CHP Ýl Baþkaný Suvacý
canlý yayýnda

‘Üþümek söz
konusu deðil’

C

CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý
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HP de Ýlçe ve Ýl Kongreleri tamamlandý, sýrada Büyük Kurultay var. CHP Çorum Ýl
Baþkanlýðýna seçilen Hasan Suvacý bugün saat
09.30 de ÇRT de yayýnlanan Günün Ýçinden
programýna katýlarak, partisindeki geliþmeleri
anlatacak. 3’DE

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

K

ýþ mevsimiyle birlikte kan baðýþlarýnda ciddi oranda azalma yaþanýyor. Üþüme hissinin güçlü bir þekilde yaþanacaðý gibi yanlýþ bir
inanýþýn kan baðýþýný olumsuz etkilediði görülüyor. 4’DE
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Kabul etsek mi, etmesek mi

1

Kasým seçimlerinin ardýndan, siyasi
partilerin gündeminde baþkanlýk sistemi tartýþmalarý var. Baþbakan Ahmet
Davutoðlu, "Sistemin ürettiði sorunlarý
göz önünde bulundurarak, Türkiye için
en doðru siyasal sistem baþkanlýk sistemi" derken muhalefet partileri ise baþkanlýk sistemine
karþý açýklamalarda bulunuyor. 2’DE

Altýn uçtu,
gramý 105
liranýn
üzerine çýktý

Y

Yoksulluk sýnýrý 4
bin liraya dayandý

Sarýkamýþ þehitleri
Çorum'da anýldý

M

emur-Sen tarafýndan her ay
düzenli olarak yapýlan ''açlýkyoksulluk'' araþtýrmasýna göre Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 450
TL, yoksulluk sýnýrý ise 3
bin 966 TL olarak belirlendi. 4’DE

H

itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan, Sarýkamýþ Þehitleri için anma programý düzenlendi. Programa Vali Ahmet Kara, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri
Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Yrd.
Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane personeli ve öðrenciler katýldý. 3’DE

Ceylan, Ýmam Hatip
heyetini aðýrladý

K

Okullara
proje desteði
Ý

l Milli Eðitim Müdürlüðü, AR-GE
Birimi Sungurlu'daki projeler
hakkýnda bilgilendirme toplantýsý
yaptý. 7’DE

Toplumun temeli olan aileye eðitim þart
Ç
orum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü toplumun temelini oluþturan ailenin eðitimi konusunda önemli çalýþmalar gerçekleþtirdi. 2015 yýlý içe-

Baþkanlýk sistemini
bende istiyorum!
KILÇIÐI

Asgari ücret
önce trafik
sigortasýný
vurdu

Y

ýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum
Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve
Mensuplarý Derneði, Ak Parti Çorum
Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtü. 5’DE

HABERÝN

2’DE

eni yýla yükseliþle
baþlayan altýnýn gram
fiyatý, kazançlarýný geniþleterek 105 liranýn üzerine
çýktý. Jeopolitik risklerle
yýla hýzlý bir baþlangýç yapan altýnýn gram fiyatý,
küresel risk iþtahýnýn azalmasý ile yükseliþini sürdürerek dünkü kapanýþa göre yüzde 1,5 primle
105,02 liraya çýktý. 3’DE

risinde aile içi iletiþimin daha saðlýklý bir þekilde devamýnýn saðlanmasý amacýna yönelik 359 kiþiye eðitim verildi. 5’DE

eni asgari ücret trafik
sigortasýný vurdu. Asgari ücretin yeni yýlla birlikte 1300 liraya çýkmasý
ile sigorta þirketlerinin trafik sigortasýnda ödedikleri
vefat tazminatýnýn da yüzde 30 artmasý bekleniyor.
Türkiye Sigorta Birliði
(TSB) Baþkaný Ramazan
Ülger, asgari ücretin, sigorta þirketlerine yýllýk 2
ila 2,5 milyar lira ek yük
getireceðini söyledi. 6’DA
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HABERÝN
Baþkanlýk sistemini
bende istiyorum!

Bence geçmesin. Çok fikrim yok ama
alýþa gelmiþ gibi devam edelim.

Öncelikle baþkanlýk sistemin nasýl
uygulanacaðý konusunun halka iyi anlatýlmasý lazým. Uygun görülürse olabilir.

Baþkanlýk sistemine geçilmemeli.
Baþkanlýk sistemi diktatörlüðü getirir.

Baþkanlýk sistemi konuþulurken, Çorumda vatandaþýn kafasý karýþýk. Yarýn
referandum olsa ne olduðu bilinmeden oy verilecek. Siyasetin doruklarýnda
Baþkanlýk sistemi konuþulurken, yerelde konu anlaþýlabilmiþ deðil

Kabul etsek mi, etmesek mi
1 Kasým seçimlerinin ardýndan, siyasi partilerin gündeminde baþkanlýk sistemi tartýþmalarý var. Baþbakan Ahmet Davutoðlu,
"Sistemin ürettiði sorunlarý göz önünde bulundurarak, Türkiye için en doðru siyasal
sistem baþkanlýk sistemi" derken muhalefet
partileri ise baþkanlýk sistemine karþý açýklamalarda bulunuyor. "Türkiye baþkanlýk
sistemine geçmeli mi" sorusunu Çorum
halkýna yönelttik. Bu konuda vatandaþlardan farklý yorumlar geldi. Kafalarýn karýþýk
olduðu baþkanlýk sistemi konusunda siyasal tercihler ve konunun anlaþýlmamýþ olmasý cevaplarý etkileyen faktör olarak karþýmýza çýkýyor. Ýþte Çorum'un farklý tercihleri:
(Haluk SÖYLEMEZ)
Baþkanlýk sistemine geçilmemeli. Parlamenter sistem daha güzel. Baþkanlýk sisteminde tek adamýn dediði olur. Baþkanlýk
sistemiyle yönetilen ülkeleri görüyoruz.
Onun için ben baþkanlýk sistemini kabul
etmiyorum.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, yeni
Anayasa yapýmý sürecinde arama konferanslarýnýn
yapýlabileceði sözleri Türkiye'nin gündemine pat diye düþtü. Ama vatandaþ þaþkýn,Cumhurbaþkaný ne
demek istedi, bu konferanslar nasýl yapýlacak, kim
yapacak, kimler davet edilecek. Birde iþin garip tarafý bu arama konferansý ne diyen bile olmadý, herkes biliyor havasýnda, sanki biz bu konferanslarý üç
öðün yapýyormuþuz havasýnda. Her þeyi soran,car
car konuþan gazeteciler bile,lal oldu. Bu konuyla ilgili kimseden týk yok, birkaç gün derin bir sessizlik oldu ya, Sayýn Cumhurbaþkaný anlamadýðýmýzý anlayýp
sözlerine açýklýk getirdi, "Telefonlarla vatandaþla irtibat kurmak suretiyle bir nevi kamuoyu araþtýrmasý
diyebiliriz". Oh be,merakýmýz gitti. Biliyormuþ gibi
yapmak ne zormuþ. Eee tamamda vatandaþ ne biliyor ki, ne diyecek. Baþkanlýk konusu varda, nasýl sorusunun karþýlýðý henüz yok,sadece bildiðimiz yarý
baþkanlýk ve tam baþkanlýk. Cumhurbaþkaný bunlardan ikisi de olur diyor ama ne? Sadece vatandaþýn
anladýðý; Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýk
sistemini istediði, diðer muhalefet partilerinin istemediði. O terör örgütü savunucusunun, seni baþkan
yaptýrmayacaðýz sözü bize yön çiziyor, bunu kasýtlý
mý yapýyorlar bilmem ama onu dinleyince benim
baþkanlýk sistemi þart diyesi mi getiriyor. Sayýn Kýlýçdaroðlu'da seni baþkan yaptýrmam korosuna katýlýnca muhalefet tamam oldu. Ýyi de bu sistem ne arkadaþ, bilen varsa çýksýn anlatsýn, yarým olunca ne oluyor tam olsa ne olur, bunun çeyreði,gramý, dabýlý
var mý ,iyice anlayalým sonra piþman olmayalým.Bu
konu lastik gibi uzayacaða benziyor.Bu gün bir
ucundan biz tuttuk,bir ucundan vatandaþ,bakalým ne
kadar sünecek. Allah verede vatandaþ bizden önce
býrakmasa!

KILÇIÐI

Baþkanlýk sistemi Türkiye için iyiyse geçilmeli, iyi deðilse geçilmemeli. Benim kiþisel
kanaatim geçmesinden yana. Çünkü meclis týkanýyor. Týkanmamalý. Yalnýz diktatörlük olamamalý. Gerçek demokrasilerdeki
baþkanlýk sistemi olmalý.

