenk bıraktı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait bir çelenkle
Anıtkabir’e gelen Bakan Dr. Sema Ramazanoğlu
başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan resmi tören
eşliğinde Anıtkabir’e çıktı. Atatürk’ün mozolesine
çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu.
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin
yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Çorum AK
Parti Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Kadınların
dünyada en büyük değer olduğunu söyledi.
Ceritoğlu, “Kadınlarımız her yerde her anlamda erkek
varsa kadında vardır, kadın varsa erkek vardır, tüm
dünyada ki liderleri analar doğurmuştur. Onun için en
büyük değerdir kadınlarımız. Bu değerlerimize değer
katmak için dünyada ilk kez Türkiye cumhuriyetinin

ilk yıllarında kadınlarımıza seçme seçilme hakkının
verilmesi ile süslenmiştir” dedi.
Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını
elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk
Devrimleri’nden birisi olduğunu vurgulayan Ceritoğlu,
Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması,
1930’larda, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların siyasi
haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını
ifade ettiğini belirtti.
Kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday
olma hakkı 3 Nisan 1930'da Belediye Kanunu'nun
kabul edilmesiyle tanındığını hatırlatan Ceritoğlu,
“1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce
Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar
olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan
kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5
Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda
yapılan yasa değişikliği ile tanındı” ifadelerini kullandı.
Anadolu analığının dünyada ki en büyük varlık
olduğunu kaydeden Ceritoğlu, “Eğer bir ülkenin
kadınları bir davaya sahip çıkmışsa o davanın sırtı
yere gelmez. Kurtuluş savaşında Elif’in kanısı, sırtında
top mermisi taşıyan Kara Fatma, çocuğunun sırtında
ki battaniyeyi alıp mermilerin ıslanmasın diye üstünü
örten Anadolu kadını önce vatan diyen sonrada
yavrusu için vatanı yurt yapan Anadolu kadınıdır”
şeklinde konuştu.

EKMEK 1.5 LİRA MI OLACAK?
Un fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri
Cihan Kolivar, “Böyle devam ederse ekmek fiyatının 1,5 lira olması kaçınılmaz” dedi.
Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, un fiyatlarının
çuvalının 63 lira ile 80 lira arasında değiştiğini söyledi.
Kolivar, “Türkiye'de bu yıl buğday rekoltesi yüksek olmasına rağmen son iki ayda
un fiyatlarına yüzde 15-20 arasında zam yapıldı. 2 ay öncesine göre dolar artmadı,
akaryakıt fiyatları yükselmedi peki una neden zam geldi?" şeklinde konuştu.
Ekmeğe zam olasılığını değerlendiren Cihan Kolivar, "Dolar artmadığı, akaryakıt
fiyatları yükselmediği halde nedenini anlamakta zorlandığımız bu zamlar böyle devam
ederse ekmek fiyatının 1,5 lira olması kaçınılmaz" dedi.
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CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ BELİRLENDİ
"Hafta sonu yapılan CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde 3 oy farkla seçimi kazanan Ali Rıza Suludere oldu."
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu yapıldı. Eski
Genel Başkan yardımcılarından Gökhan Günaydın’ın divan
başkanı olduğu merkez ilçe kongre seçimini mevcut merkez
ilçe başkanı Ali Rıza Suludere’nin listesi kazandı.
İki sandık kurulan merkez ilçe kongresinde birinci sandıktan
193 geçerli oy çıkarken diğer sandıktan 202 geçerli oy çıktı. 4
oy geçersiz sayıldı. Oy verme işleminin ardından yapılan oy
sayımında 196 oy Mehmet Tahtasız’a çıkarken, 199 oy da Ali

Rıza Suludere’ye çıktı.
Hafta sonu yapılan merkez ilçe kongresinde yapılan seçimi 3
oy farkla kazanan Ali Rıza Suludere’nin listesi şu isimlerden
oluşuyor. Güngör Atak, İrfan Olukçu, Nazik Bulut, Nurcan
Yücel, Meltem Naciye Aksalman, Kamile Anar, Saadet
Aydoğdu, , Hasan Bulut, Erdoğan Çakar, Ufuk Erden, Ümit
Gökay, Serdar Gümüş, İsmail Kalender, Duran Keçeci,
Hakan Saran, Gülsemin Türkoğlu,

