Fýrýncýlar Odasýnda
zimmet iddiasý

Baþhekime silahlý saldýrýda
ilk duruþma yapýldý
Ç

Ömer Akkaþ

9 OCAK 2016 CUMARTESÝ

orum Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Dr. Ömer
Akkaþ'ýn silahla yaralanmasý olayýyla ilgili ilk duruþma yapýldý. Olayýn ardýndan tutuklanan sanýk polis memuru S.E. hakim karþýsýna çýktý.
Çorum ikinci Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmayý Çorum Tabip Odasý
ve bazý doktorlarda izledi. 3’DE

Ç

Adem Çýkýk

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

orum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, 'nitelikli zimmet ve görevi kötüye kullanma' iddialarýyla ilgili baþlatýlan soruþturma kapsamýnda tutuklandý. Çorum Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, odanýn faaliyetlerinde usulsüzlük iddiasýna iliþkin Oda Baþkaný
Adem Çýkýk hakkýnda soruþturma baþlatýldý. 3’DE

Yýl: 1 Sayý: 37

www.kesinkarar.com

Bu sigorta araba sattýrýr
Z

orunlu trafik sigortasý bir yýlda üç kat arttý. Poliçe yenilemek isteyen sürücüler fiyatlar karþýsýnda þok oldu. Bir yýl önce 250, 300 liraya yaptýrýlabilen zorunlu trafik sigortasý, bu yýl neredeyse
üç kat daha pahalýya mal olmaya baþladý. Her araç sahibinin yaptýrmasý zorunlu olan trafik sigortasý primlerinde son bir yýl içinde ciddi artýþlar meydana geldi. Geçen yýl Ocak ayýnda bir sigorta þirketinden 300 TL'ye trafik sigortasýný yaptýran bir otomobilin
bugün ödeyeceði sigorta primi 700 TL'ye
çýktý. Bu fiyat aracýn modeli ve
sürünün özelliklerine göre
de bin TL'ye kadar da
artabiliyor. 5’DE

Ahmet Yakut

+18 öncesinde
bilgisayardan
uzak durulsun

Ç

Ali Ahmet Doðan

RT de yayýnlanan Günün
Ýçinden Programý'nda konuþan Eðitim Formatörü Ahmet Yakut ailelere önemli uyarýlarda bulundu Hafta içi hergün 08.30-10.00 saatleri arasýnda ÇRT de canlý yayýnlanan
Günün Ýçinden programýnýn
dünkü konuðu Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý
Aile Eðitimi Formatörü Ahmet Yakut
oldu. 2’DE

Ak Parti'nin yardým týrý yola çýktý
A

CHP Kadýn Kollarýndan ziyaret

C

HP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu gazetemizi ziyaret etti. Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baikaný
Seval Yürekli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri
ziyarette gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la
görüþtü. 2’DE

K Parti Çorum Teþkilatlarýnca, geçtiðimiz günlerde Bayýrbucak Türkmenleri
için yardým kampanyasý baþlatýldý. Kampanyaya partililerin yaný sýra vatandaþlarda büyük destek verdi. Cuma namazý çýkýþýnda Meydan Cami önünde düzenlenen törende konuþan AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yardým kampanyasýnýn kamuoyuna açýklanmasýnýn ardýndan büyük
bir ilgi gösterildiðini
belirterek, kampanyaya destek olan
herkese teþekkür etti.
7’DE

'Gazetecilik kutsal bir meslektir'

2

Sönmez Çalýþkan

Çorum'da nöbetçi
eczane sayýsý artýrýldý

4

5. Bölge Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Sönmez Çalýþkan yaptýðý yazýlý
açýklamada; 10 Ocak 2016 Pazar gününden baþlamak üzere,
Çorum Merkez de hafta içi ve
pazar günleri nöbetçi eczane sayýsýnýn 3 ' e çýkarýlacaðýný bildirdi. 3’DE

Ne yemeli, Ne yememeli...

6
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+18 öncesinde
bilgisayardan uzak durulsun
Ailelere uyarý!

ÇRT de yayýnlanan Günün Ýçinden Programý'nda konuþan Eðitim
Formatörü Ahmet Yakut ailelere önemli uyarýlarda bulundu.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý Aile
Eðitimi Formatörü Ahmet Yakut

Hafta içi hergün 08.30-10.00 saatleri arasýnda ÇRT de canlý yayýnlanan Günün Ýçinden
programýnýn dünkü konuðu Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý Aile Eðitimi Formatörü
Ahmet Yakut oldu.
Televizyon ve internetin aile içi iletiþime
olumsuz etkilerinin konuþulduðu programda Aile Eðitimi Formatörü önemli uyarýlarda bulunarak, 18 yaþýndan önce çocuðun
odasýnda internet kullanýmýna izin verilmemesi gerektiðini ifade etti. Çocuklar internet

kullanacaksa ailenin bulunduðu ortak ortamda olmalý ve ailenin kontrolünde kullandýrýlmalýdýr, televizyon ve internet baðýmlýlýðý çocuklarý yalnýzlýða ve mutsuzluða itiyor diyen
Yakut, bazý aileler çocukla arkadaþlýðý abartýyor, anne babanýn ailenin büyüðü olduðu ve
otoritesini kaybetmemesi gerektiðinin altýný
çizelim diyerek, aile kontrolsüz bir ortam olan
interneti mutlaka kontrol altýnda kullandýrmalý, çocuklarla daha çok sohbet etmelidir" dedi.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Hafta içi hergün 08.30-10.00 saatleri arasýnda ÇRT de canlý yayýnlanan Günün Ýçinden programýnýn dünkü
konuðu Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý Aile Eðitimi Formatörü Ahmet Yakut oldu

'Gazetecilik kutsal
bir meslektir'
Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü nedeniyle bir açýklama yaptý
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av.Rumi Bekiroðlu yaptýðý
açýklamada; çalýþanlarýna
ekonomik ve sosyal haklar
saðlayan 2/2 sayýlý yasanýn
10 Ocak 1961 yýlýnda kabulüyle ilan edilen ''Çalýþan Gazeteciler Günü'nün bu yýl
55.yýlýný kutlamaktayýz" dedi.
Bekiroðlu açýklamasýnda "AK
Parti Hükümet olarak, hak ve
özgürlükleri geniþletmek adýna çok önemli adýmlar attýk.
Demokratik sistem içinde en
önemli özgürlük alanlarýn baþýnda, basýn özgürlüðü, düþünce ve ifade hürriyeti gibi
konularýn geldiðini biliyoruz.
Bu alanlarda Türkiye'yi geçmiþin birçok yükünden, yanlýþlarýndan kurtarmýþ bir hükümetiz.
Bununla birlikte, gazetecilik
mesleðinin itibarý ve güvenilirliðini korumak hasebiyle, basýn emekçilerinin mesleklerini evrensel
hukuk normlarý çerçevesinde ifa etmeleri de son
derece elzemdir.
Gazetecilik, özellikle fedakarlýk isteyen, zor þartlarda yapýlan önemli bir
meslektir. Bir milleti aydýnlatma ve uyarmada,
bir millete muhtaç olduðu fikri gýdayý vermede,
özet olarak bir milletin
hedefi mutluluk olan
müþterek istikamette yü-

rümesini teminde, basýn baþlý
baþýna bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Gazetecilerin, halkýmýzý geliþen olaylar
hakkýnda bilgilendirmek için
ortaya koyduklarý emek kutsaldýr. Onlarýn bu görevleri
yerine getirirken yaptýklarý çalýþmalara yardýmcý olmak da
hepimizin görevidir.
Ýlkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin
yerine getirdikleri bu önemli
kamu hizmeti için teþekkür
eder, Ýlimizin sosyal, kültürel
ve ekonomik geliþmesine
gündeme taþýdýklarý konularla
katký saðlayan deðerli basýn
çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete
intikal eden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, görevi baþýnda bulunanlara çalýþmalarýnda baþarýlar diliyor selam
ve muhabbetlerimi sunuyorum "dedi. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av.Rumi Bekiroðlu

Et fiyatlarý artacak mý?
TÜKETBÝR Baþkaný Tunç, et
fiyatlarýnýn artacaðýna yönelik
spekülasyonlarla ilgili konuþtu: "Et fiyatlarýnda artýþ olacaðýný düþünmüyorum.''
Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri
Merkez Birliði (TÜKETBÝR)
Baþkaný Bülent Tunç, et fiyatlarýnda artýþ olacaðýný düþünmediðini belirterek, "Tüketici
ve üreticilerimiz yeni yýlda
'kýrmýzý ete zam' yapýlacak
gibi spekülasyonlara kapýlmamalý. Her þey normal
düzeyde" dedi.
Tunç, Resmi Gazete'de
yayýmlanan kararla, yemde
yüzde 8, gübrede ise yüzde
18 olan KDV'nin, yüzde 1'e
düþürüldüðünü hatýrlattý.
Kararýn uygulanmasýnda
ürkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði
sýkýntýlar yaþanmasýndan
(TÜKETBÝR) Baþkaný Bülent Tunç
endiþe duyduklarýný ifade
eden Tunç, konuyla ilgili Gýda
seyrettiðine iþaret etti.
Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk Çelik ile Et fiyatlarýnda artýþ olacaðýný düþünmediðigörüþtüklerini ve kaygýlarýný anlattýklarýný
ni anlatan Tunç, þöyle devam etti:
belirtti.
"Tüketici ve üreticilerimiz yeni yýlda 'kýrmýzý
ete zam' yapýlacak gibi spekülasyonlara
"KIRMIZI ETTE ZAM YOK"
kapýlmamalý. Her þey normal düzeyde.
Türkiye'de et piyasasýný yöneten 8-9 güçlü
Tunç, gazete ve internet sitelerinde yer
firma var. Bu firmalar zaman zaman
alan, ''Kýrmýzý ete zam'', ''Ette zam kapýda'',
spekülasyonlar yapmak istiyor. Bunlar bil''Ete zam geldi'' gibi haberlerin gerçeði
inçli bir þekilde yapýlýyor. Ancak Et ve Süt
yansýtmadýðýný söyledi.
Kurumu buna müsaade etmiyor.''
Kýrmýzý ete zam yapýlmadýðýný dile getiren
Tunç, Türkiye'de yeterince hayvan
Tunç, Et ve Süt Kurumunun da müdahaleolduðunu ve et sýkýntýsý yaþanmadýðýný da
siyle et fiyatlarýnýn normal seviyelerde
sözlerine ekledi.