Yeni kimlikler
tek renk olacak
Erkeklere mavi, kadýnlara pembe kimlik uygulamasý kaldýrýlarak erkek ve kadýnlar için tek
renk kimlik kartý çýkarýlacak, yeni kimlikler
seyahat belgesi olarak kullanýlabilecek.

Türkiye'nin devlet baþkanlýðýna ihtiyacý var.
Tek iktidar dönemi olmalý. Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýný destekliyorum. Türkiye
için uygun bir proje bundan yýllar önce olmasý gerekiyordu. Koalisyon ve muhalefet
ile yönetimlerde baþarý saðlanmýyor.

Baþkanlýk sisteminden öte bundan sonraki
dönemlerin tamamýnda türkiyede baþkanlýk olduðu zaman bizim ekonomik siyasal
her anlamda dünyadaki ve bölgedeki gücümüz adýna, insanlarýn ve halkýn mutlu olmasý adýna hangisi uygunsa çok objektif
deðerlendirmelerde sopnra karar verilmeli.
Çünkü bazen ön yargýyla hayýr veya ön kabul ile evet demek yerine daha objektif
olunmalý diye düþünüyorum. Yani siyasi
ön yargýlardan arýnarak bakmak lazým. Tamamen dünya ölçeðindeki demokrasiye
göre oturduðu zaman sistem rejimi yoksa
parlamenter sistem de uygulansa, baþkanlýk sistemi de uygulansa mutlu etmez.
Önemli olan insanlarýn mutluluðu.

Baþkanlýk sisteminin alt yapýsýnda
neler var. Bunlarýn ortaya çýkmasý lazým.
Bu konuda çok fazla bilgim olmadýðý için
yorum yapamayacaðým.

Vali Yardýmcýsý Orhan Þefik Güldibi için veda yemeði
Ýçiþleri Bakanlýðýnca Hukuk Müþaviri olarak atanan Vali Yardýmcýsý Sayýn Orhan Þefik Güldibi
Çorum'daki görevinden ayrýldý. Vali Yardýmcýsý
Güldibi için veda yemeði düzenlendi.
Ýçiþleri Bakanlýðý emrinde Hukuk Müþaviri olarak
görev yapmakta iken 27 Mayýs 2015 tarihli Kararname ile Çorum Vali yardýmcýlýðýna atanan
Orhan Þefik Güldibi tekrar hukuk müþavirliði görevine atandý.
Vali Yardýmcýmýz Orhan Þefik Güldibi için bir restoranda Çorum valiliði tarafýndan veda yemeði
düzenlendi. Yemeðine Vali Ahmet Kara ile birlikte Vali Yardýmcýlarý Adem Saçan, Ali Deniz Sürmen, Haldun Aksalman, Savaþ Tuncer, Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve daire
müdürleri katýldý. (Haber Merkezi)

Vali Yardýmcýsý Güldibi için veda yemeði düzenlendi.

Nüfus cüzdanlarýnýn yerini alacak yeni kimlik kartlarýnýn daðýtýmýna Kýrýkkale'den baþlanacak.
3 yýl içinde yurt genelinde daðýtýmýnýn tamamlanmasý planlanan yeni kimlikler tek renk olacak. Böylelikle kimliklerdeki
"cinsiyet ayrýmý" ortadan kalkacak.
Ýçiþleri Bakanlýðýnca hazýrlanan
yeni kimlik kartlarýnýn basýlýp
daðýtýlmasýna yönelik tüm altyapý çalýþmalarý tamamlandý. Nüfus hizmetleri kanununda hazýrlanan deðiþikliklerin yasalaþmasýndan itibaren yeni kimliklerin
daðýtýlmasýna Kýrýkkale'den baþlanacak. Yeni kimlikler 3 yýl içinde tüm vatandaþlara verilmiþ
olacak.
Yeni kimlikler 10 yýl geçerli olacak. Erkeklere mavi, kadýnlara
pembe kimlik uygulamasý kalkacak, erkek ve kadýnlar için tek
renk kimlik kartý verilecek. Yeni
kimlikler seyahat belgesi olarak
kullanýlabilecek. Yeni kimliklerin
üzerinde kiþiye ait kimlik bilgilerinin güvenli þekilde saklanabileceði bir çip yer alacak. Bu
kimlikler bilgi sýzdýrmaya karþý
güvenlik saðlayacak.
TÜBÝTAK tarafýndan geliþtirilen
milli iþletim sistemi kullanýlacak
yeni kimlikler, taklit ve tahrif
edilemeyecek. Yeni kartlar, baþka birinin eline geçse dahi kullanýlamayacak ve anýnda bloke
edilecek. Bu kartlarýn kopyalanmasý ya da üzerindeki verilerin
deðiþtirilmesi mümkün olmayacak.
- Hastane, okul ve emniyette
kullanýlabilecek
Yeni kimliklerin üzerinde bulunan güvenlik unsurlarý sayesinde taklit ve tahrif edilemeyeceði
için vatandaþlar kimlik sahteciliði sebebiyle maðdur olmayacak. Kredi kartý büyüklüðündeki
yeni kimlik kartý, hastane, eczane, okul, emniyet ve bankalardaki sistemlere entegre olabilecek ve bu sayede birçok iþlemde vatandaþa kolaylýk saðlayacak. Ebadý küçüleceði için cüzdan içinde kolayca taþýnabilecek yeni kimlikler, e-devlet uy-

gulamalarýnda kimlik doðrulama aracý olarak kullanýlabilecek.
Böylece vatandaþlar kurumlara
gitmeden kamu hizmeti alabilecek. Yeni kimliklerde isteyen vatandaþlar için elektronik imza
yer alacak. Bu özellik sayesinde
ikinci bir elektronik imza aparatýna ihtiyaç duyulmadan elektronik ortamda iþ ve iþlemler
yapýlabilecek.
Kimlik kartý halen kullanýlmakta
olan nüfus cüzdanýnýn yerini
alacaðý için kartýn ön ve arka
yüzünde kart sahibine ait kimlik
bilgileri ile fotoðraf bulunacak.
Görsel olarak kimlik doðrulamada kullanýlacak bu bilgiler
ileri baský teknolojisiyle koruma
altýna alýnacak. Kartýn çipinde
Ýçiþleri Bakanlýðýnca belirlenen
bilgiler saklanacak ancak çipte
tutulan bilgiler kart üzerindeki
bilgilerle sýnýrlý kalacak.
Vatandaþlardan alýnan biyometrik veriler, bulunduklarý ilçelerdeki okuyucular vasýtasýyla
"þablon" adý verilen sayýlara dönüþtürülecek ve sadece bu sayýlar veri merkezine aktarýlacak.
Vatandaþlarýn biyometrik okuyucularla alýnan biyometrik veriler resim olarak deðil, bu resimlerden oluþturulmuþ "kriptolu sayýsal karakterler" olarak veri merkezine ulaþtýrýlacak.
- Yeni kartlar nasýl daðýtýlacak
Yeni kimlik kartlarýnýn sorunsuz
basýlýp daðýtýlmasý amacýyla vatandaþlar randevu verilerek kart
düzenleme merkezine davet
edilecek. Mazereti olan vatandaþlara baþka bir tarihte randevu verilecek. Vatandaþlar, davet
edildikleri gün ve saatte davette
belirtilen kimlik kartý düzenleme
merkezine 6 ay içinde çekilmiþ
biyometrik fotoðraf ile müracaat edecek. Ýbraz edilen biyometrik fotoðraf taranacak ve sadece kart üzerindeki yongada
saklanmak üzere kiþinin biyometrik verisi alýnacak. Kimlik
kartýnýn basýmý merkezi olarak
gerçekleþtirilecek ve kartlar vatandaþlara PIN ve PUK þifreleriyle teslim edilecek.
(Haber Merkezi)
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Sarýkamýþ þehitleri
Çorum'da anýldý
CHP Çorum Ýl Baþkaný Hasan Suvacý

CHP Ýl Baþkaný
Hasan Suvacý,
canlý yayýnda
ÇRT Yayýnlanan Günün Ýçinden programýnýn canlý yayýn konuðu CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, geliþmeleri deðerlendirecek
CHP de Ýlçe ve Ýl Kongreleri
tamamlandý, sýrada Büyük
Kurultay var. CHP Çorum Ýl
Baþkanlýðýna seçilen Hasan
Suvacý bugün saat 09.30 de
ÇRT de yayýnlanan Günün
Ýçinden programýna katýlarak, partisindeki geliþmeleri
anlatacak.
"Ayhan Aykanat Ýle Günün
Ýçinden" programýnda bu
gün saat 09.30 canlý yayýn
konuðu olacak olan Hasan
Suvacý, yeni il yönetiminde-

ki görev paylaþýmýný ve yapacaklarýný anlatacak.
Hafta için hergün saat
08.30- 10.00 saatleri arasýnda canlý yayýnlanan programda gündeme iliþkin konular ve günün gazete özetleri iþleniyor.
Türksat uydusu üzerinden
yayýn yapan ÇRT'yi þu frekanstan izleyebilirsiniz Frekans: 12130, Polarizasyon:
Vertical (Dikey), Symbol Rate : 27,500, Fec: 5/6.