CHP’de Hesap Günü

Hafta sonu gerçekleştirilen CHP Çorum Merkez İlçe kongresinde tartışmaların
ana eksenini delege listesinin belirlenme tarzı oluşturdu. Kürsüye çıkan
konuşmacıların çoğunluğunun ortak mesajı yönetimlerin ahbap çavuş
ilişkisiyle oluşturulması üzerine oldu
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu gerçekleştirildi.
Çorum da bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede
divan oluşturulmasının ardından kürsüde konuşma yapmak
için başvuran 14 partilinin konuşmasında zaman zaman
kürsüdeki konuşmacının sözlerine dinleyicilerin itirazları da
oldu.
Hafta sonu gerçekleşen CHP Çorum Merkez İlçe
Kongresi’nde CHP eski Parti Meclisi Üyesi ve önceki dönem
Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın divan başkanı olarak
görev aldı. Divanın belirlenmesinin ardından söz talebinde
bulunan partililer kürsüde konuşmalarını yaptı. Merkez İlçe
Başkan adaylarının konuşmalarından önce son konuşmayı
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yaptı.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse konuşmasında, delege
seçiminde listeye girememesinin basın tarafından kullanılış
şeklini eleştirerek, böyle bir durumu yaşamamalıydık diyerek
delege seçiminde kendisine oy verilmemesi eleştirdi. Köse

konuşmasında genel seçimlerde milletvekili adaylarının da
çalışma yapmadığını dile getirerek, partimizin bir bütçesi
yoktu, İl Genel ve Belediye Meclisi üyelerini topladık her
birinden biner lira istedik, bunu vermeyen belediye meclisi
üyelerimiz oldu” dedi. Partide nutuk atan çok ama samimi
çalışan az diyen CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare
Amiri Tufan Köse, çalışma için davet bekliyorlar, dost davet
beklemez, samimi çalışmak için davete gerek yok” dedi. Köse
nin konuşması zaman zaman dinleyicilerin laf atmalarıyla
kesilirken, Köse’nin ÖDP den geldiği ve Osmancık’ta kimlerle
yemek yediği gibi laf atmalara CHP Çorum Milletvekili Tufan
Köse kürsüden cevap vererek, “partiyi nasıl büyüteceksiniz
her birimizin bir yerlerden gelmesi bu partinin büyümesi
için önemlidir” diyerek iki kez önseçimle milletvekili listesinin
başında yer aldığı hatırlatmasını yaptı ve “ben bunu herkese
samimiyetle dokunarak başardım, bazı arkadaşlar gibi part
time siyaset yapmadım” dedi.

Tahtasız “Birlik Ve Beraberlik
İçinde Çalışmaya Söz Veriyorum

CHP Merkez İlçe Başkanı
Hafta sonu gerçekleşen CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde iki aday Suludere: “Seçimlerde
başkanlık için yarıştı. Belediye Meclis üyesi de olan Mehmet Tahtasız, Merkez
3 Kişiyle Çalıştık”
İlçe Başkan adayı olarak yaptığı konuşmada birlik mesajı verdi

CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu gerçekleştirildi.
Kongre de divan başkanlığını eski genel başkan
yardımcılarından Gökhan Günaydın yaptı. Kongre Başkanı
Günaydın, kürsü de konuşma yapmak için söz isteyen 14
partiliye konuşma hakkı verdi. Başkan adaylarının konuşması
için yapılan kura çekiminde ilk konuşma hakkını, Merkez İlçe
Başkan Adayı Mehmet Tahtasız kazandı.
CHP Merkez İlçe Başkan Adayı Mehmet Tahtasız kongre de

yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajı vererek, gidilmedik
köy, mahalle ve sıkılmadık el bırakmayacağımıza söz
veriyorum dedi.
Tahtasız konuşmasında parti içinde yaşanan sıkıntılara da
dikkat çekerek, kimseyi ötekileştirmeden, partimizin geleceği
için çalışacağız, gençlik kolları ve kadın kollarını daha aktif
hale getireceğiz” dedi.