K.K: 02

CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu gazetemizi ziyaret etti.

CHP Kadýn Kollarýndan ziyaret
Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu gazetemizi ziyaret ederek Gazeteciler Günü'nü kutladý
CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim
Kurulu gazetemizi ziyaret etti. Merkez Ýlçe
Kadýn Kollarý Baikaný
Seval Yürekli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ziyarette
gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la
görüþtü.
Ziyarette Merkez Ýlçe
Kadýn Kollarý Baþkaný
Seval Yürekli, "gazetenizin yayýn hayatýna
baþlamasý nedeniyle
hayýrlý olmasýný diliyoruz. Basýnýn güçlü olmasý toplumsal sorunlarýmýzýn
aþýlmasýnda oldukça büyük önem
taþýmaktadýr. Ülkemizde ve þehrimizde basýnýn içinde bulunduðu

sorunlarýn aþýlmasýnda hepimize
görevler düþüyor" dedi.
"Özgür Basýn içinde bulunduðumuz süreçte hepimiz için hayati

önem taþýyor, fikirlerimizi projelerimizi özgürce
dile getirmemiz,
toplumun kanayan yaralarýna
çözüm bulmamýz için özgür
basýna ihtiyacýmýz var" diyen
CHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Yürekli
"sizlerle birlikte
sorunlarýn aþýlmasý için gayret
göstereceðiz, bu
vesileyle 10
Ocak Çalýþanlar
Günü'nü de kutluyoruz, basýnýn
karþý karþýya olduðu sorunlarýn bir
an önce giderilmesini istiyoruz"
dedi. (Haber Merkezi)
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Baþhekime silahlý saldýrýda
ilk duruþma yapýldý
Çorum Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi
Dr. Ömer Akkaþ'ýn silahla yaralanmasý olayýyla ilgili ilk duruþma yapýldý. Olayýn ardýndan tutuklanan sanýk polis memuru S.E. hakim karþýsýna çýktý. Çorum ikinci Aðýr Ceza
Mahkemesindeki duruþmayý Çorum Tabip
Odasý ve bazý doktorlarda izledi.
Olay, 10 Kasým 2015'te Çorum Özel Elit Park
Hastanesi'nde meydanda geldi. Ýddiaya göre, hastaneye gelen Sinop Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polis memuru 43 yaþýndaki
S. E. hastane baþhekimi Ömer Akkaþ ile tartýþmaya baþladý. Bu sýrada zanlýnýn silahýndan çýkan kurþun ile Ömer Akkaþ sol elinden yaralanmýþtý. Çevredekiler tarafýndan
etkisiz hale getirilen zanlý S.E. ise polise teslim edilmiþti. "Kasten yaralama, hürriyeti
yoksun kýlma, tehdit" suçlarýndan nöbetçi
mahkemeye çýkarýlan Selim E. tutuklanarak
cezaevine gönderilmiþti.
Alaca Nüfusuna kayýtlý olduðu ve Sinop
Emniyet Müdürlüðü'nde görev yaptýðý öðrenilen zanlý S.E. ilk kez hakim karþýsýna çýktý. Çorum ikinci aðýr ceza mahkemesindeki
duruþmaya Baþhekim Dr. Ömer Akkaþ ve
olayýn tanýklarý da katýlarak ifade verdi.
Duruþmayý, Dr. Ömer Akkaþ'a destek amacýyla Çorum Tabip Odasý, Aile Hekimleri
Derneði, Türk Saðlýk-Sen yöneticileri ve 19.
Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu
ile bazý hekimlerde izledi.
Zanlý S.E. ifadesinde 10 Kasým günü 3 kez
baþhekimin odasýna geldiðini, ilk geliþinde
Almanya'da kalp ameliyatý olan bir yakýnýnýn
Çorum'a gelmesi halinde burada tedavisinin mümkün olup olmayacaðýný sorduðunu, ikinci geliþinde yine bu yakýnýnýn Almanya'daki sigortasýnýn Çorum'da geçerli
olup olmayacaðýný sorduðunu, son geliþinde ise babasýnýn tek gözünden ameliyat olduðunu, ikinci gözünden de ameliyat olmasý gerektiðini ancak yaþlý olduðunu ve ölüm
riskinin olup olmayacaðýný sormasý üzerine
Baþhekim Akkaþ'ýn 'Yaþlýysa ölür' þeklindeki
cevabý üzerine kendisiyle tartýþmaya baþladýðýný iddia etti.
Zanlý S.E. bu sýrada baþhekim iþle arasýnda
arbeden yaþandýðýný öne sürerek "Belimdeki silahý almasýnlar diye tuttum o sýrada ye-

re düþerken silah elimde kaldý ve olaya müdahale eden bir baþka kiþinin de silaha sarýlmasý üzerine silah ateþ aldý, ancak tetiðe
ben basmadým" dedi.
Baþhekim Ömer Akkaþ ise, sanýk S.E'nin 10
Kasým günü 3 kez geldiðinde kendisiyle
özel görüþmek istediðini söyleyerek odanýn
kapsýný kaptýðýný söyledi. Akkaþ zanlýnýn bir
yakýnýnýn, bir süre önce hastanede vefat ettiðini ve kan parasý istediðini iddia etti. Akkaþ "Bu þekilde kan parasý verilmez. Mahkemeye baþvur" dediðini ve bunun üzerine
zanlýnýn "Ben bunlarla uðraþamam. Kendi
iþimi kendim hallederim" diyerek belinden
çýkardýðý silahý kendisine doðrulttuðunu iddia etti. Akkaþ daha sonra dýþarýdakilere sesini duyurabilmek için zanlýya 'Çýk dýþarý' diye baðýrarak üzerine yürüdüðü sýrada baðrýþmalar üzerine içeri giren sekretere zanlýnýn silahýný doðrulttuðunu görünce zanlýnýn
elindeki silahý tutmaya çalýþtýðýný ve itiþme
sýrasýnda kendisinin yere, zanlýnýn da üzerine düþtüðünü iddia etti. Sekreterin odadan
çýkarak yardým istemesi üzerine içeriye giren bir hastane çalýþanýnýn zanlýnýn tutmaya
çalýþtýðý sýrada zanlý S.E'nin silahý ateþleyerek kendisini elinden yaraladýðýný söyledi.
Duruþma hakimi daha sonra olayýn tanýklarýndan baþhekim sekreteri, hastane çalýþaný
ve yardýma gelen taksi þoförünün de ifadelerini dinledi. Öte yandan baþhekimin sekreteri de sanýktan davacý olduðunu bildirdi.
Eksik evraklarý tamamlanmasý için duruþma
21 Ocak tarihine erteledi.
DR.AKKAÞ'TAN DURUÞMAS
SONRASI AÇIKLAMA
Adliye çýkýþýnda açýklama yapan Dr. Ömer
Akkaþ, saðlýk personeline yönelik saldýrýlarak karþý devletten destek beklediklerini
söyledi. Akkaþ "Arkamýzda destek olmasýný
istiyoruz. Saðlýk personeli ve hekimler olarak arkamýzda devlet olursa rahat ederiz.
Ben bunun maðduruyum ve bunun için
mücadele ediyorum. Bu desteði devletten
istiyorum. Adil bir yargýlama olduðuna inanýyorum. Adalet gereðini yapacaktýr" dedi.
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ASAYÝÞ BÜLTENÝ

Organize Sanayide
Ýþ Kazasý
Çorum Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iþletmede
iþçi olarak çalýþan V.G.(38)'nin eritmek için ocaða attýðý maden parçalarýnýn alnýna sýçramasý sonucu yaralandý. Yaralanan iþçi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan
müdahalenin ardýndan taburcu edildi.

