Ne oldu bize böyle

UÜ

zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk.
Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla
çekilmez insanlar olmadan hedef tutup yerimizden
fýrlamak zorundayýz.
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Hedef tutmak için kimi neyi bekliyoruz, biz eþyamýyýz. Baþarýlý olanlar bizden daha mý akýllý" Onu ana
doðurduysa bizi kedimi doðurdu, onlarýn kafasýnda
akýl varda bizimki fayton feneri mi" diyen içimizin
sesine kulak verip hemen þu anda hedef tutmak için
karar alýp yerimizden fýrlayalým. Gün KARAR günü.

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Abdulkadir DUR

U

Ýçerik
Aðzýn ne derse desin, kafan
ne düþünürse düþünsün!. . Kanýn nereden ne diyerek dolaþýyorsa: SEN ONU DÝYORSUN,
ONDANSIN!. . Ondan olduðunu, onunla yaþadýðýný kanýndan duyarsýn. Kabul etmesen
dahi onunlasýn. Kanýn, kandaþýn, imandaþýndýr. Bu bir bütündür!. .
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GÜÇLEN
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Doktorum nerde

‘Esnaf desteklenirse
ülke ekonomisi
de gücüne güç katar’

Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor.
Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

U Ç merkezi olacaðý iddia

orum'un bölgenin saðlýk

edilirken, bölgede en çok doktor
Tokat ilinde görev yapýyor.
Tokat'ta görev yapan doktor
sayýsý 872. Kýrýkkale'de ise 656
doktor görev yapýyor. Bu iki
kenti 639 doktorla Çorum takip
ederken, Yozgat'ta 596 doktor,
Kastamonu'da 422 doktor,
Amasya'da 381, Çankýrý'da
220 doktor görev yapýyor. 3’DE

UA

k Parti Ortaköy Kadýn Kollarý Baþkaný Serap Özdemircan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, bir süre görüþtü. 3’DE

Tarým çalýþmalarý
deðerlendirildi

Hastanede
'dijital' yenilikler

U ÇHastanesi'nin kan alma ve

orum Eðitim ve Araþtýrma

UA

K Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Çorum Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü'nü ziyaret
etti. 6’DA

röntgen birimleri yenilendi. Kan alma
biriminde sýra kuyruklarý ortadan kaldýrýrken, röntgen birimine de yeni alýnan cihazlarla iþlemler hýzlandýrýldý. Yenilenen birimler hastane yönetimi tarafýndan basýna tanýtýldý. 4’DE

‘Çorum'u sulu tarým
ile þahlandýracaðýz’
A

k Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, TBMM'de Çorum Ýl Genel Meclisi'ni aðýrladý. Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, milletvekilliði döneminde önceliði sulu tarýma vereceðini belirterek, "çünkü kýrsal kalkýnmadan ülke ve Çorum kalkýnamaz" dedi. 7’DE

U
Rumi Bekiroðlu

‘Boþ vakitlerinizi gençlik
merkezlerinde geçirin’
Ak Parti Ýl Baþkaný Av.
U Çorum
Rumi Bekiroðlu, gençlerin

boþ zamanlarýný gençlik merkezi gibi
yerlerde çeþitli aktiviteler ve spor faaliyetleri yaparak geçirmeleri gerektiðini söyledi. 5’DE

Milli þair için
anma programý
stiklal Marþýmýzýn yazarý
U Ýmilli þair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 79. yýlýnda anýldý.
Çorum Fen Lisesi tarafýndan düzenlenen anma programýnda, milli þair örnek hayatý ve þiirleriyle
yad edildi. 6’DA

HABERÝN

Bi oto park tartýþmasý
aldý gidiyor
2’DE

KILÇIÐI

Çorum'da
pedagojik
formasyon
eðitim
imkaný
U Hsitesi ile

itit Üniver-

Amasya Üniversitesi
arasýnda yapýlan
protokol kapsamýnda yürütücülüðünü
Amasya Üniversitesi'nin yaptýðý Pedagojik Formasyon
Eðitimi Sertifika
Programý için Hitit
Üniversitesi öðrencilerine baþlangýçta 50
olarak verilen kontenjan, YÖK ve bine
yükseltildi. 3’DE
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HABERÝN

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum'da düzenlenen Çocuk Atletizm Semineri'ne katýldýlar.

Milletvekilleri, çocuk
atletizm semineri'ne katýldý
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve Ceritoðlu Çorum'da gerçekleþtirilen seminere katýldý

Türkiye Atletizm Federasyonu (IAAF) Çocuk Atletizmi Semineri, Çorum'da yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.

'7-12 yaþ arasý çocuklar çok önemli'
Çorum'da Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt

"IAAF Çocuk Atletizmi" Turkcell
Antrenör Eðitim Semineri açýlýþ
programý gerçekleþtirildi.
Dün Anitta Otel'de gerçekleþtirilen programa katýlarak
bir konuþma yapan Ceiroðlu, 7-12 yaþ grubu çocuklarýn iyi yetiþtirilmesi Ülkenin
geleceði açýsýndan çok
önemli olduðunu söyledi.
Atletizmin tüm sporlarýn
duayeni olduðunu belirten
AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Saðlýk, Aile ve
Çalýþma Komisyonu Üyesi
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt, Bu prejenin Sporun
derslere engel olduðu söylemlerinin arttýðý bir dönemde ikinci kez tekrar Ço-

rum'da uygulanmaya baþlamasýndan dolayý çok mutlu olduðunu ifade etti.
Ceritoðlu, " Bu yaþlarda ki çocuklarýmýzý ya kazanýyoruz, ya da
kaybediyoruz. Bunun için saðlýklý
nesiller, saðlýklý vücutlar yetiþtirmemiz için bu yaþ grubuna eðilmemiz gerekiyor. Bunun içinde
çabalarýmýzla bu programý Çorum'a kazandýrmýþ olduk" dedi.
Kursa katýlan eðitimcilerden
kendilerine emanet edilen çocuklarý iyi yetiþtirmelerini isteyen Ceritoðlu, " Siz deðerli eðitimcilerimizin bu yaþ grubu çocuklarý ülkenin geleceði, Ülkenin bir ýþýðý,
bu ülkenin her þeyleri olarak görmenizi ve ona göre yetiþtirmelerini istiyoruz" þeklinde konuþtu.