Hafta sonu gerçekleşen CHP Çorum Merkez İlçe
Kongresi’nde yaptığı konuşmasında seçimlerde
kimse yanımızda yoktu diyen Merkez İlçe Başkanı
Suludere, partimizi büyütmek için çalışmaya devam
etmek istiyorum bunun içinde yeniden adayım dedi
CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, partisinin hafta sonu yapılan merkez
ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek,
Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve iki ayrı genel seçim geçirdik, buralarda
nutuk atanlar seçim çalışmalarında yanımızda yoktu, eski milletvekilimizi aradım,
mevcut milletvekilin yapsın diyor, çalışmaya gelmiyor, mahalle ve okul başkanı yapmak
için çalışacak partili bulmakta çok zorlandım, parti yönetiminden 3 kişiyle tüm seçimin
yükünü götürmeye çalıştık” dedi.
Eski Genel Başkan yardımcılarından Gökhan Günaydın’ın divan başkanlığını yaptığı
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresindeki konuşmasında Merkez İlçe Başkanı Suludere
Saim Topgül merkez ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığında görev bana verildi,
yönetimde yer alan bazı isimleri kimse tanımıyordu, Saim Başkanı aradım sordum
o kişiyi kendisinin de tanımadığını söyledi, dönemin il başkanı Cengiz Atlas’ı aradım
ona da sordum o da tanımıyordu, biz bu şartlarda çalıştık, sadece yönetim toplantısına
katılarak parti çalışması yapılmaz diyerek, CHP nin büyümesi için çalışmaya devam
etmek istiyorum, bu nedenle yeniden adayım dedi.

Kongre Notları

CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu yapıldı.
Kongrenin yapıldığı salonun önünde bu salonda CHP bir
toplantı yapıyor izlenimi veren bir kalabalık ve bir miktarda
parti bayrağı vardı. Ancak salonun önünde bu salonda CHP
Merkez İlçe Kongresi yapıyor izlenimi veren herhangi bir
ibarenin olmaması da ayrıca ifade edilmeli.
CHP nin eski genel başkan yardımcılarından, eski parti meclisi
üyesi ve eski milletvekili Gökhan Günaydın divan başkanlığını
yaptı. Kürsüye çıkan bazı konuşmacılar sözlerinin sonuna
bunu genel merkeze iletin vurgusunu koymuş olsalar da,
Günaydın’ın öyle bir pozisyonu var mı, bu ayrı tartışılır. Ancak
Günaydın salona hakimdi, kimi zaman konuşmacılara yapılan
sataşmaları ve laf atmaları yerinde müdahalelerle büyümeden
önledi. En azından tartışmanın büyümemesi sağlanmış oldu.
Kongre de yapılan konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla,
delege listelerinin ilanından, delege yazımı ya da üye, delege
silmeye kadar bir dizi sorunlu durum var. En dikkat çeken
konuysa konuşmacıların bir bölümü bu soruna işaret ederken,
yönetim adına yapılan konuşmalarda bu konuya ilişkin tek
cümlelik savunma bile olmadı.
Milletvekili Tufan Köse konuşmasında iki kere milletvekili
adaylığı ön seçiminden birinci sırada çıkmış olmasının
avantajını kullandı. Ön seçimden iki kez birinci çıkan ve üst
üste 3 kez milletvekili seçilen birine salondaki ciddi tepkinin
göz ardı edilmemesi gerekiyor. Köse delege seçilememesinin