Altýn uçtu, gramý 105
liranýn üzerine çýktý
Yeni yýla yükseliþle baþlayan altýnýn gram fiyatý, kazançlarýný
geniþleterek 105 liranýn üzerine
çýktý. Jeopolitik risklerle yýla
hýzlý bir baþlangýç yapan altýnýn
gram fiyatý, küresel risk iþtahýnýn azalmasý ile yükseliþini sürdürerek dünkü kapanýþa göre
yüzde 1,5 primle 105,02 liraya
çýktý.
Analistler, Ortadoðu'da artan
gerilim, Kuzey Kore'nin nükleer
test yapmasý ve Çin ekonomisine yönelik endiþelerin güvenli liman olarak görülen altýna
yönelik talebi artýrdýðýný, dolar

Hitit Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Yrd.
Doç. Dr. Sinan Zehir, "Sarýkamýþ harekatý,
Müslümanlarýn yurdunu küfrün iþgalinden
kurtarmak için ölüme doðru atýlan adýmlarýn
destanýdýr"
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan, Sarýkamýþ Þehitleri için anma programý düzenlendi. Programa Vali
Ahmet Kara, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir,
hastane personeli ve öðrenciler katýldý.
Hitit Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Yrd.
Doç. Dr. Sinan Zehir, Sarýkamýþ Harekatý'nýn
Müslümanlarýn yurdunu küfrün iþgalinden
kurtarmak için ölüme doðru atýlan adýmlarýn
destaný olduðunu söyledi.
1915'in Türk tarihinin en uzun yýlý olduðunu
dile getiren Zehir, ülkenin her köþesinde vatan evlatlarýnýn, vatanda bayraðýnýn inmemesi ve ezanýn dinmemesi için yalýn ayak,
elbisesiz, aç, susuz, periþan bir þekilde cephelere koþtuðunu belirtti.
Sarýkamýþ Harekatý'nýn eksi 45 derecede
yazlýk giysilerle ve patlamýþ çarýklarla Allah'a
ve elçisine doðru yürüyen erlerin hikayesi
olduðunu dile getiren Zehir, "Sarýkamýþ, civanmert yiðitlerin inandýklarý deðerler uðruna anadan, yardan ve serden geçiþlerinin
hikayesidir. Düþmana arkasýný dönmeyen,
cihattan kaçmayan, komutanlarýna itaatten
ayrýlmayan serdengeçtilerin hikayesidir. On
beþindeki bu delikanlýlar Sarýkamýþ'ta düþmana deðil, zemherin soðuðuna maðlup olmuþlardýr. Sarýkamýþ'a giren birliklerimiz
Ruslarla boðaz boðaza yaptýklarý çarpýþmadan sonra geri çekilip, buz ve kar yýðýnlarý
arasýnda Allahuekber daðlarýnda donarak
þehit olurlar. Elbette tüm olumsuz koþullarda komutanlarýna itaatten ayrýlmayan; kendisine verilen görevi yerine getirmek için
karla, buzla, tipiyle mücadele eden, bu bölgeyi düþmanýn iþgalinden kurtarmak için
mücadele eden her bir askerimiz olaðanüstü birer kahramanlýk örneðidirler. Ýnancýmýz
düþüncemiz, yaþantýmýz, dilimiz, rengimiz
ne olursa olsun vatan söz konusu olunca
tek yürek olmalýyýz.Çünkü düþman kapýmýza
dayandýðýnda dilimize dinimize rengimize
bakýlmamýþtýr bakýlmayacaktýr. Sarýkamýþ'ta
herkes birbirinin can kenarýydý canýydý. Sarýkamýþ'ta ebediyete yürüyen aziz þehitlerimiz
hayatýmýz pahasýna koruduðumuz vatanýmýzý, al yýldýzlý þanlý al bayraðýmýzý sizlerden

luklara raðmen askerlerin bedenlerinde can
dizlerinde derman kalmayýncaya kadar geri
dönmeyi hiç düþünmediler.Onlarýn torunlarý
olarak biz de onlardan aldýðýmýz güçle devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.
'DÜN OLDUÐU GÝBÝ
BUGÜNDE DIÞ GÜÇLERLE
MÜCADELEMÝZ SÜRÜYOR'

Hitit Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir
kutsal bir emanet olarak kabul ediyor, emanetimize canýmýz pahasýna sahip çýkacaðýmýza bir kez daha söz veriyoruz" dedi.

Vali Ahmet Kara ise, Türkiye'nin, dün Çanakkale'de, Sarýkamýþ ve Kurtuluþ Savaþý'nda olduðu gibi bugünde vatanýn bölünmez bütünlüðü için mücadele eden Türk
milletinin bugüne ayný zihniyetler ve güçlerle mücadele ettiðini vurguladý.
Güneydoðu bölgesinde sadece törer örgütüyle mücadele edilmediðini kaydeden Vali
Kara, Türkiye'nin terör örgütünün yaný sýra
dýþ güçlerle mücadele ettiðini vurguladý. Vali Kara, Türkiye'nin bu badireleri atlatacak
güçte olduðunu kaydetti. Vali Kara, Sarýkamýþ'ta Türk ordusuyla sadece Ruslar'ýn deðil, iki adet gönüllü Ermeni Tugayý'nýn Osmanlý ordusuna karþý savaþtýðýna iþaret etti.
Dedesinin Sarýkamýþ harekatýnda þehit olduðunu anlatan Vali Kara, Yemen'den dönen ordunun hazýrlýksýz þekilde Kafkas cephesine gönderildiðini ve bunun sonucunda
acý olaylarýn yaþandýðýný belirtti.
Sarýkamýþ Harekatý'nda yaþanan acý olayýn
5-6 yýl boyunca halktan izlendiðini söyleyen
Vali Kara, o dönemde yayýn yapan gazetelerin kamuoyunu Sarýkamýþ'ta sanki destan
yazýlýyormuþ gibi yanlýþ yönlendirdiðini sözlerine ekledi. (Haluk SÖYLEMEZ)

ONLAR 20. YÜZYILIN EN BÜYÜK
DESTANINI YAZDILAR
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ömer
Sobacý ise, Türk tarihinde zaferler kadar acýlarýn da oldukça büyük yer tuttuðunu belirterek, Yemen'in kýzgýn çöllerinde, Çanakkale'nin derin sularýnda, Sarýkamýþ'ýn dondurucu soðuðunda dini için, bayraðý ve vataný
için yitip giden Anadolu çocuklarýnýn hikayesini barýndýrdýðýnýn altýný çizdi.
Býyýðý henüz yeni terlemiþ gencecik delikanlýlarýn Sarýkamýþ'ta düþmana deðil soðuða
maðlup olduklarýný anlatan Sobacý, "Bu harekat milletimizin hafýzasýna kazýnmýþ acý bir
hatýradýr. Sarýkamýþ þehitleri, yazlýk
giysiler ve çarýklarla eksi 45 derece
bir soðukta kahramanlýk destaný
yazmýþlardýr. Mehmetçiðimiz Sarýkamýþ'ta bütün imkansýzlýklara raðmen müthiþ bir civanmertlik
yapmýþ, cihattan kaçmamýþ,
düþmana arkasýný dönmemiþ ve
vatanýný caný pahasýna korumayý
bilmiþtir. Allahu Ekber ve Soðanlý
daðlarý bu milletin din, namus ve
vatan uðruna nasýl bir bedel ödediðine þahit olmuþtur. Acýmýz derindir. Hüzünlüyüz. Kalbimizde bir burukluk vardýr. Onlar 20. yüzyýlýn en
büyük destanýný yazdýlar. Þehitlerin
kefenleri bile yoktu, toprak ve kar
onlar için kefendi.Ama bütün zorVali Ahmet Kara

kurunda küresel piyasalara
baðlý yükseliþin de altýnýn gram
fiyatýndaki artýþý hýzlandýrdýðýný
ifade etti.
Küresel piyasalarda azalan risk
iþtahý ile altýnýn onsu 1.085,80
dolarla son bir ayýn en yükseðini, dolar/TL ise 3,0143 ile üç
ayýn zirvesini gördü.
Kapalýçarþý'da çeyrek altýn 172
liradan, Cumhuriyet altýný ise
705 liradan satýldý. 2015 yýlýnýn
son iþlem gününde çeyrek altýn 165 liradan, Cumhuriyet altýný 669 liradan iþlem görmüþtü. (Haber Merkezi)
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan, Sarýkamýþ Þehitleri için anma programý düzenlendi.

Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim
Merkezi'nden Rektöre ziyaret
Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Müdürü Kadir Çatal, merkez
bilya, ayakkabý, oyma ve seMerkezi Müdürü Kadir Çatal
bünyesinde yürütülen projeler def, deri mont ve çanta ile
ve Müdür Yardýmcýsý Ali Dove ileriye dönük projeksiyonlar tekstil atölyelerinde pek çok
ðan Hitit Üniversitesi Rektörü
hakkýnda bilgiler vererek mofaklý çalýþmanýn yapýldýðýný sözProf. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret
etti.
Hitit Üniversitesine yapýlan baþarýlý
çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini ve üniversitenin Çorum'a büyük bir katma deðer saðladýðýný
ifade eden Ýskilip
Metin Alkan Halk
Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Kadir Çatal, Hitit
Eðitim Merkezi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.

lerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip Metin Alkan
Halk Eðitim Merkezi'nde
geleneksel sanatlarýmýzýn özünü koruyarak
kalýcý ve özgün eserler
ortaya çýktýðýný vurgulayarak Merkezin özelde Ýskilip, genelde de
Çorum'un ticaretine ve
tanýtýmýna büyük katkýlar saðladýðýný belirtti
ve Merkez Müdürü Kadir Çatal'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
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Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ÇRT'de yayýnlanan Günün Ýçinden programýna konuk oldu

‘Üþümek söz konusu deðil’
Kýþ mevsimiyle birlikte kan baðýþlarýnda ciddi oranda azalma yaþanýyor.
Üþüme hissinin güçlü bir þekilde yaþanacaðý gibi yanlýþ bir inanýþýn kan baðýþýný olumsuz etkilediði görülüyor.
Kan baðýþýnýn azalmasýnýn nedenleri
ÇRT de yayýnlanan Günün Ýçinden
programýnda konuþuldu. Kýzýlay Kan
Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer'in katýldýðý canlý yayýnda kan baðýþçýlarýna çaðrý yaparak, kýþ aylarýnda kan
vermenin herhangi bir saðlýk sorununa
neden olmadýðýný açýkladý.
Dün yayýnlanan Ayhan Aykanat ile Gü-

nün Ýçinden programýnýn canlý yayýn
konuðu olan Dr. Senem Biçer, "Baðýþçýlar o kanlarý Kýzýlay'a deðil aslýnda topluma baðýþlýyorlar. Biz aracýlýk yapýyoruz özellikle kýþ aylarýnda insanlar soðukta kan verirsem üþürüm endiþesi
ile kan baðýþý yapmaktan çekiniyorlar.
Aslýnda öyle bir þey yok bizim aldýðýmýz miktar kan hacminin yüzde 6-7'si
kadar, dakikalar içerisinde hacimsel
olarak vücut bunu yerine koyuyor o
yüzde üþürüm diye bir þey söz konusu
deðil" dedi.

Hastanelerin kan ihtiyacýný
karþýlayacak kadar baðýþ yok

Dr. Biçer katýldýðý canlý yayýnda gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn
sorularýný cevaplayarak vatandaþlara
çaðrýda bulundu ve "kýþ aylarýnda gerçekten hastanenin ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde bile deðiliz çok düþtü.
Hastanelere kan gönderemezsen hasta
yakýnlarýna kan bul gel deniliyor, bu ilkel yöntem. Kýzýlay'ýn amacý bu ilkel
yöntemi ortadan aldýrmak. Avrupa ülkelerinde kan bekleyen hasta yok. Ýn-

sanlar bunu bir vatandaþlýk görevi olarak görüyorlar. Erkekler üç ayda bir, bayanlar dört ayda bir kan baðýþýnda buluyorlar. Ýnsanlar düzenli olarak gidip
kan baðýþýnda bulunuyorlar. Türkiye'de
baðýþlarla kan ihtiyacýný karþýlama oraný
yüzde 91. Çorum'da ise bu oran yüzde
86'larda kalýyor. Türkiye genelinin altýndayýz. Vatandaþlarý biraz daha özverili
olmaya davet ediyoruz. Kýþ aylarýnda
bu oran yüzde 80'lerin altýna düþüyor.
Ama inþallah kan baðýþý bilincini oluþturup düzenli kan baðýþçýlarý kazanarak
bu ihtiyacýn yüzde yüzünü karþýlamak
için çeþitli projeler ve sosyal çalýþmalar
yürütüyoruz" ifadelerini kullandý.
Kan baðýþý nerelere yapýlýyor

Kýzýlay Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, Ayhan Aykanat ile Günün Ýçinden programýna katýldý.

Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, baðýþlarýn nasýl
yapýldýðý konusunda da þunlarý söyledi.
"Vatandaþlar daha önceden hastanede
kan baðýþý yapýlabiliyordu
artýk sadece Kýzýlay'a yapýlabiliyor. Otobüslerimiz
her yeri geziyor. Valilik
karþýsýndaki kan merkezine gelerek de baðýþta bulunabilirler.
Gelemeyen insanlarýn
ayaðýna gidiyoruz, halkýn
yoðun olduðu yerlerde
çeþitli kurumlarda kan aracý ile giderek baðýþlarý alýyoruz. Hafta sonlarý hürriyet meydanýnda kan aracý

bulunduruyoruz."

Kan Baðýþ otobüsü
neden eski
Çorumlu hayýrseverler
otobüs baðýþý yapabilirmi
Kan Baðýþ otobüsünün çok eski bir görünüme sahip olduðunun hatýrlatýlmasý
üzerine Dr. Biçer, "Otobüs çok eski ama
içinde hijyenik bir ortam var, bütün
malzemelerimizi tek seferlik olarak kullanýyoruz. Vatandaþlar hiçbir kaygý yaþamasýn. Kýzýlay'ýn bütçesi kýsýtlý olduðu
için yeni otobüs alamýyoruz diðer þehirlerde o þehrin hayýrseverleri ve iþ
adamlarý Kýzýlay'a otobüs hibe ediyorlar. Çorum'un ileri gelen iþ adamlarýna
sesleniyoruz araç konusunda yardýmcý
olursa, bu baðýþlar vergiden de düþüyor. Ýlçelere de düzenli olarak giderek
vatandaþlarýn kan baðýþý yapmalarýna
olanak saðlýyoruz" dedi.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Kýzýlay kemik iliði baðýþý topluyor
Kan baðýþý toplayan Kýzýlay, kemik iliði baðýþýnýn da adresi oldu. Kök Hücre tedavisi için hayati
önem taþýyan kemik iliði baðýþý yapmak için Kýzýlay Kan Merkezlerine baþvurmak yeterli oluyor

Yoksulluk sýnýrý 4
bin liraya dayandý
Asgari Ücret arttý, peþ peþe gelen zamlarla yoksulluk sýnýrý yükseldi
Memur-Sen tarafýndan her ay düzenli olarak
yapýlan ''açlýk-yoksulluk'' araþtýrmasýna göre
Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin
450 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 966 TL olarak belirlendi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafýndan her
ay düzenli olarak yapýlan açlýk-yoksulluk araþtýrmasýna göre Aralýk ayýnda Türkiye'deki 4
kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 450,02 TL,
yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 966,071 TL olarak
tespit edildi.
Yapýlan araþtýrmada Kasým ayýna göre Aralýk
ayýnda gýda madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1,56'lýk bir artýþ yaþandý. Aralýk ayýnda göze çarpan en büyük artýþ yüzde 34,31 artýþla
sivri biber, yüzde 30,75 artýþla patlýcan, yüzde
20,39 artýþla çarliston biber, yüzde 15,51 artýþla dolmalýk biber, yüzde 14,89 artýþla domates, yüzde 13,47 artýþla yeþil soðan fiyatlarýnda yaþandý. En çok göze çarpan düþüþ ise
yüzde 24,31 azalýþla portakal, yüzde 13,66
azalýþla kivi, yüzde 6,77 azalýþla mandalina,
yüzde 6,59 azalýþla ýspanak, yüzde 4,34 azalýþla kýrmýzý turp fiyatlarýnda yaþandý. Aydýnlanma madde fiyatýnda ise Kasým ayýna göre
Aralýk ayýnda herhangi bir deðiþim gözlemlenmedi.
Aralýk ayýnda Kasým ayýna göre giyim fiyatlarýnda ise ortalama yüzde 0,98'lik bir düþüþ
gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Kasým
ayýna göre en göze çarpan deðiþim yüzde
5,11 artýþla iç çamaþýrý, yüzde 2,18 artýþla çocuk eþofmaný, yüzde 1,46 artýþla erkek spor
ayakkabýsý fiyatlarý olurken; en çok göze çarpan düþüþler ise yüzde 6,22 azalýþla erkek kazaðý, yüzde 5,41 azalýþla kadýn kazaðý, yüzde
5,36 azalýþla kadýn gömleði, yüzde 5,31 azalýþla kadýn kabaný fiyatlarýnda gözlemlendi.
Aralýk ayýnda Kasým ayýna göre haberleþme
madde fiyatlarýnda ise ortalama yüzde
0,28'lik bir düþüþ yaþandý. Haberleþme madde fiyatlarýnda Kasým ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,84 azalýþla telefon
onarýmý, yüzde 0,51 azalýþla telefon yedek
parçalarý, yüzde 0,43 azalýþla telefon ekipmanlarý fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte haberleþme madde fiyatlarýnda Kasým ayýna göre herhangi bir artýþ gözlemlenmedi.
Aralýk ayýnda Kasým ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,50'lik bir artýþ gözlendi. Aralýk ayýnda Kasým ayýna göre