Kargý'da Zehirlenme
Dr. Ömer Akkaþ
'CEZALAR CAYDIRICI DEÐÝL'
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa
Azak'ta duruþmanýn ardýndan yaptýðý yazýlý
açýklamada, Çorum Tabip Odasý olarak
Ömer Akkaþ'a destek amacýyla duruþmaya
katýldýklarýný bildirdi. Azak "Saðlýkta þiddetin
olaðan hale geldiði þu günlerde, tüm þiddet
olaylarýný kýnýyoruz. Þiddetin önlenmesi hepimizin sorunu olduðu için iktidarý ve muhalefetiyle herkesimin bir an önce çözüm
üretmek için elbirliði ile çalýþmasý gerektiðini dile getirmek istiyorum. Ayrýca bu konuda idarecilerimiz, basýn ve tüm vatandaþlarýmýz da üzerine düþen görevleri yerine getirmelidir" dedi. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik
þiddete yönelik verilen cezalarýn caydýrýrcý
olmadýðýný savunan Azak, "Dr. Ersin Arslan'ýn ölümünden sonra çýkarýlmasý için söz
verilen 'Saðlýkta Þiddetin Önlenmesi Yasasý'
maalesef hala hayata geçirilememiþtir. Bizler Meclisten bütün partilerin desteði ile
'Saðlýkta Þiddetin Önlenmesi Yasasý'nýn' acilen çýkarýlmasýný ve þiddeti önleyecek diðer
uygulamalarla birlikte faaliyete geçmesini
istiyoruz" dedi. Saðlýk sistemindeki aksaklýklarýn sorumlusu olarak çalýþanlarýn gösterildiðini ve Alo 184 SABÝM þikayet hattýnýn
amacýnýn dýþýnda kullanýldýðýný dile getiren
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak,
yalan ihbarlarla anlamsýz bir þekilde soruþturmalar açýldýðýný ve güvenli bir çalýþma
imkanýnýn ortadan kaldýrdýðýný
kaydederek, bu uygulamalarýn
tekrar gözden geçirilmesini istedi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Kargý-Uzunyurt köyünde H.T.(61) ve A.T.(64)'nin evlerinde
oturduklarý sýrada sobadan sýzan karbonmonoksit gazý sebebiyle zehirlendiler. Zehirlenen çift Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý.

Mecitözü'nde Servis
Þarampole Girdi
Söðütyolu Köyü istikametinden Mecitözü'ne gitmekte olan
E.E.(21)'in kullandýðý örgenci servisi þarampole girdi. Meydana gelen kazada serviste bulunan öðrencilerden
G.B.(14), Z.E.(12),A.B.(18),B.K.(12),Ö.A.(16),Ý.P.(12),M.A.(12)
ve M.D.(14) olmak üzere (8) öðrenci yaralandý. Yaralý öðrenciler Mecitözü Devlet Hastanesi ve Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý.

Dikkatsiz Sürücü
Þarampole Devrildi
Çorum'dan Ýskilip'e doðru seyir halinde olan M.Ö.(25) yönetimindeki araç Cerit Köyü mevkiinde dikkatsizlik sonucu
þarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta
yolcu olarak bulunan H.E.D.(43) ve A.Ç.(37) yaralandý. Yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan müdahalenin ardýndan taburcu edildi.

Osmancýkta Yangýn Paniði
Osmancýk- Kýzýltepe köyünde T.Ö.(83)'nün yataðýnda ýsýnmak için kullandýðý elektrikli battaniyenin kýsa devre yapmasý sonucu yangýn çýktý. Yangýnda evin yatak odasýnýn ve
salon bölümünün tamamen yandýðý öðrenildi. Osmancýk itfaiyesini müdahale etmesi ile söndürülen yangýnda ölen ya
da yaralanan olmadýðý açýklandý.

Trafik Kazasý Can Aldý
Çorum istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan
E.Y.(34) yönetimindeki minibüs Pýnarbaþý köyü mevkiinde
direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çýkarak þarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan
E.Y.(30) olay yerinde hayatýný kaybederken, araç sürücüsü
ve araçta yolcu olarak bulunan M.U.(39) yaralandý. Yaralýlar
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndýlar.

Sungurlu'da Kaza
Çorum Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Dr. Ömer Akkaþ'ýn silahla yaralanmasý olayýyla ilgili ilk duruþma yapýldý.

Çorum'da nöbetçi eczane sayýsý artýrýldý
Eczacý Odasýnýn aldýðý kararla, Çorum Merkez de hafta içi ve pazar günleri nöbetçi eczane sayýsý üçe çýkarýlýyor
45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Yönetim Ku- dan dolayý; sürekli ayný vakalar geldiði için
hekimlerin tedavisinde ayný grup ilaçlarý
rulu Baþkaný Sönmez Çalýþkan yaptýðý yazýlý
yazdýðýný belirten Çalýþkan, bu sebeple nöaçýklamada; 10 Ocak 2016 Pazar gününden
baþlamak üzere, Çorum Merkez de hafta içi betin ilerleyen saatlerinde hastalarýn bazý
grup ilaçlara eriþiminde sorunlar yaþanabilve pazar günleri nöbetçi eczane sayýsýnýn 3
diðini dile getirdi. Çalýþkan, "Nöbetçi ecza' e çýkarýlacaðýný bildirdi.
nenin; nöbette kaç hastanýn geleceðini veOda Baþkaný Çalýþkan açýklamasýnda; " nöya hangi ilacýn yazýlabileceðini tahmin etme
betçi eczanelerimizde dönemsel olarak yaþanan yoðunluklar geçene kadar uygulama- þansý bulunmamaktadýr. Diðer taraftan Çoyý sürdüreceðiz. Ayrýca Cumartesi günlerin- rum ' da faaliyet gösteren ilaç depolarý da
belirli saatte kapanmaktadýr. Yoðunluk yaþade nöbetçi eczane sayýsýnýn 4 oluþu da devam edecektir. Bu dönemde; gerek eczane- nan bu geçici dönemde, ecza depolarýnýn
biraz daha geç saatte kapanmasý Yönetim
lerimizde reçetedeki ilacý hastalarýmýza verirken kullandýðýmýz sistemlerde anlýk
oluþan arýzalar sebebiyle yaþanan
aksaklýklar, gerekse mevsimsel olarak yaþanan hastalýklarýn artýþ göstermesinden dolayý oluþan nöbetçi
eczanelerimizde ki yoðunluðu azaltmak ve hastalarýmýzýn maðduriyet
yaþamasýna engel olmak için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz" dedi.
Nöbetçi saðlýk kuruluþuna giden
hastalarýn muayene olduktan sonra;
en yakýn eczaneye yöneldiðini, bu
sebeple bir nöbetçi eczane yoðunken diðerinde yoðunluk yaþanmadýðýný kaydeden Çalýþkan, "Hastalarýmýz Gazi Caddesinde veya hastane
yakýnlarýnda sürekli bir nöbetçi eczane bulunmasýný talep etmektedirler. Fakat eczanelerimizin þehirdeki
daðýlýmýna göre ve eczanelerimiz
arasýndaki adaleti saðlama açýsýndan bu mümkün deðildir" dedi.
45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Yönetim
Ayrýca yaþanan salgýn hastalýklarKurulu Baþkaný Sönmez Çalýþkan

Sungurlu istikametinden Alaca istikametine seyir halinde
olan K.C.(34) yönetimindeki araç sürücünün dikkatsizlik ve
tedbirsizlik nedeniyle þarampole devrildi. Araç sürücüsü ve
araçta yolcu olarak bulunan B.C.(35) ve S.N.C.(1) yaralandý.
Yaralýlar Sungurlu Devlet Hastanesinde yapýlan müdahale
sonrasý taburcu edildi.

Bayat'ta Kaza
Ýskilip istikametinden Çankýrý istikametine gitmekte olan
O.T.(23) yönetimindeki araç yolun sað tarafýnda park halinde duran H.T.(42) yönetimindeki çekiciye çarpmamak için
direksiyon hakimiyetini kaybederek þarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.T.(63)
hayati tehlikeleri olacak þekilde yaralandý. Yaralýlar Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý.

Kurulumuz ve Depo Müdürlerimiz ile önümüzde ki hafta yapacaðýmýz toplantýda kendilerinden talep edilecektir. Nöbette saðlýk
hizmeti almaya baþvuran hastalarýmýzýn;
Eczanelerimiz ve hastanelerimizdeki aksaklýklarýn, sistem
kaynaklý olabileceðini de düþünerek daha duyarlý ve saygýlý
davranmalarýný
da talep ediyorum. Çünkü;
her türlü þartta
kendilerine hizmet sunan doktor ve eczacýlarýmýz kolay yeÇorum Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Adem Çýkýk 'Zimmet' Ýddiasýyla tutuklandý
tiþmemektedir.
Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný
Halkýmýzýn maðAdem Çýkýk, 'nitelikli zimmet ve görevi kötüye
duriyet yaþakullanma' iddialarýyla ilgili baþlatýlan soruþturma
mamasý için,
kapsamýnda tutuklandý.
saðlýktaki tüm
Çorum Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamaya göpaydaþlarýmýz
re, odanýn faaliyetlerinde usulsüzlük iddiasýna
ile ahenkli ve
iliþkin Oda Baþkaný Adem Çýkýk hakkýnda soruþözverili olarak
turma baþlatýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýçalýþmaktayýz"
lýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipdiye konuþtu.
lerince yürütülen soruþturmada odadaki dokü(Haluk
manlara el konuldu ve ilgili kiþilerin beyanlarýna
SÖYLEMEZ)
baþvuruldu. Soruþturma sonucunda "nitelikli

Fýrýncýlar Odasýnda
zimmet iddiasý

zimmet ve görevi kötüye kullanma"
suçlamasýyla gözaltýna alýnan
Adem Çýkýk, sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine
gönderildi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler
Odasý Baþkaný Adem Çýkýk

Sayfa

4

GÜNDEM

9 OCAK 2016 CUMARTESÝ

10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü
Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Çorum Valiliði, bazý sosyal paydaþlar ve
meslek örgütleri mesaj yayýnlayarak halkýn haber alma özgürlüðüne vurgu yaptý
Her yýl 10 Ocak'ta kutlanmasý geleneksel hale
gelen "Çalýþan Gazeteciler Günü" çeþitli kesimlerin kutlama mesajlarýyla bu yýl da kutlandý. Gazetecilik mesleði adýna deðiþen bir