CHP İl Başkanı Yıldırım
“Nasıl Bu Kadar Sevgisiz Hale Geldik”
sorumluluğunu üyelere atarken “Çorumda sağ basın
tarafından nasıl kullanıldığını biliyorsunuz, basın büyük ölçüde
sağ” sözleriyle örneklemesine de işaret edelim.
İl Başkanı Gürsel Yıldırım konuşmasında her zamanki
üslubuyla, yıkılmadık ayaktayız, Çorum da oy arttırdık ve
sevelim sevilelim tarzında cümleler kurdu. Salon İl Başkanlığı
hesapları yapıyor olduğunu anladı.
Merkez İlçe Başkanı olarak girdiği seçimde, yoğun bir şekilde
eleştiriye maruz kalan Ali Rıza Suludere, çok heyecanlı
çıktığı kürsüde önündeki metni okumakta zorlandı. Delege
listeleriyle ilgili eleştirilere net bir cevap vermedi ama
seçimde yalnız kaldığını, çocuklarını görmeye bile vakti
olmadığını söyledi. Gerçi bu kongre de son konuşmacıların
hepsi parti çalışmalarını yapmaktan çocuklarını görmeye
vakit bulamadıklarını söyledi. Bu konuyla ilgili salonun arka
bölümlerinden mizahi yaklaşımlarda olmadı değil.
Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tahtasız en net cümlelerle
konuşanlardan biriydi. Özellikle kadın kolları ve gençlik kollarını
aktif hale getireceğiz dediğinde salondan memnuniyet alkışı
aldı.
Seçimde Belediye Meclisi üyelerinden bin lira vermeyenler
oldu diyen Tufan Köse kimi kastediyordu bu anlaşılamadı.
Salonun ön tarafları doluydu, arka masalarda boş yer vardı,
ancak girişte de hatırı sayılır miktarda ayakta duran kalabalık
vardı

CHP Çorum Merkez İlçe Kongresinde kürsüden
yaptığı konuşmada parti içinde yaşanan sıkıntılara
değinen Çorum İl Başkanı Yıldırım “birlikte çalışmak
zorundayız” dedi
CHP Çorum Merkez İlçe Kongresi hafta sonu gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda
gerçekleştirilen Merkez İlçe Kongresinde iki başkan adayı yarıştı. Eski genel başkan
yardımcılarından ve önceki dönem Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın divan
başkanlığını yaptığı konuşmada oy verme işleminden önce yapılan konuşmalarda
mevcut yönetime seçim çalışmaları ve delege listelerinin oluşturulması süreciyle ilgili
eleştiriler yöneltilirken, yönetim adına yapılan konuşmalarda çalışmalarda destek
alınamadığına vurgu yapıldı.
Merkez İlçe Kongresinde bir konuşma yapan CHP Çorum İl Başkanı Gürsel Yıldırım
“her zaman partim için çalıştık, bu süreçte de milletvekilimiz, il başkanımız ve yönetimin
isteğiyle İl Başkanlığı görevini aldım. İl Başkanlığını aldığım bu 17 aylık süreçte kendi
işyerime on yedi kere gidemedim, partim için çalıştım. Bizim birlik beraberlik içinde
olmamız gerekirken, ne zaman bu kadar sevgisiz hoşgörüsüz hale geldik diyerek
kongrede yapılan konuşmaları eleştirdi.
CHP Çorum İl Başkanı Yıldırım Merkez İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada “AKP
nin ne yaptığını memleketi nasıl sıkıntıya soktuğunu iyi biliyoruz, bunları tekrar
tekrar birbirimize anlatmamıza gerek yok, biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız,
memleketimizi güzel günlere taşımalıyız” dedi.
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“FAKİRE KÖMÜR YERİNE DOĞALGAZ YARDIMI YAPILSIN”
İl Genel Meclisi toplantısında meclis üyeleri
tarafından Çorum’daki hava kirliliğinin
sebepleri ve kömür denetimiyle ilgili araştırma
komisyonu kurulması da önerildi. Önergeyle
ilgili söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi
Yıldız Bek, Çorum’da hava kirliğinin, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı tarafından
dağıtılan kömürlerden kaynaklandığın iddia
etti. Bek,“Çorum’da nefes alamıyorum hava
kirliliğinde birinci sıralardayız. Bunun sebebi
ücretsiz dağıtılan kalitesiz kömürdür” dedi.
CHP Meclis üyesi Yıldız Bek, ihtiyaç sahiplerine
kömür dağıtmak yerine doğalgaz yardımı
yapılması gerektiğini savundu.
Meclise sunulan önerge, rapor hazırlanmak
üzere çevre komisyonuna havale edildi.