aydýnlanma madde fiyatýnda herhangi bir
deðiþim yaþanmazken, barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,50'lik bir artýþ oldu.
SAÐLIK VE ULAÞIM PAHALANDI
Aralýk ayýnda Kasým ayýna göre saðlýk fiyatlarýnda yüzde 0,25'lik bir artýþ gözlenirken, ulaþým fiyatlarýnda yüzde 0,36'lýk bir artýþ yaþandý. Ulaþým fiyatlarýnda Kasým ayýna göre en
göze çarpan deðiþimin yüzde 7,45 artýþla kargo gönderme ücreti, yüzde 2,05 artýþla araçlarýn tamir ve bakýmýna ödenen ücret (malzeme) fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla
birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 5,02
azalýþla mazot, yüzde 0,99 azalýþla araba kiralama ücreti, yüzde 0,93 azalýþla benzin madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi.
Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda
yüzde 0,54'lük bir artýþ gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda Kasým
ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde
2,66 artýþla mendil, yüzde 1,68 artýþla misafir
kolonyasý, yüzde 1,42 artýþla aðýz ve diþ bakým ürünleri madde fiyatlarýnda olduðu tespit
edildi. Bununla birlikte kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 1,53 azalýþla
makyaj malzemeleri, yüzde 0,64 azalýþla tuvalet kaðýdý, yüzde 0,41 azalýþla sabun fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi.
Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde
0,03'lük bir artýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Kasým ayýna göre deðiþimin yüzde
9,62 artýþla yurt dýþý bir hafta ve daha fazla
süreli turlar, yüzde 6,59 artýþla TV yayýn masraflarý (uydu alýcýsý, çanak anten), yüzde 6,39
artýþla özel üniversite ücreti madde fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte eðitimkültür madde fiyatlarýnda yüzde 11,63 azalýþla spor müsabakalarýna giriþ ücreti (futbol),
yüzde 10,04 azalýþla yazýcý, yüzde 6,66 azalýþla yurtiçi hafta sonu turlarý madde fiyatlarýnda
düþüþ olduðu tespit edildi.
Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,68'lik
bir artýþ yaþandý. Çevre ve su madde fiyatlarýnda Kasým ayýna göre en göze çarpan deðiþimlerin yüzde 1,62 artýþla sýhhi teçhizat malzemeleri (musluk), yüzde 1,36 artýþla cam;
yüzde 0,03 azalýþla yangýn, hýrsýzlýk ve diðer
afetler için sigorta madde fiyatlarýnda olduðu
gözlendi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, ÇRT de yayýnlanan Günün Ýçinden
programýnda kemik iliði baðýþýyla ilgili önemli
açýklamalarda bulundu. Dr. Biçer, Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan baþlatýlan TÜRKÖK projesi çerçevesinde kemik iliði baðýþýnýn Kýzýlay Kan Merkezi'ne yapýlabileceðini dile getirerek, baðýþý yapanlar herhangi bir gerekçe göstermeden baðýþ yapmaktan
vazgeçebilirler dedi.
Kemik Ýliði baðýþýnýn aþamalarý hakkýnda bilgiler
veren Dr. Senem Biçer, baðýþ formunun doldurulmasý ile birlikte, alýnan kan numunelerinin saðlýk
koþullarý açýsýndan incelendikten sonra, ihtiyaç
sahipleriyle eþletme olup olmadýðýnýn taramasýnýn yapýlacaðýný dile getirdi. Eþleþme olmasý durumunda Saðlýk Bakanlýðý'nýn devreye girerek,
baðýþ yapan kiþiyle irtibak kurulduðunu ve sonrasýnda kemik iliði transferinin yapýlacaðýný ifade
eden Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr.
Senem Biçer, þunlarý söyledi. "Bir yýl içerisinde
Türkiye genelinde 100 bin civarýnda baðýþçý oldu.
Çorum'dan da 430 civarýnda baðýþ sayýsý oldu.
Eþleþmelerimiz oldu bir ikisi ile özellikle sonradan
doku analizi için örnekler alýndý onlarda da uyum
saðlanýrsa Çorum'dan iki baðýþçý ile nakil sürecini
baþlatacaðýz" dedi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Türk Kýzýlayý Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer

Esnafýn kayýt ücreti ve
yýllýk aidat tarifesi deðiþmedi
Esnaf ve sanatkarlarýn geçen yýl
için belirlenen kayýt ücreti ve yýllýk
aidat tarifesi, 31 Aralýk 2016'ya kadar uygulanmaya devam edecek.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Kon-

federasyonunun (TESK) Esnaf ve
Sanatkarlarýn Ödeyecekleri Kayýt
Ücreti ve Yýllýk Aidat Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de

yayýmlandý.
Buna göre, geçen yýl için belirlenen kayýt ücreti ve yýllýk aidat tarifesi, 31 Aralýk 2016'ya kadar uygulanmaya devam edilecek. Ancak
asgari ücretin
yüzde 10'u
oranýnda kayýt ücreti ve
yýllýk aidat uygulanan il, ilçe ve meslek
gruplarýnda
bu yýl için belirlenen asgari ücretin brüt
tutarýnýn yüzde 10'u oranýnda kayýt
ücreti ve yýllýk
aidat tahsil
edilecek.
Yönetmelik, 1
Ocak'tan geçerli olmak
üzere yürürEsnaf ve sanatkarlarýn geçen yýl için belirlenen kayýt ücreti ve yýllýk
lüðe girdi.
aidat tarifesi, 31 Aralýk 2016'ya kadar uygulanmaya devam edecek.

Sayfa

5

GÜNDEM

7 OCAK 2016 PERÞEMBE

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Ýmam Hatip heyetine teþekkür etti

Ceylan, Ýmam Hatip
heyetini aðýrladý

ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, beraberinde Ahmet Köklükaya, Dilaver Çevik
ve Ýmam Hatipli gençlerden oluþan heyetle birlikte Ceylan ile bir süre sohbet etti.

Kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam
Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý
Derneði, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, beraberinde Ahmet Köklükaya, Dilaver Çevik
ve Ýmam Hatipli gençlerden oluþan heyetle birlikte Ceylan ile bir süre sohbet
etti.
Ýmam Hatipli heyet, Ceylan'ý milletvekili
ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý
tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette, Ýmam Hatiplilerin sorunlarý ve
beklentileri de ele alýndý.
Milletvekili Ceylan, "her zaman ve her koþulda Ýmam Hatipli kardeþlerimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz. Toplumun
tüm kesimlerini, tüm renkleri kucaklayan
bir zihniyete sahibiz. Hep birlikte el ele
Türkiye'nin geleceðini inþa edeceðiz" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Ceylan, Ýmam Hatip heyetine teþekkür etti. (Haber Merkezi)

DES'ten Cuma
düzenlemesine destek!
Demokrat Eðitimciler Sendikasý
(DES) Çorum Ýl Temsilciliði basýn
birimi Baþbakanlýk'ýn Cuma namazý için kolaylýk saðlanmasý yönünde yaptýðý düzenlemeyi desteklerini belirtti.
DES Çorum Ýl Basýn Birimi tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada
þu görüþlere yer verildi:
"Demokrat Eðitimciler Sendikasý
(DES) kamu çalýþanlarýnýn mesai
saatlerinin inanç özgürlüðünü engellemeyecek þekilde düzenlemesi konusunu çok kez dile getirmiþ ve giriþimlerde bulunmuþtur. Dini ve inancý ne olursa olsun
insanlarýn ibadet etme hakkýnýn
güvence altýna alýnmasý demokratik sistemin bir gereðidir. Ýnsan
hak ve özgürlükleri çerçevesinde

herkesin inancýna uygun yaþayabildiði, istediði hayat tarzýný sürdürdüðü bir Türkiye hayal ediyor
ve bu uðurda çalýþýyoruz. Tüm
insanlarýn hak, hukuk ve özgürlüklerini savunmayý, korumayý,
geliþtirmeyi þiar edinmiþ bir sendikal anlayýþý temsil eden DES
olarak yapýlan düzenlemeyi insanî, vicdanî ve demokratik bir
adým olarak görüyoruz. Karþý çýkýþlarýn birçoðunu ideolojik ve
antidemokratik buluyoruz. Bu itibarla Baþbakanlýk'ýn Cuma namazý için kolaylýk saðlanmasý yönünde yaptýðý düzenlemeyi destekliyor, üyelerimiz ve tüm kamu çalýþanlarý adýna Baþbakan Ahmet
Davutoðlu baþta olmak üzere
yetkililere teþekkür ediyoruz."