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma
Komisyonu Üyesi Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum'da düzenlenen Çocuk Atletizm Semineri'ne
katýldýlar.
Türkiye Atletizm Federasyonu (IAAF) Çocuk
Atletizmi Semineri, Çorum'da yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
2015 yýlýnýn son IAAF
Çocuk Atletizmi Antrenör
Eðitim Semineri, 28-29
Aralýk 2015 tarihleri arasýnda Çorum Anitta
Otel'de yapýldý.
Etkinliðin açýlýþ törenine; AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve
Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, bazý
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok
sayýda davetli ve ilgili katýldý. Açýlýþ programýnda
bir konuþma yapan Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, böylesine anlamlý bir organizasyonun Çorum'da düzenlenmesini
saðlayan herkese teþekkürlerini iletirken, tüm katýlýmcýlara da baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)

Bi oto park tartýþmasý aldý gidiyor. 20 yýldýr devam eden
tartýþmalarda zaman zaman alýnan kararlar ve gelinen sonuç;
U Gazi ve Ýnönü caddesine oto park yapýlsýn mý yapýlmasýn
mý.
U Yapýlsýn ama tek yönlü olsun.
U Yok iki tarafa park yapýlsýn ama duble park yapýlmasýn.
U Park olsun da uzun süreli olmasýn.
U Bu böyle olmuyor cadde esnafý park yapmasýn.
U Park paralý olsun kim isterse park etsin.
U Parkmatik koyalým.
U Caddeye park etmek paralý olamaz karayollarý bilmem kaçýncý maddesine göre yasal deðil.
U Caddeye park edenlerden parasýný ödemeyenlerin arabasýnýn tekerini kilitleyelim.
U Ya böyle olmuyor yasal deðil ücreti kaldýralým.
U Belediyespora para lazým caddeye park yapandan para
alalým.
U Caddenin oto park iþletmesi iþini ihale edelim.
U Caddeye park ücreti saatlik olsun.
U Osmancýk caddesine park yapandan niye park ücreti alýnmýyor?
U Bahabeyde Caddeye park edenden para alýnmasýn.
U Park parasýný ödeyin yoksa hýýý!
Arabasý olmayandan park ücreti istediler.
Falan Filan …. Yaptýðýmýz tartýþma ne için, oto park parasý
için, peki kime gidiyor bu para, Belediyespor'a niye çok paramýz olsun iyi futbolcu alalým baþarýlý olsun þampiyonluk yaþayalým diye oldu mu hayýr. Bu sene takýmýn durumu nedir
ilçe takýmlarýndan daha alt ligler de ve bulunduðu 3.ligde de
play-of hedefiyle oynuyor. Halktan gönüllü toplanan küçük
meblaðlarla Þampiyon olan Çorumspor'u düþününce, baþarý sadece parayla olmuyor her para yaramýyor. Tartýþma ve
çözümsüzlük böyle devam edip gideceðe benzer.
Çünkü sorunu çözmesi gerekenlerin malum daha önemli
iþleri var.

KILÇIÐI

Tokat Milletvekili
Durmaz’dan, Sungurlu
Belediyesine ziyaret
CHP Tokat Milletvekili Durmaz, Sungurlu
Belediyesini ziyaret ederek bilgi aldý
Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili, Plan ve Bütçe
Komisyon üyesi Kadim Durmaz, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek belediyenin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyon üyesi Kadim Durmaz'ýn ziyaretinden dolayý duy-

duðu memnuniyeti ifade etti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner, Ýlçeye yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda Durmaz'a bilgi verdi.
Milletvekili Durmaz, Baþkan
Þahiner'e çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, ilçeye yapýlacak
yatýrýmlarda her türlü desteði
vereceðini ifade etti.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da kapalý Pazar
yeniden gündemde
Sungurlu Belediyesi kapalý Pazar alaný yapýlmasý iþini hýzlandýrdý
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý tarafýndan ilçede kapalý pazar yeri inþaa edilecek. Kapalý
Pazar Yeri Ýnþaatý yapým iþi
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19. maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecek.
Sungurlu Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre Kapalý

Pazar Yeri Hacettepe Mahallesi
Elif Tuðba Sitesi'nin bulunduðu
bölgeye yapýlacak. Yaklaþýk 2
bin metrekare kapalý pazar yeri
inþaatý, sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacak. Yer tesliminden itibaren
doksan gün içinde tamamlanýp
hizmete girecek.

K.K: 02
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Doktorum nerde
Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor.
Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Çorum'un bölgenin saðlýk merkezi
olacaðý iddia edilirken, bölgede en çok
doktor Tokat ilinde görev yapýyor. Tokat'ta görev yapan doktor sayýsý 872.
Kýrýkkale'de ise 656 doktor görev yapýyor. Bu iki kenti 639 doktorla Çorum takip ederken, Yozgat'ta 596 doktor, Kastamonu'da 422 doktor, Amasya'da 381,
Çankýrý'da 220 doktor görev yapýyor.
Türkiye'de uzman, pratisyen ve asistan hekim olmak üzere toplam 135 bin
616 hekim bulunuyor. En fazla hekim
Ýstanbul, en az hekim ise Bayburt'ta bulunuyor. Çorum'da ise 639 hekim bulu-

nuyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden alýnan 2014 yýlý saðlýk personeli verilerine
göre, Türkiye'de 75 bin 251 uzman, 39
bin 45 pratisyen ve 21 bin 320 asistan
olmak üzere toplam 135 bin 616 hekim
bulunuyor. Diþ hekimi sayýsý ise 22 bin
996 olarak ayrý kategoride verildi. Hekimlerin illere göre daðýlýmýnda nüfusu
fazla olan büyükþehirler baþý çekiyor. Ýstanbul 27 bin 118 ile ilk sýrada yer alýrken, Ýstanbul'u 16 bin 114 ile Ankara ve
9 bin 870 ile Ýzmir takip etti. Bayburt
105, Tunceli 111 ve Ardahan 122 hekim

sayýsýyla en az hekimleri olan kentler oldu. Uzman, pratisyen ve asistan hekimlerin illere göre daðýlýmý ise þöyle; Antalya 4 bin 379, Bursa 4 bin 316, Adana
3 bin 818, Konya 3 bin 811, Kocaeli 2
bin 768, Gaziantep 2 bin 611, Samsun
2 bin 576, Diyarbakýr 2 bin 475, Mersin
2 bin 454, Kayseri 2 bin 438, Manisa 2
bin 208, Sanlýurfa 2 bin 155, Hatay bin
964, Aydýn bin 891, Denizli bin 768, Eskisehir bin 719, Trabzon bin 716, Erzurum bin 569, Balýkesir bin 564, Malatya
bin 518, Mugla bin 434, Van bin 354,
Kahramanmaras bin 349, Tekirdag bin
284, Sakarya bin 272, Sivas bin
154, Elazýð bin 134, Zonguldak bin 62, Isparta bin 56, Afyonkarahisar bin 22, Edirne
bin 4, Ordu 933, Çanakkale
873, Tokat 872, Mardin 725,
Kütahya 700, Bolu 678, Kýrýkkale 656, Çorum 639, Batman
625, Adýyaman 620, Osmaniye 606, Düzce 600, Yozgat
596, Rize 584, Giresun 564,
Aðrý 501, Usak 448, Kars 442,
Kýrklareli 428, Kastamonu 422,
Aksaray 397, Amasya 381,
Sýrnak 373, Muþ 368, Niðde
353, Bitlis 341, Karabük 340,
Nevsehir 335, Burdur 333, Erzincan 320, Siirt 302, Yalova
300, Kýrsehir 287, Karaman
286, Bingöl 262, Sinop 242,
Bartýn 236, Bilecik 226, Çankýrý
220, Artvin 207, Hakkari 200,
Kilis 199, Iðdýr 161, Gümüshane 152. (Haber Merkezi)