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ KUTLANDI
"Toplumsal çalışmalarda gönüllü olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla bazı derneklerin gönüllüleri
tarafından kutlama düzenlendi "
Dünya Gönüllüler günü Çorum’da kutlandı. Ellerinde
balonlarla Gazi Caddesinde yürüyen bazı derneklerin
gönüllü üyeleri dünya gönüllüler günün kutladı.
Etkinliğe Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kızılay Çorum
Şubesi ve TEMA vakfı üyeleri katıldı. Devlet Tiyatro
Salonu önünde toplanan gönüllüler, toplum yararına
yapılan çalışmalarda gönüllü olmanın önemine dikkat
çektiler.
Gönüllülerin yürüyüşü saat kulesi önüne sona erdi.
Hürriyet Meydanında toplanan gönüllüler adına Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Birimi Sorumlusu Serpil
Çetin açıklama yaptı. Çetin,
Birleşmiş milletler tarafından 1985 yılında ilan edilen
5 Aralık Dünya gönüllüler gününü her yıl coşkuyla
kutladıklarını belirterek, “Gönüllülük, toplumların eğitim
alanında gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bugün
Amerika Avrupa ve Japonya ve birçok gelişmiş ülkede
eğitim alanında profesyonel gönüllülük çalışmalarıyla
gelişmelerinde katkıda bulunmuş ve çok sayıda
gönüllülük hizmeti veren sivil toplum kuruluşları vardır. Bu
konuda Türkiye'ye oldukça geride kalmıştır” dedi.
TEGV ailesi olarak 20 yıldır sorumluluk sahibi insanları
bir araya getirdiklerini ve birlikte önemli projelere imza
atıklarını söyleyen Çetin, “Bu nedenle çocuklarımıza,
çocuklarımızın ailelerine bağışçılarımıza, gönüllerimize,
çalışanlarımıza harika insanlar diyoruz. Hepimiz bir
çocuktuk sonra bir gönüllü olduk. Kendimize ve onlara

gönüllü olarak geleceğimize bir ışık tutalım
hepimizin Dünya gönüllüler günü kutlu
olsun” dedi.

AÇLIK SINIRI BİN 427 TL OLDU
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir
ailenin açlık sınırı bin 427 TL, yoksulluk sınırı ise 3 bin 940 TL olarak belirlendi.

Ahmet SAATÇİ

Memur-sen İl Temsilcisi
Açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunan
Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Saatçi şu açıklamalarda bulundu;
”Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak
yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında
Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 427 TL, yoksulluk
sınırı ise 3 bin 940 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre
Ekim ayına göre Kasım ayında gıda madde fiyatlarında ortalama
yüzde 0,91'lik bir artış yaşandı. Kasım ayında göze çarpan en
büyük artışlar yüzde 40,75 domates, yüzde 27,63 salatalık, yüzde
24,58 dolmalık biber, yüzde 23,66 patlıcan, yüzde 19,01 kabak,
yüzde 18,87 kuru soğan, yüzde 18,24 yeşil soğan; en çok göze
çarpan düşüşler ise yüzde 28,98 portakal, yüzde 21,25 kivi, yüzde
15,2 nar, yüzde 11,51 mandalina, yüzde 9,86 beyaz lahana madde
fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ekim ayına
göre Kasım ayında herhangi bir değişim olmadı. Kasım ayında
Ekim ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 5,08'lik
bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ekim ayına göre
en göze çarpan değişimlerin yüzde 26,84 artışla kaban(kadın),
yüzde 22,85 artışla çizme(kadın), yüzde 22,78 artışla yünlü
kaban(erkek), yüzde 13,69 artışla anorak tipi kaban(erkek)