þey olmazken, basýn özgürlüðü, halkýn haber
alma özgürlüðü bir kere daha ifade edildi.
Çorum Valiliði kutlama mesajýnda demokrasinin vazgeçilmez unsurunun basýn olduðuna

vurgu yapýlýrken. Çorum TSO'nun mesajýnda
dünyanýn en stresli mesleði sýralamasýnda
gazeteciliðin 9. sýrada yer aldýðýna iþaret edildi. Memur Sen Çorum Ýl Temsilciði kutlama

Memur Sen Çorum
Ýl Temsilciði

Çorum Valisi Kara
lumun bilinçlenmesine vesile olÇalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle
maktadýr.
Çorum Valisi Ahmet Kara yayýnladýGazetecilik, fedakârlýk ve sorumluðý mesajýnda þu ifadelere yer verdi.
"Demokrasinin vazgeçilmez unsurla- luk isteyen zor þartlarda yapýlan
rýndan olan basýn, her zaman ve her önemli bir meslektir. Gazetecilerin
rahatça görevlerini yapmalarý, çalýþyerde doðru, tarafsýz, ilkeli haber
malarýný sürdürmeleri toplumun bir
vererek, objektif davranarak haber
gereðidir. Onlarýn bu göalma özgürlüðümüzü
revleri yerine getirirken
saðlayan en etkili
yaptýklarý çalýþmalara
araçtýr. Günümüzde
yardýmcý olmak da heiletiþim teknolojilerinpimizin görevidir.
deki hýzlý geliþme, yaKamu yararýna hizmet
zýlý ve görsel basýnýn
yapmakta olan gazeteci
yaný sýra sosyal medarkadaþlarýmýz, ilimizin
yanýn da faaliyet ve
sosyal, kültürel ve ekoetki alanýný geniþletnomik geliþmesine ve
miþ, toplumun bilgikalkýnmasýna önemli
lenme imkânlarýnýn
katkýlar saðlamaktadýrartmasýný da berabelar. Halkýmýzý doðru bilrinde getirmiþtir.
gilendirmenin yaný sýra,
Halkýn eksiksiz ve
birlik ve beraberliðimidoðru haber akýþýyla
zin korunmasý, meselebilgilendirilmesi, þeffaf
lerimizin anlayýþla çötoplum olmanýn önceVali Ahmet Kara
zülmesine katký saðlalikli þartlarýndan biridir.
masý noktasýnda da yapýcý bir rol
Açýk bir toplumun oluþumuna
üstlenmektedirler.
önemli katkýlar sunan basýn menBu önemli görevi icra eden tüm desuplarý ayný zamanda herkesin kenðerli basýn mensubu kardeþlerimin
di düþüncesini kolayca ve rahatça
'10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gübelirtmesine, her fikrin açýkça topnü'nü tebrik ediyor, çalýþmalarýnda
lumda yer bulmasýna, insan haklarý
baþarýlar diliyorum."
ve daha birçok önemli konuda top-

mesajýndaysa basýn, kiþi haklarýna ve özel hayata saygý, doðru ve tarafsýz haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir ifadeleri
kullanýldý. (Haber Merkezi)

Erol Karadaþ

Çetin Baþaranhýncal

Çorum TSO
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlayan Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ
ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ortak
mesajlarýnda þu ifadeleri kullandý.
"Uluslararasý bir þirketin deðerlendirmesine göre gazetecilik, dünyanýn en stresli meslekleri arasýnda 9. sýrada
yer almaktadýr. Bu sýralama, basýn mensuplarýnýn aslýnda ne kadar zor bir görevi yerine getirdiklerini göstermektedir. Toplumun geliþmelerden haberdar edilmesi
adýna gece-gündüz demeden çalýþan basýn mensuplarýmýz, bu anlamda her türlü takdiri hak etmektedir. Bulunduðu ilin ülkesinin çýkarlarýný gözeten bir yayýn anlayýþýyla, basýn meslek ilkelerinden ödün vermeksizin görevini ifa eden basýn mensuplarýmýz, bu özellikleriyle ilimizin ve ülkemizin kalkýnmasýna katkýda bulunmaktadýrlar.
Ayrýca, ilimizde 2015 yýlýnýn sonunda alýnan bir kararla
4 gazetemiz yayýnýný sonlandýrma kararý almýþtýr. Yayýn
hayatýný sona erdiren gazetelerimizin çalýþanlarýna hayatlarý boyunca baþarý ve mutluluk diliyoruz. Görevlerine devam eden gazete çalýþanlarýmýzýn da iþlerinde baþarýlý olmasý temennisiyle 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü'nü kutluyoruz"

Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 10 Ocak çalýþan gazeteciler günü nedeniyle
yayýnladýðý mesajýnda :"Basýn,
demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýndan biridir. Toplumu
aydýnlatma ve doðru bilgilendirme görevini yerine getiren basýn, bireysel hak ve özgürlükleri
esas alarak görev yapar. Günün
her saatinde haber peþinde koþan, zor þartlar altýnda çalýþýp,
sorumluluk duygusu içinde
toplumu bilgilendiren, halkýn talep ve beklentilerini yansýtarak
önemli bir kamu görevini yerine getiren basýnýn demokrasinin geliþmesine çok önemli katkýlarý vardýr. Bu nedenle basýn
mensubu görevini yerine getirirken, hukukun evrensel standartlarý, kiþi haklarýna ve özel
hayata saygý, doðru ve tarafsýz
haber verme ilkelerinden asla
taviz vermemelidir. Daha geliþmiþ bir demokrasi için basýnýn
objektif olmasý kadar basýn çalýþanlarýnýn, çalýþma þartlarýný iyileþtirmek ve kamuoyu adýna
yaptýklarý görevlerinde onlara
destek vermek sadece sorumlularýn deðil toplumun da göre-

vidir. Çünkü basýn mensuplarý,
mesleklerinin gereðini yerine
getirmek için yeri gelince canýný
ortaya koyarak görev yaparken;
sorunlarýnýn çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarýna kavuþmalarý görevlerini daha iyi
yapmalarýný saðlayacak önemli
adýmlardýr."
Bu vesileyle basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Gününü kutlarken; baþta görevi
uðruna hayatýný kaybeden tüm
basýn mensuplarýný rahmetle
anýyoruz. Basýn Meslek Ýlkelerine doðrultusunda kamuoyunun
bilgilendirilmesinde büyük özveri gösteren, matbaacýsýndan
genel yayýn yönetmenine kadar
tüm basýn çalýþanlarýnýn gününü kutluyoruz." Ýfadelerini kullandý.

Ahmet Saatcý

10 Ocak çalýþan gazeteciler günü nedeniyle açýklama yapan Çorum Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam gazete çalýþanlarýnýn sorunlarýný gündeme getirdi.

Sami Çam, basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýný gündeme getirdi
10 Ocak çalýþan gazeteciler günü nedeniyle
açýklama yapan Çorum Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam gazete çalýþanlarýnýn
sorunlarýný gündeme getirdi. Çam, basýn iþ
kolunda çalýþan gazetecilerin SGK ve Vergi

paylarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý, iþverenin bu paylarý çalýþan gazetecilere yansýtmasý gerektiðini belirtti.
Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sam Çam
açýklamasýnda, "Anayasal sistem içerisinde

kuvvetler ayrýlýðý ilkesi göz önüne alýndýðýnda yasama ,yürütme ve yargýnýn millet adýna görev yaptýðý bir gerçektir. Bu görevlerini
baðýmsýz olarak yapmasý evrensel hukuk
normlarý ve demokrasinin vazgeçilmez te-

'Gazeteciler, her türlü
desteðe ve övgüye layýktýr'
MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü'nü dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý.
Gazeteciliðin fedakârlýk isteyen zor
þartlarda yapýlan bir meslek olduðunu

MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray

ifade eden Demiray, tüm bu zor þartlara göðüs gererek kamu yararýna görev yapan gazetecilerin her türlü desteðe ve övgüye layýk olduðunu vurguladý.
Bir ülkede demokrasinin yerleþmesinin ancak basýn özgürlüðünün korunmasý ve geliþtirilmesi ile mümkün
olacaðýný vurgulayan Demiray, "Düþünce özgürlüðünün en etkili aracý
olan basýnýmýz insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi önemli bir görevi ifa etmektedir. Yerel basýn da her
türlü engel ve olumsuzluklara karþýn,
çalýþanlarýnýn özverili çabalarý ile bu
görevini saðlýklý bir biçimde yerine
getirme gayretindedir." dedi.
Demiray, kutlama mesajýný þu sözlerle sürdürdü; 'Ýlimizde de bu önemli
görevi üstlenen deðerli basýn mensuplarýmýz; vatandaþlarýmýzýn gözü,
kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun ha-

ber alma hakkýna katkýda bulunarak,
görevini ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla
yerine getirmektedir.
Gazetecilik mesleðinin zor ve yýpratýcý
þartlarýna raðmen, üstün bir çabayla
topluma hizmet eden basýn çalýþanlarý
daha iyi imkânlara kavuþturulmalý ve
basýn çalýþanlarýnýn mevcut sorunlarýna çözüm getirilmelidir. Her mesleðin
kendine özgü zorluklarý olmasýna karþýn gazetecilik çok özel bir meslektir.
Gazeteciler, sürekli stres içinde ve bazý durumlarda can güvenliði tehdidi
altýnda günün 24 saati, haftanýn 7, yýlýn 365 günü görev yapmaktadýr.
Tüm baský, sýkýntý ve sorunlara raðmen dik duran, meslek ahlak ve onurunu bedeli ne olursa olsun koruyan
gerçek basýn emekçilerini saygýyla selamlýyor,10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü'nü kutluyoruz'. (Haber Merkezi)