Prof.Dr. Baykam'a
tebrik ziyareti
Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve Ceritoðlu
baþkanlýðýnda bir gurup partili Hitit Üniversitesini
ziyaret ederek Prof. Dr. Nurcan Bayram'ý kutladý
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice
Külcü, AK Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan'ýn eþi Ebru
Ceylan, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu'nun eþi Ruzin Bekiroðlu, Hitit Üniversitesi Rektör
Yardýmcýlýðýna atanan Prof. Dr.
Nurcan Baykam'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
Kýsa bir süre önce Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý görevine
atanan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D. bölümü
öðretim üyesi Prof. Dr. Nurcan
Baykam'ýn makamýnda gerçekleþtirilen ziyarette bayanlar olarak
baþarýlar dileyip, her zaman destek olacaklarýnýn altýný çizdiler.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam'ýn göreve gelmesinden dolayý tebrik eden Ceritoðlu, Üniversitemizin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Üniversitemizin geliþmesi demek þehrimizin kazanmasý ve geliþmesi demektir. Üniversitemize her konuda yardýmcý
olmaya hazýrýz. Bir kadýn olarak
görevinizde baþarýlar diliyorum"
dedi. Ceritoðlu, Belediyenin desteklediði projeler geliþtirerek, Hitit
Üniversitesini diðer illerde en iyi
bir þekilde tanýtýmýný yapmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan
Baykam, Tubitek kadýn giriþimcilerini destekleyici eðitim seminerlerine aðýrlýk vermek istediklerini ve
bu konuda çalýþmalar yaptýklarýný
belirtti. (Haber Merkezi)

Pankobirlik heyeti, ceylan'ý kutladý

Pankobirlik heyeti ve Erol Erkoç, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi
seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Pankobirlik Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz,
Baþkan Yardýmcýsý Þerafettin
Çaðýldoðan, Yönetim Kurulu
Üyesi Ünal Coþkun ve Deller
Köyü Muhtarý Ýdris Daðlamaz
ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarete ayrýca Sungurlu Ýlçe
Özel Ýdare Müdürü Erol Erkoç
da katýldý. Erkoç, Ceylan'a ilçeye katkýlarýndan dolayý plaket
verdi.
Pankobirlik heyeti ve Erol
Erkoç, Ceylan'ý milletvekili ve
komisyon üyesi seçilmesinden
dolayý tebrik ederek, görevinde
baþarýlar diledi.
Kooperatif Baþkaný Ýsmail
Hakký Melendiz, Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Ceylan'a vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür etti. Milletvekili Ceylan
ile pancar üreticilerinin, kooperatifin sorunlarý hakkýnda bilgiler alarak, fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Ceylan, konuklarýna teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Kýlýç: Esnaf desteklenirse ülke
ekonomisi de gücüne güç katar
Ak Parti Ortaköy Kadýn Kollarý Baþkaný Serap Özdemircan,
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, bir süre görüþtü.
Ziyarette Ortaköy esnafýnýn içinde bulunduðu sorunlarý
Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a iletme fýrsatý bulan Ak Parti Ortaköy Kadýn Kollarý Baþkaný Serap Özdemircan, esnafýn ekonominin can damarý olduðunu söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Kýlýç ise Ortaköy Esnaf Odalsý ile her zaman istiþare halinde olduklarýný belirterek, 64. Hükümetin Eylem Planý'nýn da esnaflar için yeni düzenlemelerin yaný sýra desteklerinde bulunduðunu ifade etti. Kýlýç, esnafa saðlanacak her türlü desteðin
ülke ekonomisine güç katacaðýný da sözlerine ekledi.

Çorum'da pedagojik
formasyon eðitim imkaný
Hitit Üniversitesi öðrencileri pedagojik formasyon
eðitimi derslerini Çorum'da almaya baþladý
Hitit Üniversitesi
ile Amasya Üniversitesi arasýnda yapýlan
protokol kapsamýnda
yürütücülüðünü
Amasya Üniversitesi'nin yaptýðý Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika Programý
için Hitit Üniversitesi
öðrencilerine baþlangýçta 50 olarak verilen kontenjan, YÖK
ve bine yükseltildi.
Kontenjanýn artýrýmý
sonucunda daha önce
baþvuru yapan öðrencilerin yanýnda
yeni baþvurular alýnmýþ ve neticede
466 öðrenci 26 Aralýk 2015 Cumartesi
günü Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu'nda eðitim almaya baþladý.
Orta Karadeniz Üniversiteler Platformu (OKÜP) çerçevesinde üniversitelerarasý iþbirliðinin bir örneði olarak ortaya çýkan ortak sertifika programýnýn
örgün eðitim dersleri, protokol gereði
Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nden gelen öðretim üyeleri tarafýndan Çorum'da veriliyor.

Eðitimlerini almaya baþlayan öðrenciler ilk ders günü Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk ve Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný
Ömer Çýrak, þehrimize gelen misafir
öðretim elemanlarý ve öðrencilerle görüþtü.
Ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getiren öðrencilerde bu eðitimi alma noktasýnda imkan tanýnmasýndan ve þehrin merkezinde alanýnda
uzman hocalarla saðlanan konforlu
eðitim ortamýndan dolayý Hitit Üniversitesi yönetimine teþekkür etti.
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Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin kan alma ve röntgen birimleri yenilendi.

Hastanede 'dijital' yenilikler
Kan alma ve röntgende iþlemleri hýzlandýracak olan
istemler kuruldu. Sýra beklemek
gibi zaman alan iþlemlerde
süre kýsalacak
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin
kan alma ve röntgen birimleri yenilendi. Kan alma biriminde sýra kuyruklarý ortadan kaldýrýrken,
röntgen birimine de yeni alýnan cihazlarla iþlemler hýzlandýrýldý. Yenilenen birimler hastane
yönetimi tarafýndan basýna tanýtýldý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yenilenen kan alma, röntgen ve mamografi birimlerinin tanýtýmýný Kamu Hastaneleri Birliði Genel
Sekreteri Ömer Sobacý ve Hastane Baþhekimi
Sinan Zehir yaptý.
Kan alma birimiyle ilgili yenilikleri anlatan

Yrd.Doç.Dr. Sinan Zehir, sýra sistemi ile kuyruklarýn ortadan kaldýrdýðýný açýkladý. Zehir, hastalarýn sýra sistemi ile sýralarýný alýp kýsa zamanda
iþlemlerini tamamlayabileceklerini bildirdi. Sinan 65 yaþ üstü ve 12 yaþ altý çocuklara da
öncelik tanýndýðýný kaydeden Zehir, hastanýn
sýra aldýðý zaman kaçýncý sýrada olduðu görerek,
ayakta sýra beklemeden iþlemini yaptýrabileceðini dile getirdi.
Zehir "Kan alma birimindeki her koltuðun
üzerinde sýra numaratörü yer alýyor. Ayrýca kan
alma birimlerinde de hasta mahremiyetine uygun olarak düzenlendi. Kan almaya gelen kiþiler sýra alýp bekleyecekler. Böylece yaþanan kargaþa önlenmiþ olacak. Bu alanda dýþarýdaki sýramatiklere uygun olarak çaðrý sistemi ve cihazlar
mevcut" dedi.
Ayrýca çocuklar için ise duvarlarda çizgi film
kahramanlarýnýn yer aldýðý ayrý bir kan alma birimi oluþturuldu.
Röntgende de ek birim açýldý. Hastane yöneticisi Sinan Zehir 2 adet dijital röntgen cihazý ve

Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yenilenen kan alma, röntgen ve mamografi birimlerinin tanýtýmýný Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý ve Hastane Baþhekimi Sinan Zehir yaptý.