madde fiyatları olurken; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 1,4
azalışla kadın iç çamaşırı, yüzde 0,03 azalışla ayakkabı tamiri(kadın)
madde fiyatlarında gözlemlenmiştir. Kasım ayında Ekim ayına göre
ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,99'luk bir artış gözlendi.
Kasım ayında Ekim ayına göre aydınlanma madde fiyatında herhangi bir
değişim yaşanmazken; Kasım ayında Ekim ayına göre barınma madde
fiyatlarında ortalama yüzde 0,68'lik bir artış oldu. Kasım ayında Ekim
ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,44'lük
bir artış olarak gözlenirken, ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,09'luk bir
azalış olduğu belirlendi. Ulaşım madde fiyatlarında Ekim ayına göre en
göze çarpan değişimin yüzde 2,06 artışla araba ile ilgili temizlik ve bakım
ürünleri, yüzde 1,95 artışla motor yağları fiyatlarında olduğu gözlendi.
Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,86 azalışla mazot,
yüzde 2,49 azalışla uçak bileti ücreti, yüzde 1,95 azalışla benzin madde
fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kasım ayında Ekim ayına göre
haberleşme madde fiyatlarında ise ortalama değişim yüzde 2,47'lik bir
artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ekim ayına göre
en göze çarpan değişimin yüzde 11,11 artışla PTT koli gönderme ücreti
ve yine yüzde 11,11 artışla mektup gönderme ücreti (Aps) fiyatlarında
olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Ekim
ayına göre bir azalma gözlemlenmemiştir. Kişisel temizlik ve bakım
madde fiyatlarında yüzde 0,75'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve
bakım madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin
yüzde 2,68 artışla misafir kolonyası, yüzde 2,19 artışla tuvalet kağıdı,
yüzde 2,17 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.
Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,65
azalışla elektrikli saç bakım aletleri, yüzde 0,58 azalışla hijyenik kadın
bağı, yüzde 0,25 azalışla cilt ve vücut ürünleri fiyatlarında düşüş olduğu
tespit edildi.Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,41'lik bir azalış oldu.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ekim ayına göre değişimin yüzde 8,21
artışla yazıcı, yüzde 6,65 artışla DVD oynatıcı, yüzde 4,22 artışla spor
müsabakalarına giriş ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla
birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 16,21 azalışla yurtiçi bir
hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,27 azalışla TV yayın masrafları,
yüzde 8,67 azalışla umreye gidiş ücreti madde fiyatlarında düşüş
olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,34'lük bir
artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze
çarpan değişimlerin yüzde 0,53 artışla cam ve yüzde 0,51
artışla pencere (pvc) ; yüzde 0,36 azalışla yangın, hırsızlık ve
diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi.”

DÜZELTME: 05 ARALIK 2015
Tarihindeki Gazatemizde Künye
Sehven Yer Almamıştır. Değerli
Okuyucularımızdan Özür Dileriz.
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ELEMAN ARANIYOR

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

ZİRVEDEKİ RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI
Çorum Belediyespor: 3 – Beylerbeyispor: 1

Çorum Belediyespor 12 puan gerisinde olduğu Beylerbeyispor’u Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadında 3-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk
takım 6.Dakikada Ali Özgür ile 1-0 öne geçti. Çorum Belediyespor’un beraberlik golü 37.Dakikada Gökhan Kılınç’tan Geldi. 2.Yarıya
hızlı başlayan Çorum Belediyespor 49.Dakikada bir kez daha Gökhan Kılınç’ın golü ile 2-1 önce geçti. 83.Dakikda ise Hakan
Yağmurkaya’nın atığı golle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

3.Lig 3.Grup’ta 18.Hafta Sonuçları:
Çorum Belediyespor 3 – 1 Beylerbeyispor
Bergama Belediyespor: 3 – 1 Manavgatspor
Çatalcaspor 2 – 1 Sandıklıspor
Çine Madranspor 0 – 0 Dardanelspor
Kastamonuspor 1966 2 – 0 Körfez İskenderunspor
Van BBSK 1 – 0 Dersimspor
Bayburt Grup Özel İdare 0 – 0 Niğde Belediyespor
Batman Petrolspor 2 – 0 Tavşanlı Linyitspor
24 Erzincanspor 0 – 0 Darıca Gençlerbirliği