mel ilkeleri arasýndadýr. Yasamanýn koyduðu
kural ve kaideler çerçevesinde yürütme organý yürürlüðünü saðlar ve baðýmsýz mahkemeler Türk milleti adýna denetim yaptýðý
gerçeði aþikardýr. Tüm organlar devlet olmanýn gereði ve millete hizmet için oluþturulmuþ kurallar bütünün yansýmasýdýr.
Hal böyle iken dördüncü bir erk olarak
medya karþýmýza çýkmaktadýr. Medyamýz
millet adýna aslýnda bir kamu hizmeti
yaptýðý aþikârdýr. Erklerin eylem ve iþlemlerini bizahati milletin kendisine haber
verme, bilgi akýþýný saðlayan yegâne araç
medyamýzdýr. Haber ve bilgi akýþýný saðlayan ve haberin mutfaðýnda iþi ehil olarak
yapan basýn yayýn çalýþanlarýnýn günü
kutluyoruz" dedi. Gazete sahiplerinin ve
çalýþan gazetecilerinde yýðýnla sorunlarýnýn olduðunu belirten Çam, "Gazetelerin
çýkmasýný saðlayan, alýn terini, emeði
esirgemeden evine ekmek parasýný kaza-

nan çalýþan gazetecilerin sorunlarý daha vahim ve daha sorunludur. Düþük ücretle çalýþtýrýlmalarý rekor düzeydedir. Çoðu gazetelerde asgari ücret noktasýnda çalýþtýrýlmalarý
söz konusudur. Bunun çözümü olarak asgari ücretliden vergi alýnmamasý gerekmektedir. Basýn iþ kolunda çalýþan gazetecilerin
SGK ve Vergi paylarýnýn devlet tarafýndan
karþýlanmasý, Ýþverenin bu paylarý çalýþan
gazetecilere yansýtýlmasý, Basýn mensuplarýnýn habere ulaþýma zorluklar kaldýrýlmalý ulaþýmýn belediye ve ilgili kurumlar tarafýndan
kolaylýk saðlanmasý gerekmektedir" dedi.
Türkiye'de 95.000 basýn çalýþaný olduðu iþ
kolunda sadece 4.700 kiþinin sendikalý olduðuna da dikkat çeken Sami Çam "Sendikalaþma oraný % 4,5 dir. Basýn
iþkolunda çalýþanlarýn sendikal örgütlenmesinin önündeki
engellerin kaldýrýlmalý" dedi.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sam Çam
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Bu sigorta araba sattýrýr
Zorunlu trafik sigortasý bir yýlda üç kat
arttý. Poliçe yenilemek isteyen sürücüler fiyatlar karþýsýnda þok oldu. Bir yýl
önce 250, 300 liraya yaptýrýlabilen zorunlu trafik sigortasý, bu yýl neredeyse
üç kat daha pahalýya mal olmaya baþladý.
Her araç sahibinin yaptýrmasý zorunlu
olan trafik sigortasý primlerinde son bir

yýl içinde ciddi artýþlar meydana geldi.
Geçen yýl Ocak ayýnda bir sigorta þirketinden 300 TL'ye trafik sigortasýný yaptýran bir otomobilin bugün ödeyeceði sigorta primi 700 TL'ye çýktý. Bu fiyat aracýn modeli ve sürünün özelliklerine göre de bin TL'ye kadar da artabiliyor.
Zorunlu trafik sigortasý fiyatlarý neden
arttý? Ýþte açýklamasý
Sigorta þirketleri, milyonlarca araç sürücüsünü etkileyen zamlarýn
bu yýl da devam edeceði düþüncesinde.
Peki bu artýþýn
sebeple-

ri neler?
Çorum'da 14 yýldýr sigorta sektöründe
faaliyet gösteren Ali Ahmet Doðan konuyla ilgili sorularýmýza cevap verdi.
2004 yýlýnda anlaþmalý tutanak uygulamasýnýn

Geçen yýl Ocak
ayýnda bir sigorta
þirketinden 300
TL'ye trafik sigortasýný yaptýran bir
otomobilin bugün ödeyeceði sigorta primi 700
TL'ye çýktý. Bu fiyat aracýn modeli
ve sürünün özelliklerine göre de
bin TL'ye kadar
da artabiliyor.

baþlamasýyla kaza ve
hasar oranýnda artýþ olduðunu belirten Doðan
hasar ödemelerindeki
artýþ nedeniyle sigorta
þirketlerinde yüzde
300'lere varan zararlarýn
oluþtuðunu bu nedenle
pirim miktarlarýnýn artýrýldýðýný dile getirdi. Bunun yaný sýra 10 yýl bile
geçmiþ olsa da ölümlü
kazalarda kan bedeli tazminatlarýnýn alýnmaya
baþladýðýný ve 170 liraya
sigorta yaptýranlarýn
150-200 bin TL'ye varan
tazminatlar alabildiðini
kaydeden Doðan, bunun da sigorta ücretlerinin arýtýþýndaki en büyük
etkenlerden birisi olduðunu dile getirdi.

Ali Ahmet Doðan

Artýþlar devam eder

Yeni araç için zorunlu
Sigorta ücreti 700-1000 TL

Sigorta ücretlerinde geçen yýla göre
yüzde 200'e varan artýþlar olduðunu
açýklayan Ali Ahmet Doðan, halen de
artýþýn devam ettiðini kaydetti. Doðan
sigorta þirketleri arasýnda fiyatlarda deðiþkenlik olduðunu ancak buna raðmen araç sahiplerinin büyük artýþlarla
karþýlaþtýklarýný belirtti.

Doðan, þu anda yeni bir aracýn sigorta
poliçesinin araca ve kullanýcýya göre
700 lira ile bin TL arasýnda deðiþiðini
açýklarken "Bu fiyatlara alýþacak ve ödeyecek. Sonuçta zorunlu trafik sigortasý olmadan trafiðe
çýkýlmasý mümkün deðil"
dedi. (Haluk SÖYLEMEZ)

Esnafa uyarý, aman
cezalý duruma düþmeyin
Ölçü ve tartý aletlerinin periyodik muayeneleri için gereken baþvurunun zamanýnda yapýlmamasý durumunda ölçü aleti baþýna bin 7 yüz 67 lira ceza ödenecek
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
Çorum Ýl Müdürlüðü ölçü ve tartý
aletlerinin periyodik muayene ve bakýmlarýn yapýlmasý konusunda esnafý
uyardý. 29 Þubat 2016 tarihine kadar
ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine beyannamelerin verilmesi
gerekiyor. Taksimetre ve takograf cihazý sahiplerinin ise metrolojik muayene belgelerindeki son muayene
tarihlerinden önce yetkili servislere
müracaatlarýný yaparak muayene ve
damga iþlemlerini yaptýrmak zorunluluðu var. Periyodik muayene için
zamanýnda müracaat etmeyenler
hakkýnda, daha sonra müracaat etmiþ olsalar dahi, damga süresi dolmuþ ölçü aleti kullanma fiilinden
3516 sayýlý Kanun hükümlerine göre
idari ve cezai iþlem uygulanacak.
idari para cezasý ise bin 7 yüz 67 TL.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
Çorum Ýl Müdürlüðü konuya iliþkin
yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti.
24.07.1994 tarih ve 22000 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliði ile Tartý Aletleri
Muayene Yönetmeliði, Takograf Cihazlarý Muayene Yönetmeliði ve Taksimetre Muayene Yönetmeliði ve diðer ilgili yönetmelikler kapsamýnda
iki yýlda bir muayeneye tabi tutulan,
2014 yýlý damgasý taþýyan ölçü ve
tartý aletleri ile her yýl için muayeneye tabi tutulan 2015 yýlý damgasý taþýyan Egzoz Gazý Analiz Cihazlarý sahiplerinin ölçü aletlerine göre aþaðýda belirtilen kurum ve yetkili muayene servislerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
2016 yýlýnda periyodik muayeneye
tabi tutulacak ölçü aletlerinden;
1- Akaryakýt ölçek ve sayaçlarý,
Adblue sayaçlarý
2- LPG Sayaçlarý,
3- Tartým kapasitesi 2000
kg' üzerinde olan otomatik olmayan tartý
aletleri,
4- Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan
yukarý kütle ölçüleri,
5-Motorlu taþýt lastiklerinin hava basýncý ölçümünde kullanýlan
cihazlar,
6- Nakli metre ve
Hububat muayene
aletleri.
Beyannamelerinin
Çorum Bilim, Sana-