Toplumun temeli olan aileye eðitim þart
Toplumsal yaþamýn yapý taþý olan ailenin eðitimi toplum
hayatý için büyük önem taþýyor. Çorum gibi Anadolu illerinde aile eðitimi daha büyük önem yaþýyor
Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü toplumun temelini oluþturan ailenin eðitimi konusunda önemli çalýþmalar gerçekleþtirdi. 2015 yýlý içerisinde aile içi iletiþimin
daha saðlýklý bir þekilde devamýnýn saðlanmasý amacýna yönelik 359 kiþiye eðitim verildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan toplumun temel yapý taþý olan aileleri
bilinçlendirmek ve yaþam kalitelerini arttýr-
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mak ve 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü
aileler' oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan
"Aile Eðitim Programý" kapsamýnda seminer
programlarý devam ediyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünde
görevli Aile Eðitim Formatörü Ahmet Yakut
koordinesinde çeþitli kurumlarla iþ birliði yapýlarak Kasým Ayý içerisinde gerçekleþen
eðitimlerde hedef kitle olarak belirlenen 6-78. sýnýf velilerine 'Aile Ýçi Ýletiþim ile Madde

Baðýmlýlýk Riski ve Madde Baðýmlýlýðýndan
Korunma' konularýnda eðitim verildiði bildirildi. Ayrýca 'Bilinçli Medya Kullanýmý, Ebeveyn ve Oyun, Çocuk Haklarý' gibi konularda 14 farklý oturumda 359 kiþiye ulaþýldýðý
açýklandý.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünden
yapýlan açýklamaya göre, eðitimlerin ayrýntýlarý þu þekilde:
Danýþmentgazi Ýmam Hatip Ortaokulu Salonunda Madde Kullaným Riski ve Madde Baðýmlýðýndan Korunma konusunda
03.12.2015 tarihinde Ahmet Yakut tarafýndan 28 kiþiye, Kocatepe Ortaokulu Salonu
Madde Kullaným Riski ve Madde Baðýmlý-

ðýndan Korunma konusunda 04.12.2015 tarihinde Ahmet Yakut tarafýndan
8 kiþiye; Baþöðretmen
Ýmam Hatip Ortaokulu
Konferans Salonu Madde
Kullaným Riski ve Madde
Baðýmlýðýndan Korunma
konusunda 08.12.2015 tarihinde Ahmet Yakut tarafýndan 24 kiþiye; Ýnkýlap
Ortaokulu Konferans Salonu Madde Kullaným Riski
ve Madde Baðýmlýðýndan
Korunma konusunda
09.12.2015 tarihinde Ahmet Yakut tarafýndan 12 kiþiye; Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Bilinçli Sosyal
Medya Kullanýmý ve Sanal Þiddet konusunda Ahmet Yakut tarafýndan
10.12.2015 tarihinde 29 kiþiye; Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Bilinçli Sosyal
Medya Kullanýmý ve Sanal Þiddet konusunda Ahmet Yakut tarafýndan
11.12.2015 tarihinde 26 kiþiye; Mustafa
Kemal Ortaokulu Konferans Salonu Madde Kullaným Riski ve Madde Baðýmlýðýndan Korunma konusunda 16.12.2015 tarihinde 9 kiþiye; Müftülük Konferans Çocuk Haklarý ve Bilinçli Sosyal konusunda
Ahmet Yakut tarafýndan 17.12.2015 tarihinde 68 kiþiye; Sosyal Hizmet Merkezi
Salonu(SED Alanlar) Madde Kullaným
Riski ve Madde Baðýmlýðýndan Korunma
konusunda Formatör Ahmet Yakut tarafýndan 18.12.2015 tarihinde 15 kiþiye; Mi-

mar Sinan Anaokulu'nda Çocuk Ebeveyn
ve Oyun Konusunda Þeyma Kurt tarafýndan 21.12.2015 tarihinde 35 kiþiye; Mehmet
Akif Ersoy Anaokulu'nda Çocuk Ebeveyn ve
Oyun Konusunda Þeyma Kurt tarafýndan
28.12.2015 tarihinde 18 kiþiye; Ýkbal Anaokulu'nda Çocuk Ebeveyn ve Oyun Konusunda Þeyma Kurt tarafýndan 29.12.2015
tarihinde 24 kiþiye; Buhara Kültür Merkezi
Konferans Salonu'nda Televizyon ve Ýnternetin Aile Ýçi Ýletiþime Etkileri konusunda
Hülya Bayrakdar tarafýndan 29.12.2015 tarihinde 56 kiþiye; Veli Paþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi Salonu'nda Televizyon ve Ýnternetin Aile Ýçi Ýletiþime Etkileri konusunda
Hülya Bayrakdar tarafýndan 30.12.2015 tarihinde 7 kiþiye olmak üzere toplam 359 kiþiye eðitim verildi. Böylece 2015 yýlýnda toplam 2335 kiþiye Aile Eðitim Programý kapsamýnda çeþitli konularda eðitim verildiði kaydedildi. (Haber Merkezi)

Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü toplumun temelini oluþturan
ailenin eðitimi konusunda önemli çalýþmalar gerçekleþtirdi.
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Evlenmenin yöntemi
ÝNSAN, AÝLEDÝR. SAADET, AÝLEDÝR.
Ýnsanlýðýn refahý, yine ailedir. Aile de; prensip kararlarýyla kurulur. Ancak hayatýn bu gerçek yüzünü çýkarcý çevreler kapatmýþ, insanlýðýn bu kutsal yolunu
þaþýrtmýþlardýr. Yüzyýllardan beri uðraþan insanlýk
düþmanlarý, ailenin ne olduðunu dahi unutturmayý
maalesef baþarmýþlardýr.
Çeþit çeþit sloganlar, çeþitli
oyunlar tezgâhlamak; yenilik, moda, zaman icabý
adý altýnda kötü örnekler
göstere göstere, evirip çevirip nihayet aile fertlerini,
çýkarlarýna alet etmeyi baþarmýþlardýr.
Çýkarcýlarýn; dünya insanlarýný çýkarlarýna alet ettikleri gerçeðini herkes bilir. Biz
þimdi sadece aile ocaklarýna sokuþturduklarý bozucu
oyunlardan bazýlarýna bakarsak göreceðiz ki; günümüzün aile ocaklarýný huzursuz, kuralsýz, prensipsiz,
kararsýz, tutarsýz duruma
getirmiþ; tek çalýþmak ve
tüketmek çarkýna baðlamýþlardýr.

BÝZ BÖYLE ÞEYLERE
NASIL ALDANDIK
Oysa biz, aklandýðýmýzýn
farkýna bile varmadýk.Çünkü yüzyýllardan beri belirsiz oynandý bu oyunlar.

Týpký kedinin, avlamak istediði kuþa sessiz, belirsiz
yaklaþýp birden bire avýný
kapmasý gibi.
Þimdi yakalanmýþ durumdayýz. Zorlamayý, baskýlarý
duyuyoruz. Ama; içinden
çýkýp kurtulamýyoruz. Baskýlarýn içinde ezildiðimizi
görmemek, anlamamak,
duyup da isyan etmemek
için seks filmleri, televizyonlara dedektif maceralarý, moda, lüks, taksi alma,
apartmandan bir daire sahibi olmak, köyden, kentten gelip moda canavarýnýn kucaðýna atýlmak, sosyete ayaklarý, batýya uyma
gibi. Aslý astarý olmayan,
her kýpýrdanýþýnýn altýndan,
çýkar-cýlarýn cebine doðru
para akan gidiþata ayak
uydurmayan bir aile ferdi
görülemez.
Yine görüyoruz ki; insana
ait en gerçek deðer olan
ailenin, adý kalmýþtýr. Günümüzün hali hazýrdaki ailelerini hayat durumlarýna
göre göz ucuyla bile tasnif
etsek:
- Derbederi Aile,
- Kaderi Aile ve
- Serçevi Aile diye ancak
üç sý nýf aile bulabiliriz.
Asaletini sürdürecek mazbut; "Sultani Aile" maalesef bula mayýz desek yeri
var.
(Yarýn, DERBEDERÝ AÝLE.)