3.Lig 3.Grup’ta 19.Hafta Programı:
(13 Aralık 2015)
Körfez İskenderunspor - Çorum Belediyespor
Dersimspor - Kastamonuspor 1966
Beylerbeyispor - 24 Erzincanspor
Dardanelspor - Batman Petrolspor
Darıca Gençlerbirliği - Bayburt Grup Özel İdare
Manavgatspor - Van BBSK
Niğde Belediyespor - Gölcükspor
Sandıklıspor - Çine Madranspor
Tavşanlı Linyitspor - Bergama Belediyespor

EHLİYETTE ‘OTOMATİK VİTES’ DÖNEMİ
Yeni yönetmeliğe göre, araçların otomatik şanzımanlı olanları ile eğitim
alıp sınavda başarılı olanların sürücü sertifikalarında sadece "otomatik
şanzımanlı araç kullanabileceği" belirtilecek. Yılbaşından itibaren "aday
sürücülük" de başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle sürücü belgesi türü
8'den 17 sınıfa yükseltilmişti.
Özel Motorlu Taşıt Yönetmeliği de buna göre düzenlendi. Yeni
düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bütün sürücüler 5 yıl
içinde ehliyetlerini 180 ülkede kullanılan ehliyetlere dönüştürecek.
Dönüştürmeyenler ise yeniden kursa kayıt olmak zorunda kalacaklar.
Ağır vasıta ehliyeti sahipleri 5 yılda bir, B sınıfı ehliyet sahipleri de 10 yılda
bir sağlık raporu ve adli sicil sorgusu yapılarak ehliyetlerini değiştirecek.

ADAY SÜRÜCÜ

Yılbaşından itibaren "aday sürücülük" uygulamasına geçilecek.

Yapılan düzenlemeye göre, ehliyet sınavı artıkotomatik vitesli araçla MEN CEZASI
da yapılabilecek. Otomatik vitesli araçlarla eğitim alıp sınavda başarılı Başkasının yerine sınavlara girenler ile sınavda problem çıkaranların
olanların sertifikalarında ise sadece otomatik şanzımanlı araç men cezası ise yeni yönetmelikle 2 yıla çıkartıldı.
kullanabileceği belirtilecek.
Uygulama sınav süresi yeni yönetmelikte 35 dakika olarak düzenlendi.
Bunun ilk 5 dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili sorular sorularak
TRAFİK ADABI
adayın sınav heyecanının azaltılması sağlanacak.
Yönetmeliğe göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 4 saatlik "trafik adabı" Uygulama eğitim ve sınavlarında emniyet kemeri takma zorunluluğu
dersi uygulamaya başlanacak.
araçta bulunan herkese uygulanacak.
Akan trafikte 12 saat eğitim alarak uygulama sınavına girmeye hak
kazanan adaylar direksınava alınmayacak.
TABAN FİYAT
Kursun ustaöğreticisi ve müdürü tarafından, ilçe milli eğitim müdürlüğünün Kurslarda taban fiyat uygulamasına geçilecek. İllerde oluşturulacak 7
uyguladığı sınavın aynısı kursiyerlere 'ön sınav' olarak uygulanacak ve kişilik komisyon tarafından maliyetler dikkate alınarak ders saat ücretleri
durumu uygun olanlar ilçe milli eğitim müdürlüğünün yaptığı sınavına belirlenecek.
girecek. Başarısız olanlar ise yeniden uygulama eğitimine alınarak tekrar Uygulama sınavı değerlendirme kriterlerinde bulunan "stop" sayısı ikiye
ön sınava tabi tutulacak.
çıkartılarak sınavda adayların daha rahat olması sağlanacak.
İşitme engelliler için teorik ve uygulama eğitiminde görevlendirilen uzman, Durumundan şüphelenilen adaylar, alkol ve uyuşturucu madde kontrolü
artık teorik ve uygulama sınavlarında da görevlendirilebilecek.
yapılarak sınava alınacak