yi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerekiyor.
Diðer Ölçü Aletlerinden,
a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalý aðaç
metreler),
b) Akýcý maddeler için hacim ölçüleri,
c) Kuru taneli maddeler için hacim
ölçüleri,
d) 5 kg' a kadar (5 kg' dahil) hassas
olmayan kütle ölçüleri,
e) Tartým kapasitesi 2000 kg'a kadar
(2000 kg dahil) okuma, çýktý verebilme veya baþka elektronik cihazlarla
baðlantýlý çalýþabilme özelliðine sahip
olmayan III ve IV üncü sýnýf otomatik
olmayan elektronik tartý aletleri,
f) Yay ve elektronik tertibatý bulunmayan maksimum kapasitesi 2000
kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik
tartý aletlerinden;
1) Masa terazileri, 2) Asma teraziler,
3) Tek kollu kantarlar,4) Ýbreli teraziler
için,
Baðlý bulunduklarý Belediyelere beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.
Diðer Ölçü Aletlerinden,
a) Otomatik tartý aletleri, (Örnek:
Otomatik dolum yapýlan üretim yerlerinde kullanýlan)
b) Tartým kapasitesi 2000 kg'a kadar
(2000 kg dahil) okuma, çýktý verebilme veya baþka elektronik cihazlarla
baðlantýlý çalýþabilme özelliðine sahip
III ve IV üncü sýnýf otomatik olmayan
elektronik tartý aletleri, (Örnek: Market reyonlarý ve kasalarýnda ücret ve
gramaj etiket çýktýsý için kullanýlan)
c) I ve II nci sýnýf otomatik olmayan
tartý aletlerinin, (Örnek: Eczacý ve Kuyumcularda kullanýlan)
Müracaatlarýn ise tartý aletleri ile ilgili
yetkili mu-

ayene servislerine yapýlmasý gerekmektedir.
Diðer Ölçü Aletlerinden,
a) Takograf cihazlarý.
Takograf cihazlarýnýn periyodik muayene süresi, takograf cihazýnýn son
muayene iþleminden sonra düzenlenen, kalibrasyon belgesi ve montaj
etiketi üzerindeki tarihten itibaren hesaplanýr. Müracaatlarýnýn ise takograf
cihazlarý ile ilgili yetkili muayene servislerine yapýlmasý gerekmektedir.
b) Taksimetreler.
Taksimetrelerin muayene süreleri ise
metrolojik muayene belgesindeki
son muayene tarihinden itibaren
gün, ay, yýlý belirten tarihler esas alýnarak hesaplanýr. Müracaatlarýnýn ise
taksimetre cihazlarý ile ilgili yetkili
muayene servislerine yapýlmasý gerekmektedir.
c) Egzoz Gazý Analiz Cihazlarý,
Egzoz Gazý Analiz Cihazlarý muayene
süreleri her yýl olup, müracaatlarý
Ocak ve Þubat aylarý içerisinde yapýlýr. Müracaatlarýnýn ise Egzoz Gazý
Analiz Cihazlarý ile ilgili yetkili muayene servislerine yapýlmasý gerekmektedir. Tartý aletleri, Takograf Cihazlarý, Taksimetreler ve Egzoz Gazý
Analiz Cihazlarý hususunda, Bakanlýðýmýzdan Yetkili Muayene Servis Belgesi alan firmalar Ýl Müdürlüðümüz
http://corum.sanayi.gov.tr/ internet
adresinde yayýnlanmaktadýr.
Ýlimiz esnafýnýn maðdur duruma düþmemesi için 29 Þubat 2016 tarihine
kadar ilgili kurum ve yetkili muayene
servislerine beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Taksimetre ve takograf cihazý sahiplerinin ise metrolojik muayene belgelerindeki son
muayene tarihlerinden önce yetkili
servislere müracaatlarýný yaparak
muayene ve damga iþlemlerini yaptýrmak zorundadýrlar. Periyodik muayene
için zamanýnda
müracaat etmeyenler hakkýnda, daha sonra müracaat
etmiþ olsalar dahi,
damga süresi dolmuþ
ölçü aleti kullanma fiilinden 3516 sayýlý Kanun hükümlerine göre
idari ve cezai iþlem uygulanýr. 2016 yýlý için ölçü aleti baþýna uygulanacak idari
para cezasý ise 1.767,00 TL
(Binyediyüzaltmýþyedi. TL)dýr.
(Haber Merkezi)

Psiko eðitim semineri verildi
Osmancýk Atatürk Ortaokulunda okulun öðretmenlerine yönelik 3 oturumda gerçekleþen Psiko Eðitim semineri verildi. Daha önce Psiko eðitim uygulayýcý temel kursuna katýlan
Atatürk Ortaokulu rehber öðretmeni
Mehmet Fatih Akgümüþ tarafýndan
verilen seminere 20 öðretmen katýldý.
Okul müdürü Sakin Karakaþ2ýnda katýldýðý seminerde okulda yeni kullanýlmaya baþlayan akýllý tahtalarda sunum yapýldý. Mili eðitim Bakanlýðý öðretmen yetiþtirme ve geliþtirme genel

müdürlüðünün emirleri ile gerçekleþtirilen psiko eðitim seminerine katýlan
öðretmenlerin sorduðu sorular ayrýca
rehber öðretmen Mehmet Fatih Akgümüþ tarafýndan cevaplandýrýldý.
Çorum il milli eðitim müdürlüðünün
planlý mahalli hizmet içi eðitim planlamasýnda yer alan rehber öðretmenlerin uygulayýcý psiko eðitim temel
kursu sonrasýnda daha sonra Atatürk ortaokulunun velilerine yönelik
olarak psiko eðitim seminerleri verilecek. (Haber Merkezi)

Asgari ücret desteðinde
iki kritik deðiþiklik
Asgari ücret artýþý nedeniyle iþverene
saðlanacak aylýk 110 liralýk devlet desteði, 100 liraya düþtü. Ancak destekten yararlanabilecek iþçi sayýsý, 8,5 milyondan
11 milyona çýktý.
1300 liraya yükselen asgari ücretin iþverene maliyetini azaltmak amacýyla saðlanacak devlet desteðinde deðiþiklik yapýldý.
Düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüþmeleri sýrasýnda AK
Parti milletvekilleri, yeni bir önerge verdi.
Önergeyle 2016'da saðlanacak
aylýk 110 liralýk destek, 100 liraya düþürüldü. Ýþverenin asgari
ücret artýþýndan kaynaklý aylýk
274 liralýk ek maliyetinin devlet
tarafýndan karþýlanan oraný, yüzde 40'dan yüzde 36'ya düþtü.
KAPSAM GENÝÞLEDÝ
Ancak devlet desteðinin, asgari
ücretli iþçiler dýþýnda, 2015'de
brüt maaþý 2 bin 550 lira olan iþçiler için de verilmesi saðlandý.
Deðiþiklikle, devlet desteði alýna-

bilecek iþçi sayýsý 8.5 milyondan 10 milyon 997 bine çýktý. özel sektörde çalýþan
iþçilerin yüzde 80'i için iþverenlere destek verilmesinin önü açýldý.
MADENCÝLÝKTE ÝKÝ KAT DESTEK
Madencilik sektöründe ise devlet desteði, normalin iki katý oldu. Madencilikte iþverene, iþçi baþýna 200 lira destek verilecek.
Deðiþiklik, desteðin devlete maliyetini de
arttýrdý. Ýlk haliyle 10,5 milyar lira olan
maliyet, 11,5 milyar liraya yükseldi.

ÖZÜR
Gazetemizin 08-01-2016 tarihli sayýsýnda 'Pankobirlik'te tartýþma yeniden baþladý' baþlýklý haberde PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz'in fotoðrafýna, sehven
PANKOBÝRLÝK eski baþkaný Ahmet Pehlivan yazýlmýþtýr. Yapýlan yanlýþlýktan dolayý
baþta PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz'in ve PANKOBÝRLÝK eski baþkaný
Ahmet Pehlivan olmak üzere tüm okurlarýmýzdan özür dileriz.

Sayfa
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Evlenmenin yöntemi
SERÇEVÝ AÝLE
Evde her fert ayrý bir
kafada. Kimin ne istediði belli deðil. Aile
baþý hiçe sayýlýyor. Ailede herkes kendi keyfedeceði þeyi düþünüyor, konacaðý dala bakýyor. Erkek iþinden
kazandýðý para-nýn çoðunu tek baþýna harcar. Evine az bir para
verir "ne yaparsanýz
yapýn" der. Kadýn bu
alâkasýzlýk karþýsýnda,
sütünün icabýný yapar.
Erkek sadece kendini
düþünür, kadýn da kendini. Çocuklarý hakkýnda düþündükleri de
þudur: Allah isteyenlere vermiyor da bize
veriyor.
Birbirlerine saygýlarý
ve sevgileri hergün biraz daha eksilir. Evde
bereket, rabýta diye bir
þey kalmaz. Erkek de
kadýn da gayrimeþru
hareketlerden sakýnmak bilmezler. Eve giren çýkan belli olmaz.
Ana, babaya suç yükler; baba da anaya.
Ananýn da gözü dýþar-

da, babanýn da. Ev bir
adet evi olmuþ, eþlerin
birbirlerine hiçbir rabýtasý yok gibi. Ev halkýnýn herbiri kendi havasýnda. Evin geliri-gideri, deftere, hesaba
uyacak bir þey olamaz.
Sonu-evveli düþünülmez. Aile þerefi falan
akla gelmez. Çocuklarda terbiyenin yerini
terbiyesizlik almýþtýr.
Böyle bir karý-kocanýn
çocuklarý kime uyarsa,
kimin terbiyesinden
faydalanýrsa, kazanç
ve gelirleri nasýl olsun;
karý-kocanýn birbirlerine ciddi bir saygý
duymalarý yok. Ama
yine evli olarak görünüyorlar. Böyle bir ailenin adýna ne denir?
Þeref akla getirmeyen,itibarýn o dakika
için hükümlü olduðu,eline ne geçerse
fýrsatý ganimet bilindiði aile "Serçevi Aile"
dir.