Çocuklar için ise duvarlarda çizgi film kahramanlarýnýn yer aldýðý ayrý bir kan alma birimi oluþturuldu.
yeni sistem ultrason cihazý alarak röntgen birimindeki yoðunluðun azaltýlmasýný saðladýklarýný
açýkladý.
Daha önceden dört olan röntgen cihazý sayýsýnýn altýya çýktýðýný belirten Zehir, yeni alýnan dijital röntgenler sayesinde 2 saat süren röntgen
iþleminin 10 dakikaya kadar düþtüðünü belirtti.
Dijital röntgen cihazlarýnda röntgen filmi ve
röntgen kaseti kullanýlmadýðýný belirten Zehir,
saatlerce röntgen sonucu beklemeye son verildiðini ifade ederek, "Tamamen dijital sistemde
çalýþtýðý için röntgen çekildikten hemen sonra ilgili hekim sonucu bilgisayardan görebiliyor" dedi. Yüksek teknik özelliklere sahip bir baþka
röntgen cihazý aldýklarýný da açýklayan Sinan Zehir, Daha önceden Ankara'ya sevk olan omurilik
eðrilikleriyle ilgili filmlerinde artýk Çorum'da çekilebildiðini açýkladý. Çevre illerde olmayan bir
sistemin Çorum Eðim ve Araþtýrma Hastanesine kazandýrýldýðýný açýklayan Zehir, il dýþýna
sevklerin önlendiðini belirtti. Sinan Zehir ayrýca
aldýklarý seyyar röntgen cihazý ile artýk yataktan

kalkma imkâný olmayan hastanýn yataðýnda
röntgen filmlerinin çekilebildiðini söyledi.
Sinan Zehir hastaneye alýnan yeni röntgen
cihazlarýnýn toplam maliyetinin ise yaklaþýk 1
milyon TL olduðunu açýkladý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bir
baþka yeniliði ise Mamografi biriminde yaptý.
Meme kanserlerinin teþhisinde kullanýlan mamografi birimine de yeni sistem dijital cihaz kazandýrýldý. Meme kanserinin en yaygýn kanser
türlerinden olduðuna dikkat çeken Sinan Zehir,
bu kanserin erken teþhisinde mamografinin büyük önemi olduðunu dile getirdi. Zehir "Mamografi ile kanser kitleleri belirlenip, meme dokunsa zarar vermeden çýkartýlmasý saðlanýyor.
Cihazýn dijital olmasý ise sonucun erken çýkmasý
ve radyonda riskini ortadan kaldýrýyor" dedi.
Sinan Zehir açýklamasýnda hastanenin fiziksel
koþullarý el verdiði sürece düzenleme yapýldýðýný belirterek, yeni hastaneye taþýndýklarý zaman
daha iyi þartlarda hizmet sunacaklarýný dile getirdi. (Haluk SÖYLEMEZ)

YÖK'ten mimari dekoratif sanatlar
programý'nýn açýlmasýna onay
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu'nda "Mimari Dekoratif Sanatlar" programý açýlmasý
için YÖK'e yapýlan teklif, Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nun 16.12.2015
tarihli toplantýsýnda incelenerek uygun
bulundu.
Konuyla ilgili Hitit Üniversitesinden
yapýlan açýklamada; "Bu programýn
amacý, alanýndaki teknolojik ve sanatsal geliþmeleri göz önünde bulunduran, iç ve dýþ mimari yapý dekorasyon
sanatlarýnda, yapý dekorasyon malzemelerinin tasarým aþamalarýndan sonra uygulamaya geçilmesi, hem yeni
dekorasyon önerileri getirilirken, hem
de sanat ve kültür varlýklarýmýz olan
mimari yapýlarýn aslýna uygun bir biçimde korunmasýdýr. Tarih, Sosyoloji
ve Sanat ortaklýklarý ile çalýþabilen Mimari Dekoratif Sanatlar Programý, ülkemizin açýk
alanlarýndan biri olan "restorasyon" konusunu da
kapsamaktadýr. Programýn mezunlarý "tekniker"

Milletvekili Ceylan, Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilciliði 45. Olaðan Genel Kurulu'nda oy kullandý

unvanýna sahip olmaktadýr. Hitit Üniversitesi bünyesinde 2011 yýlý itibari ile 52 önlisans programý,
39 lisans bölümü ve 11 yüksek lisans/doktora
programý bulunurken; ilimiz ve ülkemiz ihtiyaçlarý
ile istihdam odaklý ve yüksek
tercih oranlarýna sahip olma
kriterleri çerçevesinde Üniversitemizce talep edilen ve
YÖK tarafýndan onaylanarak
açýlan programlarýn sayýsý,
Mimari Dekoratif Sanatlar
Programý ile birlikte önlisans
program sayýmýz 88'e, lisans
program sayýmýz 66'ya ve
yüksek lisans/ doktora program sayýmýz da 25'e yükselmiþtir" denildi.

Ceylan, ZMO genel
kurulunda oy kullandý
Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn genel kuruluna katýlan Ak Parti Çorum
Milletvekili Ceylan, adaylara baþarý dileyerek oyunu kullandý
Kendisi de Ziraat Mühendisi olan Ak Parti
Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilciliði
45. Olaðan Genel Kurulu'nda oy kullandý.
Seçimin yapýldýðý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Konferans Salonu'na sabah
saatlerinde gelen Milletvekili Ceylan, oda
üyeleri ve adaylarla tek tek görüþtü.
Ceylan, ZMO Ýl Temsilciliði için aday olan

Yusuf Þahinbaþ ve Necati Gül'e baþarýlar dileyerek, kim kazanýrsa kazansýn birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceðine inandýðýný kaydetti.
Daha sonra sandýk baþýna giden Ceylan,
hayýrlý uðurlu olmasý dileðiyle oyunu kullandý.
Milletvekili Ceylan seçim sonucunun Çorum tarýmýna ve ziraat mühendislerine hayýrlar getirmesini diledi.
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Ceritoðlu, gençlerle buluþtu
Hafta sonu Sungurlu'ya gelen Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu, gençlerle buluþtu

‘Boþ vakitlerinizi gençlik
merkezlerinde geçirin’
Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Bekiroðlu boþ vakitlerinizi
Gençlik Merkezlerinde deðerlendirin çaðrýsý yaptý
mak olmalýdýr" dedi.
Çorum Ak Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, gençlerin boþ zamanlarýný
1990 yýllarýnda Spor Bakanlýðýna ait
gençlik merkezi gibi yerlerde çeþitli
gençlik kamplarýna katýldýðýný belirten
aktiviteler ve spor faaliyetleri yaparak
Çorum Ak Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, 25 yýl önce katýldýðý kampýn
geçirmeleri gerektiðini söyledi.
hala hafýzasýndan silinmediðini vurguPazar günü Sungurlu Gençlik Merlayarak, arkadaþlýðýn, paylaþmanýn,
kezinde gerçekleþtirilen programda
birliðin ve beraberlikonuþan Bekiroðlu,
"Gençler boþ zamanðin bu gibi kamplarlarýný gençlik merkeda öðrenildiðini ve
zi gibi yerlerde çeþitpekiþtiðini ifade etti.
Gençlik merkezleri
li faaliyetlerde bulugibi yerlerin gençler
narak geçirmelidir.
tarafýndan deðerlenBu konuda gençlerin
zamanlarýný daha
dirilmesi gerektiðini
saðlýklý ve faydalý geanlatan Bekiroðlu,
çirmelerini saðlamak
gençlerin son zamanlarda bütün zamanlaiçin devlet bu gibi
rýný cep telefonlarýntesisleri yapmaktadan sanal âlemde gedýr. Siz gençlere de
düþen görev bu tezinerek geçirdiðini
sislerden faydalansöyledi.
Rumi Bekiroðlu