Abdulkadir DURU

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ

Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97

Ýçerik

10.TL

* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna uyar, yuvalarýmýzdan
da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da
böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý, sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün Sosyoloji, bugün de
bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý, zorunlu
görülmelidir.
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Asgari ücret önce trafik sigortasýný vurdu
Asgari ücret artýþýyla birlikte ilk olarak trafik sigortasýnda ödenen tazminat yüzde 30 arttý
Yeni asgari ücret trafik sigortasýný
vurdu. Asgari ücretin yeni yýlla
birlikte 1300 liraya çýkmasý ile sigorta þirketlerinin trafik sigortasýnda ödedikleri vefat tazminatýnýn da yüzde 30 artmasý bekleniyor. Türkiye Sigorta Birliði (TSB)
Baþkaný Ramazan Ülger, asgari
ücretin, sigorta þirketlerine yýllýk 2
ila 2,5 milyar lira ek yük getireceðini söyledi.
TSB, son dönemde artan trafik
sigortasý primleri ile ilgili dün
yaptýðý toplantýda konuþanRamazan Ülger, trafik sigortasýnda vefat ve sakatlýk tazminatlarýnýn
yüzde 95'inin asgari ücret üzerinden hesaplandýðýný belirterek,
"Asgari ücrette hesaba katmadýðýmýz bir artýþ oldu. Þu anda 50
bine yakýn dosya var, tazminat
ödenmeyi bekleyen. Bunlar yeni
asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Bu da sektöre artý 2 ila 2,5
milyar lira ek yük getirecek. Biz
bunun primini aldýk mý? Almadýk.
Her yýl asgari ücretteki enflasyon
artýþýna göre hesabýmýzý yapýyoruz. Bu artýþý önümüzdeki dönem
primlere yansýtmama imkanýmýz
var mý?" dedi.
PRÝMDEKÝ ARTIÞ
Ramazan Ülger, trafik sigortasýndaki prim artýþlarýna da deðinerek, son 10 yýlda þirketlerin 7 milyar lira zarar ettiðini, sadece
2015 yýlýnda zararýn 2 milyon lirayý bulduðunu kaydederek, bu durumun, þirketlerin varlýðýnýn sürdürülebilirliði açýsýndan risk oluþturmaya baþladýðýný ve öz sermaye karlýlýklarýnýn düþtüðünü vurguladý. Zararýn baþlýca sebeplerinin; teminat tanýmlarýnda netlik
olmamasý nedeniyle farklý yorumlarýn oluþmasý, hesaplamalarda standartlarýn olmamasý, döviz
kurundaki dalgalanma sonucu artan yedek parça maliyetleri ve
geriye dönük uygulanan yargý
kararlarý olduðunu belirten Ülger,
sözlerini þöyle sürdürdü:
"Yasa, vefat tazminatý ödeneceðini söylüyor ama nasýl hesaplanacaðýný söylemiyor. Böyle olunca
da mahkemeler, 'Sana göre 100
bin lira bana göre 200 bin lira,
aradaki farký öde' diyor. Hem de
geçmiþ 10 yýla yönelik öde diyor.
Biz de böyle bir para yok, çünkü

bu hesaba göre prim almamýþýz.
Bu her yargý kararýnda böyle; sürekli, hesapta olmayan, geçmiþ
10 yýlýn tazminatlarýný ödüyoruz.
Bizden baþka sektör yoktur, kararlar geriye dönük iþlesin. Bu
þartlarda da geçmiþin paralarýný sermayeden ödüyoruz, gelecekte ödeyeceklerimizi de prim olarak alýyoruz."
SÝGORTASIZ ARAÇ
SAYISI ARTIYOR
TSB Baþkaný Ramazan Ülger, prim yüksekliði nede-

Sebzelerden
gelen güzelikler
Karalahana
Kalsiyum, bakýr, demir, potasyum ve C vitamini bakýmýndan zengindir; ayrýca kükürt içerir.
Çið olarak yemek veya sýkarak suyunu içmek
daha faydalýdýr. Kansýzlýðý giderir, idrar söktürür. Mide ve baðýrsak yaralarýný yumuþatýr.
Kabýzlýðý giderir. Kandaki þeker miktarýný
düþürür. Vücudu hastalýklara ve kansere karþý
korur. Sarýlýk ve safra kesesi
hastalýklarý için iyidir.
Astýmda faydalýdýr.
Romatizma,
siyatik, lumbago ve
Apsede
yararlýdýr.
Ses kýsýklýðýný giderir,
iþtah açar.
Ancak guatrý
olanlar tüketmemelidir.

niyle trafik sigortasýnda sigortalýlýk oranýnýn düþtüðüne de deðinerek, þunlarý söyledi:
"Son bir yýlda sigortasýz araç sayýsý yüzde 82'den, yüzde 80'e indi. Prim artýþý nedeniyle yüzde 2

sigorta yaptýrmaktan vazgeçti.
Primlerdeki artýþ kamuoyu nezdinde þikayete konu oluyor ve sigortalanma oraný düþüyor. 19
milyon araçta yüzde 2 sigortasýzlýk ciddi bir rakamdýr ve risktir."
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BUGÜN

Okullara proje desteði
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, AR-GE Birimi
Sungurlu'daki projeler hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý. Proje koordinatörü
Ersin Kabakçý, Erasmus plus, eTwinning
ve Öðrenciler AB'yi Öðreniyor projeleri
hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý.
Toplantýya Milli Eðitim Müdür vekili Þaban
Atlý, Þube Müdürü Güven Yýlmaz ve okullarýn proje ekipleri katýldý.

Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Konferans salonunda gerçekleþen bilgilendirmede toplantýsýnda "Erasmus Plus, eTýwinning ve
Öðrenciler AB'yi Öðreniyor projeler " için
yapýlacak baþvurular konusunda bilgi verildi. Proje Koordinatörü Ersin Kabakçý
okullarýn ihtiyaç duymasý halinde proje
baþvuru sürecinin her aþamasýnda yardýmcý olunacaðý belirtildi. (Haber Merkezi)

Çorum Masterler, TMVFL Batý Karadeniz Ligi ikinci yarý hazýrlýklarýna
Tevfik Kýþ Spor Salonunda yaptýðý çalýþmayla baþladý.

Çorum Masterler ikinci
yarýya hazýrlanýyor
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Çorum Masterler, TMVFL Batý Karadeniz Ligi ikinci yarý hazýrlýklarýna Tevfik Kýþ Spor Salonunda yaptýðý çalýþmayla
baþladý.
Ýlk yarýyý oynadýðý oyun ve topladýðý puanlarla rakiplerinden
açýk ara önde tamamlayan Çorum Masterler, 13 Þubat
2016'da baþlayacak ikinci yarý için hazýrlýklara baþladý.
Olumsuz hava þartlarýndan dolayý Salý akþamý Tevfik Kýþ
Spor Salonunda yaptýðý çalýþmayla ikinci yarý hazýrlýklarýna
baþlayan Çorum Masterler de hedef ligi yine zirvede bitirmek. Ýlk defa katýldýðý Veteranlar Liginde gösterdiði performansla Çorum'un gururu olan Masterler, bir aylýk iznin ardýndan ilk çalýþmasýný yaptý. Isýnma ve düz koþu çalýþmalarýyla baþlayan antrenman çift kale maçla tamamlandý. Çalýþmanýn ardýndan futbolculara Ömer Altýkardeþ tarafýndan
tatlý ikram edildi.

08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden – Canlý
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün
Ýçinden – Tekrar
18:00 Haberler
18:30 Konser: Mustafa Ceceli
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Ýnsanlar Vucutlarýnda 300 Adet Kemikle
Doðuyor Ancak Geçen Süre Ýçinde Kemikler Kaynaþtýðý Ýçin Yetiþkin Olduklarýnda Bu
Sayý 206 Ya Düþmektedir.
* Pablo Picasso, Parasýzlýk Çektiði Gençlik
Günlerinde Yaptýðý Resimleri Yakarak Isýnýrdý.
* Yetiþkin Bir Ýnsan Günde Ortalama Olarak
23 Bin Kez Nefes Alýr.
* Diþçiler Diþ Fýrçalarýnýn Tuvaletten En Az
Ýki Metre Uzakta Tutulmasýný Tavsiye Ediyorlar, Sýçrama Nedeniyle Havaya Karýþan
Partiküllerden Fýrçanýzýn Korunmasý Ýçin.
* Boeing 747'nin Kanatlarý Uçakla Uçmayý
Ýlk Baþaran Wright Kardeþlerin Uçtuðu Mesafeden Daha Uzundur.
* Ýlk Kule Saati 1404 Yýlýnda Moskova'da
Yapýlmýþtýr.