Komþuluk cihetleri pek çok
olduðu gibi komþuluðun
önemleri de pek büyüktür
Komþunun en kötüsünün bile, yeri gelirki anadan, babadan, kardeþten de ileri, iyilikleri olur. Bu bilinen þeylerdir
ama, bilinen demek yapýlan
demektir. Komþuluðun deðeri biliniyorsa : Kim kimi tanýyor? Kim kime madde kadar
olsun kýymet veriyor? Komþu
komþunun deðerini bilse, sevecek. Sevgi de olunca, yerine göre muamele edecektir.
Sýrasý gelirki insan komþusunu her türlü menfaatýndan
daha önemli tutar.
Çünkü baþýmýza her hangi bir
hal gelse, Anadan, babadan,
kardeþden daha evvel duyar
ve koþar, O sýrada icabediyorsa, kayýtsýz þartsýz maddî
fedakârlýklar da yapar.

(Pazartesi Kurduðu
yuvanýn tipini bilen yok)

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ

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

kalýr. Þimdi her birimiz kendi
zihnimizi yoklayalým.
Göreceðiz ki; Komþularýmýzýn
hiç bile üstüne bakmamýþýz.
Kim nasýl bir haleti ruhiye ye
sahip olduðunu bilemiyoruz.
Bilhassa erkeklerin kahve hanelerde vaktini israf etmek
yýkýntýsý, deðil komþularý tanýmak, evlerinin içindekileri bile maalesef tanýtmýyor.
Halbuki kahvedeki vaktin israfý tanýþmamanýn verdiði tereddütlerin mânevi ýzdýrabýný
dindirmek için oluyor. Bunun
yaný sýra da, merak ta-bir edilen: Derinlilerimizdeki anlamak ihtiyacýmýzýn da, aç kalmasýdýr.
Derinliðimizden duyup da:
Duyduðumuz halde anlamadýðýmýz. Bu ihtiyaçlar, karþýlanmadýkça, bu gibi
mânevi ihtiyaçlarýmýz yemek içmek giyinmek ihtiyaçlarýmýzdan daha fazla
bizi etkiler.
Bu kadar mânevi zorluklar karþýsýnda ezilip heder
olacaðýmýza:Bir birlerimizi, tanýmak gayretine girsek iyi olur kanaatýndayýz.
Tanýþmanýn verdiði ve iç
huzuriyle komþuluk etmenin tatminkar yaþamaða büyük bir köþe olduðunu duyduðumuz kalp
ferahlýðýndan anlarýz.

HAYAT PROBLEMÝ
Ýnsana dünyada ahbap kadar lazým
olarý hiç bir þey yoktur diyebiliriz. Çünkü ahbap, insanýn en bü yük boþluðunu doldurur.
Evet insanýn en büyük boþluðunu dolduran þeyin ehemmiyeti de, boþluðu
dolanýn takdirine göre deðiþir. Kendisi
ehemmiyetli ise: 0 ehemmiyetli olan
insan ehemmiyet deðerinin kýymetini
ona göre bilir.
Ýki ahbabýn muhabbet devamý da o
kýymet bilmek nisbetinde gerçekleþir.
Samimiyet ve ciddiyet taraflarýn deðer
bilmelerine göre devam eder,Deðer
bilirlik zayýfladýkça samimiyet zayýflar,dargýn olanlar bile görülür.
Deðer bilen ahbaplar için samimiyet
hergün ileri gider, torunlarýna kadar
bu yakýnlýk devam eder kiii... Kardeþlerden de ileri.
Ýnsanlar bunu anlasa, yani tam anlasa,
saadetin baþlýca bir köþesidir.

KAPAT
Sýnýfda öðretmen durup dururken kapat þunu,
diye baðýrýr. Sýnýfda bulunan öðrencilerden birisi esnerken aðzýný, diðeri
yazý yazdýðý defterini, bir diðeri açýk
duran pencereyi, çantasýyla oynayan
çantasýný kapatýr.
- Öðretmen þaþýrmýþ bir halde:
- Ne kadar da açýðýnýz varmýþ. Ben
ders anlatan arkadaþýnýza konu dýþýna
çýkmýþtý da konuyu kapat demiþtim.
O sarada arka sýralardan bir ses:
-Herkes kendi açýðýný aklýnagöre kapadý.
Akýlla özümüz arasýnda ki açýklýðý nasýl
kapatalým Hocam der. Herkes derin
derin düþünmeðe baþlarlar.
A.Ü

Ne yemeli, Ne yememeli...

Abdulkadir DURU

Ýçerik

Kendi iþini býrakýp bizim iþimize; derdimize koþar.
Bir gün de sýra bize gelince;
Biz cani gönülden Öyle bir
fedakârlýk yapamazsak neye
yarar? Komþu komþusuna
kendinden daha fazla fedakar
olursa, yaþama þartlarý, istenilen düzene girer. Bu mühim
bir meselemiz, önemli problemlerimizden biridir.
Komþular bir birlerini kendilerinden daha önemli tutmalarý
ve bu ciddiyetlerin esas yer
almasý kalpleri doldurmalýdýr.
Komþuluk üzerindeki bu bilinen dediðimiz þeyler gerçekten bilinip edilmesi için tanýþmak þarttýr.
Tanýþmak tam yerini bulmasa, bu bilinç sözünü etmekte
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Üzerine limon sýkýn
Limon içerisindeki antioksidanlar ve C vitamini balýktaki omega 3'ün vücuttaki kullanýmýný arttýrýyor. Balýða bir kaç damla
limon sýkmak ise balýðýn zehirleyici etkisi
mevcutsa vücuttaki toksik etkisini azaltýyor.
Balýk ile yoðurdu birlikte
tüketebilirsiniz
Balýk bayatsa protein yapýsýnda
bulunan histamin miktarý
artýyor. Histaminin fazla
olmasý da vücutta toksik
etki gösteriyor. Yoðurt
proteininde de bulunan
histamin bayat balýk
tüketildiðinde yüksek
miktarda olan histamini
daha da yükseltiyor. Bu
sebepten dolayý da “balýðýn
yanýnda yoðurt yenmez” deniliy-

or. Balýk taze ise toksik etki göstermeyeceði
için beraberinde, öncesinde veya sonrasýnda yoðurt ve süt grubu besin tüketmenin
hiçbir sakýncasý olmadýðýný belirtiyor.

Sebzelerden
gelen saðlýk
Maydanoz
Ýdrar söktürücü olan maydanoz
C vitamini açýsýndan çok
zengindir. Ayný zamanda A vitamini ve potasyum için iyi bir kaynaktýr. Taze tüketilmesi, piþmiþ
haline göre daha besleyici
olmakla birlikte, ödem atýcý
olarak, kaynatýlýp suyu
içilebilir. Yüksek tansiyonu düþürür, kalbin
yorulmasýný önler, kansýzlýðý giderir, safra
akýþýný kolaylaþtýrýr.
Böbrek taþlarýnýn

düþürülmesine yardýmcý olur.
Böbrek iltihabý olanlar maydanoz
yememelidir.

Balýk ile Roka yemeyin
Halk arasýnda “kemik erimesi” olarak bilinen osteoporoz, tedavi edilmediðinde
omurga, kalça ile el bileklerinde ciddi kýrýklara ve þiddetli aðrýlara neden olabiliyor. Bu
yüzden kemik kaybýna yol açan faktörlerden kaçýnmak çok önemli. Bunun bir
yolu da, balýðýn yanýnda roka
yememek! Rokanýn içeriðinde bulunan yüksek
demirin balýkla birlikte
yendiðinde kalsiyumun
emilimini azaltýyor.
Dolayýsýyla özellikle
kýlçýðýyla birlikte
tüketilebilen küçük
balýklardaki kalsiyumun
vücut tarafýndan kullanýlmasý için yanýnda roka
yememeye özen gösterilmeli.

Sayfa

7

GÜNDEM
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BUGÜN

AK Parti Çorum Teþkilatlarýnca, geçtiðimiz günlerde Bayýrbucak Türkmenleri için yardým kampanyasý baþlatýldý.

Ak Parti'nin yardým týrý yola çýktý
Ak Parti Çorum Teþkilatlarý tarafýndan toplanan 1 TIR dolusu insani yardým Bayýrbucak Türkmenlerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýktý.