Eðer: Gençler, gençlik
merkezlerine üye olsunlar
Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Sporcularýn ve gençlerin
devlet tarafýndan saðlanan bu gibi imkânlardan yararlanmalarýnýn en iyi dileði olduðunu
söyledi.
Sungurlu
Gençlik Merkezinde gerçekleþtirilen programda
konuþan Eðer,
Spor Bakanlýðýnýn
saðlamýþ olduðu
kamplardan yararlanmanýn en
iyi yolunun il ve
ilçelerde bulunan
gençlik merkezlerine üye olmaktan baþladýðýný
Haþim Eðer

ifade etti.
Gençlerin Sungurlu'da faaliyete baþlayan
gençlik merkezine kayýt yaptýrmalarýný isteyen Eðer, "Gençlik ve Spor Bakanlýðý aracýlýðý
ile saðlanan bu gibi sosyal etkinliklerden sonuna kadar yararlanmanýzý istiyorum" dedi.
Eðer, Gençlik merkezindeki faaliyetlere katýlan gençler arasýndan
milli sporcular çýkacaðýna inandýðýný belirtti.
Konuþmalardan sonra Yüzme
Milli Takým antrenörü Feyyaz Velidedeoðlu, Çocuk ve Spor üzerine
sunum yaparak, gençlik merkezlerinin faaliyetlerine katýlmak suretiyle hayatýn da nelerin deðiþtiðine ve
neler kazandýðýna dair bilgiler verdi.

Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk,
Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt, çeþitli incelemelerde bulunmak
ve programlara katýlmak için hafta sonu Sungurlu'ya geldi.
Ceritoðlu, Sungurlu'da Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan "Gençlik ve
Spor" konulu programa katýlarak sporcularla bir
araya geldi.
Sungurlu Gençlik Merkezinde gerçekleþtirilen programa Ak Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ak Parti Çorum
Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ak
Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mahmut Öztemiz, Mesut Ceylan, Musa Arif Erkan, Sungurlu Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas
Özkan, Sungurlu Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata ve
sporcular katýldý.
Program, Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý Gençlik
Merkezlerinde yapýlan faaliyetlerin anlatýldýðý slayt göste-

risi ile baþladý.
Slayt gösterisinin ardýndan Çorum Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av.Rumi Bekiroðlu, Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt birer konuþma yaptý. (Haber Merkezi)

‘Gençler bu tesislerden en
iyi þekilde faydalanmalýdýr’
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, "Bu gibi tesislerin siz
gençler tarafýndan en iyi bir þekilde kullanýlmasýný saðlamak amacýyla çalýþmalarýmýzý
yapýyoruz" dedi.
Sungurlu Gençlik Merkezinde gerçekleþtirilen programda konuþan Ceritoðlu, gençlerin bu programa ilgisinin yoðun olmasýnýn
bu gibi tesisleri Sungurlulu gençler tarafýndan ne kadar çok istendiðinin bir göstergesi
olduðunu ifade etti.
Gençlerin ailelerinin dýþýnda geçirdiði vakitlerini gençlik merkezlerinde eðlenerek,
eðitim alarak, bilgi ve görgülerini artýrarak
geçirmeleri gerektiðini söyleyen Ceritoðlu, "
Bizim sizlerden tek ricamýz cep telefonlarýnýzý
buraya geldiðiniz zaman kapatýn. Buranýn
zevkine varýp, keyfini çýkarýn. Buradaki tesislerden en iyi bir þekilde faydalanmasýný bilin.
Buralarda etkinlik yapýn, arkadaþlarýnýzla sohbetinizi ve birlik beraberliðinizi geliþtirin" þeklinde ifade etti.
Tesislerin hakký ile kullanýlmasýný isteyen
Ceritoðlu," Siz gençler bu yerlerden istediðiniz gibi faydalanarak baþarý elde ettiðiniz sürece bu tesisleri geliþtirmek için bizlerde elimizden geldiði kadar çalýþýrýz. Devlet siz
gençleri düþünerek bu
hizmetleri
yapýyor. Bu
gibi yerler
boþ kalmamalýdýr.
Boþ kaldýðý
takdirde bu
tesisler kapanýr veya
baþka yönde deðerlendirilir"
þeklinde
konuþtu.
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt

Baþarýlý sporculara spor
malzemeleri hediye edildi
Ak Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile
Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av.Rumi Bekiroðlu peyzaj çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu Gençlik Merkezi bahçesine
çam aðacý
dikti.
Aðaç
dikiminden sonra Mahmut Atalay Spor
Salonu'na geçen heyet burada bakýma alý-

nan salon'da yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Daha
sonra Ulusoy Dað tesislerine
geçilerek, burada Ýl ve ilçe
teþkilatý ile yapýlan toplantýda
Sungurlu'ya yapýlacak yatýrýmlar ve projeler masaya yatýrýldý.
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Tarým çalýþmalarý
deðerlendirildi

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nü
ziyaret etti.
Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþen Milletvekili Ceylan,
müdürlüðün çalýþmalarý, projeleri ve ileriye yönelik hedefleri hakkýnda bilgiler aldý.
Tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaþanan sorunlar
hakkýnda da bilgi alarak Müdür Ermiþ ile istiþare
yapan Milletvekili Ceylan, hem milletvekili, hem
de Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi

olarak tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaþanan sorunlarýn çözümü, bu alanda atýlým yapýlmasý, sulu
tarýmýn geliþtirilmesi, ürün çeþitliliðinin ve kalitesinin artýrýlmasý noktasýnda çaba göstereceðini ifade
etti. Milletvekili Ceylan, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün yeni hizmet binasýný da gezerek
bilgi aldý.
Ýl Müdürü Ermiþ, ziyaretinden ve yakýn ilgisinden dolayý Milletvekili Ceylan'a teþekkür ederek,
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ziyarete Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan da katýldý. (Haber Merkezi)

Fen Lisesi Müzik Öðretmeni Nihat Vardar tarafýndan 'Zulmü
alkýþlayamam' adlý þarkýnýn seslendirilmesi ile sona erdi.

Milli þair için
anma programý
Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 79. Yýlýnda unutulmadý. Çorum'da
düzenlenen anma programýnda milli þairin örnek hayatý da anlatýldý

AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nü ziyaret etti.