Tarihte Bugün

Yeni torba yasa yolda
Yeni torba yasalarda kamudaki taþeron iþçilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesinden iþ saðlýðý ve güvenliðine kadar çalýþma yaþamýný ilgilendiren çok sayýda düzenleme yer aldý
2015 yýlýnda çok sayýda 'torba yasa' Meclis'ten geçti. Bu torba yasalarda kamudaki
taþeron iþçilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesinden iþ saðlýðý ve güvenliðine kadar çalýþma yaþamýný ilgilendiren çok sayýda düzenleme yer aldý.
Henüz 2016 yýlýnýn baþýnda olmakla beraber, bu yýl geçtiðimiz yýla göre çalýþma yaþamýnda çok daha hareketli bir yýl olacak.
Geçen yýl yasalaþamayan kanun tasarýlarýnýn bu yýlýn ilk aylarýnda Meclis gündemine
taþýnacaðý sinyalini bizzat Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Süleyman Soylu verdi.
ilk olarak Özel Ýstihdam Bürolarý Kanun Tasarýsý ile Güvenceli Esneklik Kanun Tasarýlarý Meclis yolunu tutacak. Her iki tasarý da
çalýþma iliþkileri bakýmýndan son derece
önemli etki yaratacak ve iþçi sendikalarýnca
epey tartýþýlacak tasarýlar.
Bu iki tasarýnýn hemen ardýndan ise yýlýn
belki de en önemli konusu olabilecek 'kýdem tazminatý fonu' konusu gelecek. Kýdem tazminatýnýn bir fona dayalý olmasý
görüþü son 4 yýldýr hükümetin temel çalýþma konularýndan.
Bu yýlýn ilk olarak yasalaþmasý beklenen
'Özel Ýstihdam Bürolarý Yasa Tasarýsý' genel
olarak içinde 'geçici çalýþma iliþkisi' olarak
adlandýrdýðýmýz konuyu barýndýrýyor. Geçici
iþ iliþkisi iþverenin ihtiyacý olduðu dönemde geçici iþ iliþkisi kurmaya yetkili özel istihdam bürolarý vasýtasýyla personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve bu sürenin sonunda
iþçinin iþine son verilmesi anlamýna geliyor. Geçici iþ iliþkisinin hangi çalýþanlar için
kurulabileceði yasa tasarýsýnda yer bulacak. Ancak burada önemli olan, tüm iþçilerin geçici iþ iliþkisi ile güvencesiz olarak
belirli sürelerle çalýþtýrýlmasýnýn engellenmesi.
Bu yýlýn ilk aylarýnda yasalaþmasý beklenen
bir diðer tasarý hem esneklik, hem de istihdam güvencesiyle ilgili. Ýþ kanununda esnek çalýþma þekillerinin tamamý yer almýyor. Örneðin "uzaktan çalýþma", "iþ paylaþýmý", "esnek zaman modeli" gibi henüz kurallarý belirlenmemiþ çalýþmalar bu tasarý
da esneklik türleri olarak yer bulacaklar.
Kýdem tazminatý ise bu yýlýn en popüler ve
tartýþýlacak konusu olacak. Geçen yýl taraflarýn uzlaþamamasý sebebiyle yasalaþmasýndan vazgeçilen kýdem tazminatý fonu,
bu yýlýn bahar aylarýnda masaya yatýrýlacak.
Hükümet bu sefer kararlý görünüyor. Nitekim konuyla ilgili Bakanlar da son günlerde
verdikleri demeçlerde hep bu konunun altýný çiziyorlar. (Haber Merkezi)

07/01/1924 Milli Eðitim Bakanlýðý yabancý
okullarýn binalarý içindeki dini alamet ve iþaretlerin kaldýrýlmasý için genelge yayýmladý.
07/01/1944 Çorap imalatý hakký Sümerbank'a verildi.
07/01/1950 Karabük Demir ve Çelik Ýþletmesi'nde Zeynep adý verilen yüksek fýrýn
hizmete açýldý.
07/01/1957 Milli Türk Talebe Birliði "rock
and roll" ve "striptiz"in yasaklanmasýný istedi.
07/01/1984 Baþbakan Turgut Özal ilk basýn
toplantýsýný düzenledi.
07/01/1997 Demokrat Türkiye Partisi kuruldu. Partinin genel baþkanlýðýna Hüsamettin
Cindoruk seçildi.

VEFAT EDENLER
SÜLEYMAN BARLAS
Dutçakallý Köyü, Aðcaðýz Mahallesi' nden
gelme, Bilal, Eyüp ve Ýsmail BARLAS' ýn
babasý; Süleyman BARLAS vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
MUSTAFA GÖÇER
Karacaköy' den gelme, Eski Hal Lokantasý
Ýþletmecisi Abdulbaki GÖÇER' in babasý,
Hafýz; Mustafa GÖÇER vefat etmiþtir. Allah
Rahmet eylesin.
YETER YAÞAR
Mecitözü, Güngörmez Köyü' nden gelme,
Eski Muhtar Süleyman YAÞAR' ýn eþi,
Fýrýncý Esnafýndan Köksal YAÞAR' ýn
annesi; Yeter YAÞAR vefat etmiþtir. Allah
Rahmet eylesin.
HÜSEYÝN ÖZDEMÝR
Alaca Çirçir köyünden, Tuncay ve Olcay
ÖZDEMÝR"in babasý, Ali BALA"nýn kayýnpederi, Hüseyin ÖZDEMÝR vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
SADETTÝN SESLÝ
Seydim Köyü' nden gelme, Olcay, Tuncay,
Recep ve Volkan SESLÝ' nin babasý, Kepçe
Operatörü; Sadettin SESLÝ vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

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

BÜYÜK
221 96 00
Devlet Has. yaný

ERMAN
227 11 20
Tarakçý 8.Sk.32/A

Suludere'ye
kutlama ziyareti

Bayat Muhtarlar Derneði Yönetim Kurulu, Ak Parti Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaret etti.

Ceylan'a kutlama ziyaretleri sürüyor
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'a kutlama ziyaretleri yoðun bir þekilde sürüyor.
Ceylan, Meclis'teki makamýnda sivil
toplum kuruluþlarý, parti teþkilatlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý, ilçe ve beldelerden gelenler ile diðer vatandaþlarý aðýrlamaya devam ediyor.
Bayat Muhtarlar Derneði Yönetim Ku-

rulu, Çorum Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði
Yönetim Kurulu Baþkaný Yücel Saygý
ve Eren Saygý ile 22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým,
Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler.
Konuklar, Ceylan'ý milletvekili ve ko-

CHP Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, Ak Parti Çorum
Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan’ý makamýnda ziyaret etti.

misyon üyesi seçilmesinden dolayý
tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Ceylan, konuklarýna teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Çorum Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Yönetim
Kurulu Baþkaný Yücel Saygý ve Eren Saygý

CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere'ye kutlama ziyaretleri devam ediyor.
CHP Çorum eski il
baþkanlarýndan
Gazi Özkubat ile
CHP Ýl Genel Meclisi Üyeleri CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere'yi ziyaret
ederek, baþarý dileðinde bulundular.
CHP Merkez Ýl Genel Meclisi Üyeleri Burçin Solmaz Bolat ve Yýldýz
Bek, Mecitözü Ýl Genel Meclisi
Üyesi Haydar Erdem, Ortaköy Ýl
Genel Meclisi Üyesi Dilaver Yýldýrým ve Laçin Ýl Genel Meclisi Üyesi Satýlmýþ Kökcü'nün hazýr bulunduðu ziyarete konuþan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere,
ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade ederek, CHP Ýl Genel Meclisi
Grubu'nun bu güne kadar ortaya

koyduklarý çalýþma performansýndan duyduðu memnuniyeti ifade
ederek, CHP olarak Çorum'a hizmet noktasýnda ellerini deðil, gövdelerini taþýn altýna koymaya hazýr
olduklarýný belirtti. Suludere, parti
olarak bu güne kadar olduðu gibi
bundan sonra da Çorum'un geliþip, kalkýnmasý, insanlarýn refah
seviyesinin artýrýlmasý için ellerinden gelen her türlü destek ve katkýyý vermeye devam edeceklerini
sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere'ye kutlama ziyaretleri devam ediyor.
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