ODTÜ öðrencilerine eleþtiri
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube Baþkan Vekili Çiçek ODTÜ'de
yaþanan olaylarý eleþtirerek yaþananlarý Vandallýk olarak deðerlendirdi
Uluslararasý hukuktan doðan ve Ýnsan Haklarý
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube Baþkan Vekili Eyüp Çiçek yazýlý bir açýklama yayýnlayarak Üni- Evrensel Beyannamesi, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi gibi uluslararasý sözleþmeler ile anayasaversitede yaþananlara tepki gösterdi. Çiçek açýklada ifade edilen temel bir insan hakký olmasý baðlamasýnda þu ifadeleri kullandý. "Marjinal gruplarýn,
mýnda ibadet hürriyetinin korunmasýný, ibadet hürterör örgütü mensuplarýnýn yuvasý haline gelen
riyetine saygý gösterilmesini ve gerekli kolaylýklaOrta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yine utanç
rýn saðlanmasýný talep etmek, her Türkiye Cumhuverici bir olaya sahne olmuþtur. Ellerinde çivili soriyeti vatandaþýnýn en tabii hakký olup bunun gerepa bulunan bir grup, namaz kýlanlara saldýrarak,
ðini yerine getirmek de her kamu görevlisinin tebirçok öðrenciyi yaralamýþtýr.
Ýnanç ve ibadetlere saldýrmanýn hiçbir akli, ahla- mel görevi ve sorumluluðudur.
Öðrencilere karþý cebir ve þiddet kullanmak, öðki açýklamasý olamaz. Ýnsan hak ve özgürlüklerini
rencilerin yükseköðretim hizdokunulmaz deðerler olarak
metlerinden yararlanmalarýný
benimsemiþ bir sendika olaengellemek, Yükseköðretim
rak, doðrudan insanýmýzýn
Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yöinanç ve ibadet özgürlüðünü
netmeliði'nde disiplin cezasýný
hedef alan saldýrýyý, ideolojik
gerektirir fiiller olarak sayýldýðý
vandallýðý da aþan bir çirkinlik,
halde, bugüne kadar örneðini
çirkeflik olarak deðerlendiriyor
çokça gördüðümüz bu tarz fiilve kýnýyoruz.
leri iþleyen öðrenci müsveddeODTÜ'de ortaya çýkan gösi zorbalara karþý harekete geçrüntü, gelecek adýna bizleri enmeyen üniversite yönetimindiþeye sevk etmiþtir. Eðitim ve
den bugün de farklý bir tavýr
öðrenim görme hakký ile
beklemiyoruz. Ancak, üniversiinanç, düþünce ve kanaat özte öðrencilerinin gerek Türk
gürlüðünün, gerek insan hakCeza Kanunu'nda tanýmlý suç
larýna iliþkin uluslararasý hukuk
teþkil eden fiillerini gerekse disözleþmelerinde gerekse anasiplin yönetmeliðinde sayýlan
yasada temel hak olarak ifade
Eyüp Çiçek
fiillerini görmezden gelen, huedildiði bir ülkede, özgürlüklekukun ve kanunun kendilerine verrin en geniþ ve rahat bir þekilde
diði disiplin soruþturmasý açma, suçu ve þüpheliyi
yaþanmasý gereken bilim yuvalarýnda meydana
bildirme gibi yükümlülüklerini yerine getirmeyengelen özgürlük karþýtý giriþimlere, hoþgörüsüz, tahammülsüz tavýrlara, insan hayatýný hedef alan sal- lerin görevi kötüye kullanma, görevin gereðini
yapmam gibi fiilleri iþlemiþ olduklarý da açýk deðil
dýrýlara yönelik tedbirlerin alýnmamasý düþündürümidir?
cüdür.
Hiç kimsenin, hiçbir kiþinin, grubun, bir baþka
Neye ve kime hizmet ettiði belli olmayan, okukiþinin, kiþilerin baþta eðitim ve ibadet hakký olmak
mak, üretmek, doðup büyüdüðü, imkânlarýndan
üzere temel hak ve özgürlüklerini kýsýtlama, engelyararlandýðý ülkenin geleceðine katkýda bulunacak
çalýþmalar yapmak yerine, vurup kýran, kan döken, leme imtiyazý yoktur, olamaz.
YÖK, bu konuda üzerine düþeni yapmalý; þiddeher türlü vahþete baþvuran bu kiþi ve gruplarýn
te ortam hazýrlayan, temel insan hak ve özgürlükhaddinin bildirilmesi elzemdir.
lerine yönelik saldýrýlarýn, davranýþlarýn, eylemlerin
Sahip olduklarý inanç ve düþünce özgürlüðünü,
hiçbir þekilde kabul edilmeyeceðini, bunun karþýeðitim-öðrenim görme hakkýný baþkalarýndan esirgeyenlerin, bununla yetinmeyerek cebir kullanma- lýksýz kalmayacaðýný gösteren adýmlar atmalý, bu
yönde tedbirler almalýdýr"
larý, kaba kuvvete baþvurmalarý, iþi zorbalýða dökEðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube Baþkan Vemeleri; inançlarýnýn gereðini yerine getirmeye çalýþan öðrencilere ve ibadethaneye saldýrmalarý, nef- kili Eyüp Çiçek tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada
ayrýca ODTÜ Rektörü'ne istifa çaðrýsý da yapýldý.
ret suçunun en iðrenç, en adi hâlidir.

Ýstiklal Marþýmýzýn yazarý
milli þair Mehmet Akif Ersoy,
ölümünün 79. yýlýnda anýldý.
Çorum Fen Lisesi tarafýndan
düzenlenen anma programýnda, milli þair örnek hayatý
ve þiirleriyle yad edildi.
Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 79. Yýlý nedeniyle düzenlenen anma programý
Çorum devlet tiyatro salonunda gerçekleþtirildi. Programý, Vali Yardýmcýsý Adem
Saçan, bürokratlar, eðitimciler ve öðrenciler izledi.
Fen Lisesi tarafýndan hazýrlanan anma etkinliði saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn
okunmasý ile baþladý. Programýn açýlýþ konuþmasý Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaptý.
"Yalnýzca yazýlarý deðil, hayatý da muhteþem bir þiirdir"

Ýstiklal Marþýmýzýn yazarý milli þair Mehmet
Akif Ersoy, ölümünün 79. yýlýnda anýldý.

Fen Lisesi tarafýndan hazýrlanan anma etkinliði saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn
okunmasý ile baþladý. Programýn açýlýþ konuþmasý Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaptý.
"Milli þuurun ayakta tutulmasý için sözün sustuðu, kelimelerin yetmediði insanlar
vardýr. Ýþte bu insanlardan biri de Mehmet
Akif'tir" diyen Atcýoðlu, Mehmet Akif'in sadece büyük bir þair deðil ayný zamanda karakter abidesi ulvi bir insan olduðunu belirtti. Mehmet Akif'in hayatta hiç yalpalamamýþ,
zulme ve haksýzlýða boyun eðmemiþ bir insan olduðunu dile getiren Süleyman Atcýoðlu "Mehmet Akif'in yalnýzca yazýlarý deðil,
hayatý da muhteþem bir þiirdir. Yokluk ve
zor zamanlar görmüþ ve bunca karanlýða
raðmen hiç ümidini yitirmemiþ bir dava
adamýdýr. Milli mücadeledeki rolü ve istiklal
maþýný yazmakla hepimizin gözünde bir milli
kahramandýr. Ankara'nýn soðuðunda meclise emanet ceketle gelen ve 'bari bir paltoyu
kabul etseydin' diyen kimseye küsmesi bile

onun kametini anlatmaya yetecektir. Mehmet Akif'i sevmek istiklali sevmektir, Ýstiklal
Marþýný sevmek ülkemizi sevmektir. Ýstiklal
Maþýmýzý coþkuyla söylemek ülkemize ve
baðýmsýzlýðýmýza sahip çýkmaktýr" þeklinde
konuþtu.
Fen Lisesi tarafýndan hazýrlanan anma etkinliði kapsamýnda öðrenciler tarafýndan
Mehmet Akif Ersoy'un þiirleri seslendirildi.
Programda ayrýca Fen Lisesi Edebiyat Öðretmeni Sabri Salman tarafýndan, milli þairin
hayatýný konu alan 'Alkýþý sevmeyen istiklal
aþýðý þair' adlý sunum gerçekleþtirildi. Anma
programý Fen Lisesi Müzik Öðretmeni Nihat
Vardar tarafýndan 'Zulmü alkýþlayamam' adlý
þarkýnýn seslendirilmesi ile sona erdi. (Haluk
SÖYLEMEZ)

Programý, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, bürokratlar, eðitimciler ve öðrenciler izledi.

Sayfa

7

GÜNDEM

29 ARALIK 2015 SALI

BUGÜN

‘Çorum'u sulu tarým ile þahlandýracaðýz’
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, TBMM'de
Çorum Ýl Genel Meclisi'ni aðýrladý.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyeleri,
Milletvekili Ceylan'a kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete; Ak Parti,
CHP ve MHP Ýl Genel Meclis Üyelerinin hemen hemen tamamý katýldý.
Ziyarete ayrýca Ak Parti Genel
Merkez Demokrasi Hakem Kurul
Baþkaný, 22. Dönem Çorum Milletvekili, Ak Parti Kurucular Kurulu Üyesi
Ali Yüksel Kavuþtu da katýldý. Kavuþtu, Milletvekili Ceylan ile birlikte Ýl
Genel Meclis Üyeleri ile sohbet etme
imkaný buldu.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve meclis üyeleri, Ceylan
ile Kavuþtu'nun yeni görevlerini tebrik ederek, baþarý dileklerini ilettiler.

Ceylan da ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Ýl Genel
Meclisi'ne teþekkürlerini sundu.
"ÖNCELÝÐÝMÝZ SULU TARIM"
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, milletvekilliði döneminde önceliði sulu tarýma vereceðini belirterek, "çünkü kýrsal kalkýnmadan ülke ve Çorum kalkýnamaz" dedi.
Çorum'da sulanabilir toplam tarým
arazisinin % 48,7'sinde sulu tarým
yapýldýðýný dile getiren Ceylan, 4 yýllýk milletvekilliði dönemi sonunda
hedeflerinin bu oraný en az %90-95'e
çýkartmak olduðunu kaydederek,
"ancak sulu tarýmla çiftçinin, kýrsal
bölgelerin gelirini artýrabilir, refah seviyesini yükseltebiliriz" ifadesini kullandý.
Ýl Genel Meclisi Üyelerine seslenen Ceylan, bu güne kadar olduðu
gibi milletvekilliði döneminde de hiz-

Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, TBMM'de Çorum Ýl Genel Meclisi'ni aðýrladý.

met verirken hassas davranarak Çorum'daki tüm renkleri kucaklayacaklarýný belirterek, "Ak Parti Çorum Milletvekili olarak, tek derdim ayrýmsýz
Çorum'a hizmet olacak. Tüm teþkilatlarýmýzla birlikte takým ruhu içerisinde Çorum'a hizmeti sürdüreceðiz"
dedi.
Ceylan, konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi:
"Yeni dönemde Çorum'da tarýmsal
sulama yatýrýmlarýna aðýrlýk vereceðiz. Ak Parti'nin iktidara geldiði 2002
yýlýnda Çorum'da sulanabilir toplam
arazinin ancak %12,8'i sulanýrken, bu
güne kadar yapýlan çalýþmalar neticesinde bu oran
%48,7'ye yükselmiþtir. Milletvekilliðim döneminde
önümüzdeki 4 yýl
içerisinde Çorum'daki sulanabilir toplam
tarým arazilerinin %90-95'inde sulu tarýma
geçilmesi konusunda azami
gayret göstereceðiz.
Milletvekilliði
döneminde önceliðim sulu tarým olacaktýr.
Bu konuda
baþlatýlan Kýzýlýrmak, Týmarlý,
Dutludere,

Koçhisar ve Cemilbey Barajý projelerinin ivedilikle tamamlanmasý konusunda çaba göstereceðim.
Çorum'da sulanabilir arazilerin
%90'ýný sulu tarýma açtýðýmýzda iþte
o zaman çiftçinin geliri artacak, refah
düzeyi yükselecektir."
Milletvekili Ceylan, Genel Merkez
Demokrasi Hakem Kurul Baþkaný Kavuþtu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya
ve Ýl Genel Meclis Üyelerinin katýlýmý
ile yapýlan toplantýda Ýl Genel Meclisi'nin 2015 yýlý çalýþmalarý deðerlendirilerek, 2016 yýlýnda yapýlacak bazý
çalýþmalar da ele alýndý.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da
yemekhaneler
denetlendi

Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, ilçede
faaliyet gösteren yemekhaneleri denetledi
Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren yemekhaneler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan denetlendi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Güven
Yýlmaz baþkanlýðýndaki heyet hijyen denetimi
yaptý.
Denetimlere iliþkin açýklamada, "Taþýmalý eðitim kapsamýndaki öðrencilerin yemek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý esnasýnda gýda ve temizlik esaslarýna uygunluðunun takibi amacýyla, ilçemizdeki
taþýmalý ortaöðretim öðrencilerinin yemeklerini
hazýrlayan Sungurlu Öðretmen Evi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü Yemekhanesi Müdürlüðümüzce oluþturulan bir komisyon tarafýndan denetlenmiþtir" ifadeleri kullanýldý. (Haber Merkezi)

13:00 Haftanýn Panoramasý
13:50 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haftanýn Panoramasý
16:50 Komik Videolar
18:00 Haftanýn Panoramasý
18:50 Aþýklar Þöleni
20:30 Haberler
21:00 CHP Ýl Kongresi
23:00 Haberler
23:30 Önce Saðlýk
01:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Bir Hamamböcegi Kafasý Koptuktan
Sonra Açlýktan Ölmeden Dokuz Gün Yaþayabiliyor.
* Zürafa, Kulaðýný 53 Santim Uzunluðundaki Dili Ýle Temizler.
* Kurþun Geçirmez Yeleði, Yangýn Çýkýþýný, Cam Sileceði Ve Lazer Yazýcýyý
Kadýnlar Ýcat Etmiþtir.
* Dünya Nüfusunun %50'si Hiç Telefonla Konuþmadý.
* Bir Köpekbalýðý 100 Milyon Damla
Deniz Suyu Ýçindeki Bir Damla Kaný Hissedebilir.

Tarihte Bugün
29/12/1921 Ýsmet Paþa'nýn komutasý
altýna girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karþý
saldýrýya geçti.
29/12/1916 Rusya'da çarlýk ailesini
etkisi altýna alan, Sibirya'lý Grigori Yefimoviç Rasputin soylular tarafýndan öldürüldü.
29/12/1964 Süleyman Demirel,
AP'nin ilk genel baþkaný Ragýp Gümüþpala'nýn ölümü üzerine, partinin genel
baþkaný seçildi.
29/12/1983 Türk Parasýný Koruma Kanunu deðiþtirildi. Döviz alým satýmý serbest býrakýldý; döviz bulundurmak artýk
suç deðil.

VEFAT EDENLER
EKREM ÇÝMEN
Kýrkdilim, Gözübüyük Köyü' nden gelme,
Sanayi Esnafýndan Murat ve Mert ÇÝMEN'
in babasý, Uzman Ford Minibüs tamircisi;
Ekrem ÇÝMEN vefat etmiþtir. Allah Rahmet
eylesin.
SÜLEYMAN TERYAKÝ
Kazýklýkaya Köyü' nden gelme, Bedir Cami Ýmam Hatibi Ömer TERYAKÝ' nin amcasý, Pazarcý Esnafýndan; Süleyman TERYAKÝ
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ABDURRAHMAN TÜREMÝÞ
Kýzýlcapelit Köyü Eski Muhtarý, Abdurrahman TÜREMÝÞ vefat etmiþtir. Allah Rahmet
eylesin.
BEKÝR ÇÝRKÝN
Narlýk Köyü' nden gelme, Nakliyeci Esnafýndan Müslüm, Gürsel ve Erol ÇÝRKÝN,
Sanayi Esnafýndan Soner ÇÝRKÝN ile Emekli
Öðretmen Rafet ÇÝRKÝN' in babasý, Sanayi
Esnafýndan Baki CAM' ýn dedesi; Bekir ÇÝRKÝN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus
Cüzdanýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Fatih Karagöz
Rafet oðlu , 1963 doðumlu

YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus
Cüzdanýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet Yaman
Mehmet Ali oðlu , 1980 doðumlu

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Burak Han DEMÝR

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik

2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL

ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

GÖKMEN
777 04 77
8. Tarakçý Sk.No:18

SAÐLIK
213 50 71
U.Mumcu Cd.147/B

Kitap Aðacý yoluna devam ediyor
Bir gurup kitap okurunun ortak seçilen kitabý okumak ve
okuduðunu sosyal medya üzerinden paylaþma amacýyla
kurduðu Kitap Aðacý gurubu büyümeye devam ediyor

Ýskilip'te foto safari
Çorum Fotoðraf Kulübü Derneði Ýskilip Ýlçesini fotoðrafladý.
Fotoðraf sanatýnýn öðretilmesi,
geliþtirilmesi, yaygýnlaþtýrýlmasý
amacýyla kurulan ÇFK, düzenlediði etkinliklerle Çorum'un sosyal
hayatýna renk katýyor. Fotoðrafçýlýk alanýnda kurs, sergi, söyleþi
baþta olmak üzere çeþitli organizasyonlar gerçekleþtiren ÇFK,
düzenlediði gezilerle fotoðraf ve
gezi tutkunlarýnýn unutulmaz anlar yaþamalarýna katký saðlýyor. Etkinlikler kapsamýnda geçtiðimiz
hafta sonu Ýskilip Kültür Turizm
Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) rehberliðinde Ýskilip'te Doða yürüyüþü ve
Fotoðraf çekimi gerçekleþtirdi.
Yaklaþýk 20 kiþinin katýldýðý günü-

Kendi seçtikleri kitaplarý okumak, yorumlamak, fikir alýþveriþinde bulunmak
amacýyla kurulan okuma gurubu, sosyal
medya üzerinden bir araya gelerek her
ay oylamalarla seçtiði kitabý okuyarak
ayný þehirde olanlarla bir araya gelerek,
ayný þehirde olmayanlarla ise sosyal
medya araçlarý üzerinden kitaplarý ko-

birlik gezide katýlýmcýlar, kýþ aylarýnýn doðal güzelliklerini, ilçe hayatýný ve ilçenin tarihi kültürel ve
muhteþem doðasýný fotoðrafladýlar. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, unutulmaz bir hafta sonu geçirdiklerini belirterek, fotoðraf sanatý sayesinde çok güzel bir ekip
oluþturduklarýný ifade etti. Fotoðraf ile ilgilenen herkesin Ýskilip ve
çevresinde foto safari yapmalarýný ve bundan alacaklarý hazzý dile
getiren Aykaç "Biz de ÇFK olarak
bu fýrsatý kaçýrmadýk Bizlere Ýskilip'te Rehberliðimizi yapan ÝSDAK
Derneði ve Baþkaný
Hasan Güçlü'ye teþekkür etmek isteriz"
dedi. (Haluk
SÖYLEMEZ)

nuþmalarýyla da faaliyet yapýyor.
Kitap Aðacý üyeleri yaptýklarýyla açýklamada hiçbir yayýnevi kurum kuruluþ ya
da yazar baskýsý olmadan okunacak kitabý yapýlan oylamalar ile seçtiklerini açýkladý. Kitap Aðacý gurubu tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadeler kullanýldý.
"8 kiþinin bir araya gelmesiyle baþlayan yolculuðumuz, þu an
11.000 kiþilik bir üye ile
aktif olarak; 34 farklý ilde 214 yakýn buluþma
düzenledi. Ýþte Çorum'da bu 34 ilden biri.
Çorum'da Kitap Aðacý
üyesi Neslihan Gülsoy
açýklamasýnda; Bir yýldýr her ay buluþup okuduðumuz kitaplarý yorumlamanýn yaný sýra
buluþmalarýmýzda Türk
edebiyatýnýn güzide yazarlarýný da aðýrladýk zaman zaman. Kitap sevgisi ile baþladýðýmýz bu
yolda "Kitap Aðacý" ile

bambaþka bir dünyaya kapýlarýmýzý sonuna kadar açtýk. Amacýmýz, okuma sevgisini her bireyin yüreðinde yeþertmeye
çalýþmak ve kitaplarýn büyülü dünyasýnda kitapseverlerle buluþmak. "Okudukça
Büyür Ýnsan" sloganýyla yola çýkan Kitap
Aðacý'nýn Çorum dalý olarak bu büyülü
dünyada sizleri de aramýzda görmek,
birlikte büyüyüp yeþermek istiyoruz derken faaliyetlerde bulunmak ve kitap okuyan herkesi bu etkinliklere katýlmasýný
bekliyoruz" (Haber Merkezi)

Abdulkadir DURU
Çorum Fotoðraf Kulübü Derneði Ýskilip Ýlçesini fotoðrafladý.

YENÝ BÝR KÝTAP DAHA
DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR?
ANLAYAN ANLAR
ANLAMAYAN AÐLAR

U

Meyvelerden
gelen güzelikler
Nar
Narýn Faydalarý hakkýnda çok az þey biliriz. Halbuki ki, narýn insan saðlýðýna olan faydalarý saymakla bitmez. Çekirdeklerinden, tanesine, kabuðundan suyuna kadar birçok hastalýða deva olan nar, ayný zamanda vücudu hastalýklara karþý da bir kalkan gibi korumaktadýr.
Nar bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir ve baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir. Ayrýca kolestrol ve þekeri dengeleyen nar, kanser hücrelerinin geliþmesine engel
olurken, kalp saðlýðýnýn korunmasýnda da yardýmcý olur.

Þeytanýný kendi hizmetine
kullanmak istersen, ki þeytana kul
olmayasýn; hemen beðenmeye
bak, hiç beðenilmeyecek bir
þeyin bile beðenilecek tarafýný
bul ve beðenilen tarafýndan tut.

U Kendini daima beðenmeye

mecbur edersen þeytanýn sana
hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Ýsteme Adresi:

www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
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Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun!
Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir.
Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu
geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr.
Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir.
Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr.
Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma.
Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade
etme!