AK Parti Çorum Teþkilatlarýnca, geçtiðimiz günlerde Bayýrbucak Türkmenleri için yardým kampanyasý baþlatýldý.
Kampanyaya partililerin yaný sýra vatandaþlarda büyük destek verdi.
Cuma namazý çýkýþýnda Meydan Cami
önünde düzenlenen törende konuþan
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yardým kampanyasýnýn kamuoyuna açýklanmasýnýn ardýndan bü-

13:00 Haberler
13:35 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:35 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:35 Konser: Hüseyin Turan
20:30 Haberler
21:00 Haberin Ýçinden
23:00 Haberler
23:30 Önce Saðlýk
01:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Gergedan Böceði Kendi Aðýrlýðýnýn 850
Katýný Sýrtýnda Taþýyabilir.
* Dünyadaki Mercan Kayalýklarýnýn %60
ýndan Fazlasý Kirlilik, Tortulaþma Ve Küresel
Isýnmadan Kaynaklanan Deniz Suyu
Sýcaklýðý Artýþýnýn Yol Açtýðý Aðarlaþma
Etkisi Nedeniyle Tehdit Altýndadýr.
* Alman Teorik Fizikçi Albert Einstein 9
Yaþýndan Sonra Akýcý Konuþmaya Baþladý.
Aile Onda Zihin Geriliði Olduðunu Bile
Düþündü.

yük bir ilgi gösterildiðini belirterek, kampanyaya destek olan
herkese teþekkür etti.
Müslümanlarýn gözyaþýnýn dinmediðini dile getiren Bekiroðlu,
"Bu iyilik hareketi her geçen gün
büyüyor. Bir taraftan ülkemize sýðýnan kardeþlerimize yardým
ederken, diðer taraftan Suriye'de ve Irak'ta zulüm gören tüm

Tarihte Bugün
Yapýlan duanýn ardýndan yardým týrý yola çýktý.
kardeþlerimize desteklerimiz sürüyor.
Açlýktan ölen insanlarýmýz var.s Bu
yaþananlar karþýsýnda biz duyarsýz kalamayýz. Bu kampanya destek olan
herkese teþekkür ediyorum" dedi.
Bekiroðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan yardým týrý yapýlan duanýn ardýndan yola çýktý. Programa Bekiroð-

lu'nun yaný sýra Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç, belediye ve
il genel meclis üyeleri,
partililer ve vatandaþlar
katýldý.
(Haluk SÖYLEMEZ)

09/01/1926 Piyango çekiliþinin sadece Tayyare Cemiyeti'ne ait olduðuna iliþkin kanun
kabul edildi.
09/01/1942 Türk Tarih Kurumu Ziya Gökalp'in bütün eserlerinin yayýmlanmasýna,
Türk Dil Kurumu da yeni bir Kuran çevirisine karar verdi.
09/01/1968 Ankara Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nde bir köpeðin kalbi deðiþtirildi. Ameliyattan kýrk dakika sonra bakým güçlüðü
nedeniyle köpek öldürüldü.
09/01/1987 Yargýtay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alparslan Türkeþ'in üzerinde bulunan mal varlýðýnýn hazineye devrine karar
verdi.
09/01/1991 Toplu taþým araçlarýnda sigara
içilmesi ve tütün mamullerinin reklamýnýn
yapýlmasý yasaklandý.

VEFAT EDENLER

'Çorumlu makine sanayicileri artýk
küresel rakipleri ile rekabet ediyor'
Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde yürütülen Ur-GE Projesi'nde yer alan firmalar, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi.
Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda
yönetim kurulu üyeleri ve projede
yer alan 14 gýda iþleme makinesi
üretici firma temsilcisi katýldý.
Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki ve yaklaþýk 1,5 yýldýr uygulanan UR-GE Projesi'nde bugüne
kadar markalaþma, birlikte hareket
etme, dýþ ticaret seyahatleri ve rekabetçiliðin geliþtirilmesi baþlýklarýyla ne gibi faaliyetlerin gerçekleþtirildiðinin deðerlendirildiði toplantýda, bundan sonraki süreçte de ne

gibi çalýþmalar yapýlmasý gerektiði
tartýþýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan TSO
Baþkaný Baþaranhýncal, daha önce
birbirleri ile rekabet eden firmalarýn, bu proje sayesinde güç birliði
yapmaya baþladýðýný söyledi. Çorum'daki gýda iþleme makinecilerinin Grain Tech Cluster markasý ile
birbirleri ile deðil, küresel rakipleri
ile rekabet etmeye baþladýklarýný
ifade eden Baþaranhýncal, projenin
Çorum için en önemli çýktýlarýndan
bir tanesinin bu husus olduðunu
söyledi. Baþaranhýncal, "Türkiye ge-

Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda yönetim kurulu üyeleri ve projede yer alan firma temsilcisi katýldý.

nelinde bizim ile birlikte 5 ilde uygulanan projenin tamamen uluslararasý ticarete yönelik olmasý nedeniyle grupta yer alan sanayicilerimiz yurt dýþý gezilerinde gerek yeni
ufuklar kazanýyorlar, gerekse gittikleri yerlerde Çorum'un makine sanayinin ne kadar güçlü olduðunu
anlatma fýrsatý buluyorlar. Bu sayede kendilerine yeni pazarlar bulabiliyorlar" dedi.
Toplantýda ayrýca, proje kapsamýnda edindiði Yalýn Üretim tekniklerini
en iyi þekilde uygulayarak, 2015 yýlý
sonunda Ýstanbul'da gerçekleþtirilen Yalýn Zirve'de Kümelenme Oluþumunda En Ýyi Uygulama Örneði
seçilmesi ve bu konuda bir sunum
yaparak Çorum'u baþarýyla temsil
etmesinden dolayý Dura Makine
adýna Macit Çubuk'a ve KOSGEB
tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen
KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri kapsamýnda Yýlýn Küresel Doðan Giriþimci Ödülü'nü alarak, Çorum'un marka deðerine katma deðer saðlamasýndan dolayý Arar Makine adýna
Arif Tenikeci'ye teþekkür plaketi verildi. (Haber Merkezi)

Dura Makine adýna Macit Çubuk ve
Arar Makine adýna Arif Tenikeci’ye
plaket verildi.

YURDAGÜL METÝN
Alaca' dan gelme, Saraç Sami METÝN' in
eþi, Bayram ve Mustafa METÝN' in annesi,
Mustafa SEYREK' in ablasý; Yurdagül METÝN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
NURETTÝN KARAHAN
Dodurga, Çiftlik Köyü' nden gelme, Murat
ve Suat KARAHAN' ýn babasý, Dodurga
Kömür Ýþletmesi' nden emekli; Nurettin
KARAHAN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
GÜLSEREN PEKER
SSK' dan emekli Merhum Mehmet PEKER'
in eþi, Mükerrem USLU' nun kýzý, SGK çalýþaný Dilek YALÇIN' ýn annesi, Recep YALÇIN' ýn kayýnvalidesi; Gülseren PEKER vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SEYDÝ YILMAZ
Tarhankozlusu Köyü' nden gelme; Seydi
YILMAZ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÞAHÝN DEMÝREZEN
Laçin, Yeþildere Köyü' nden gelme, Sait
DEMÝREZEN' in oðlu, Cihan DEMÝREZEN'
in kardeþi, Mehtap DEMÝREZEN' in eþi, Zirvem Gýda çalýþaný; Þahin DEMÝREZEN 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

Ýyi bir baþlangýç olsun
por'da Pazar günü deplasamanda
oynanacak maçýn kadrosu 19 kiþi
olarak açýklandý. Teknik Direktör
Serdar Bozkurt tarafýndan açýklanan 19 kiþilik maç kadrosunda þu
isimler yer alýyor: Utku, Gökhan
Siverek, Hakan Doðru, Akýn,
Ýmam, Uður, Eþref Koçak, Eþref
Korkmazoðlu, Furkan, Emre, Hakan Yaðmurkaya, Kudret, Ömür-

can, Yýlmaz, Serkan, Berat Ali.
Tunceli Atatürk Stadýnda oynanacak olan karþýlaþma saat 13.00'te
baþlayacak.
'3 puanla baþlamak istiyoruz'
Teknik direktör Serdar Bozkurt, Pazar günü deplasmanda oynayacaklarý ikinci yarýnýn ilk karþýlaþmasý
olan Dersimspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak için mücadele ede-

Çorum Belediyespor takýmý

ceklerini söyledi. Bu maça en iyi
þekilde hazýrlandýklarýný ifade eden
Bozkurt, hava þartlarýnýn ve saha
zeminin sentetik olmasýnýn kendileri açýsýndan dezavantaj olduðunu
ifade ederek, herþeye raðmen sahadan 3 puanla ayrýlmak istediklerini söyledi. Ligin ikinci yarýsýna
yaptýklarý yeni transferlerle girdiklerini belirten Bozkurt, " Gerek Antalya kampýnda, gerekse
de Çorum'da yaptýðýmýz antrenmanlarla Pazar günü oynayacaðýmýz Dersim maçýna en
iyi þekilde hazýrlandýk.
Hava þartlarý ve ev sahibi takýmýn saha zeminin bizim için dezavantaj olacaðýna inanýyoruz. Rakibimiz çok koþan iyi mücadele eden
bir takým. Ýyi transferler
yaptýklarýný da biliyoruz.
Bu maçýn son derece
zor geçeceðinin farkýndayýz. Ancak biz de
yaptýðýmýz önemli
transferlerle gücümüze
güç kattýk. Her þeye
raðmen sahadan 3 puanla ayrýlýp ligin ikinci
yarýsýna iyi baþlamak
istiyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Ýskilip'te yýlan hikayesine
dönen uygulama

Toptancý araçlarýnýn Ýskilip'e
giremeyeceði kararý esnedi
Ýskilip Belediye Meclisi Ocak ayý toplantýsýnda daha önce alýnan ve Ýskilip'te
büyük tepkiye neden olan kararýn yumuþatýldýðý açýklandý.
Toptancý araçlarýnýn gün içerisinde Ýskilip'e giriþinin yasaklanmasýyla birlikte
esnafýn maðduriyeti ortaya çýkmýþ uygulama ciddi tepki toplamýþtý.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma

ÞAMLIOÐLU
221 95 90
D.Pýnar Cd.2/D

YASEMÝN
224 50 20
Cemilbey Cd.3/A

YARIN
LEBLEBÝCÝOÐLU
224 90 59
Gazi Cd.11/B

SÜPER T O T O 3 . L Ý G
3. GRUP PUAN DURUMU
O G B M A Y P

TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kastamonuspor
Niðde B.
Beylerbeyispor
Bergama B.
Dardanelspor
24 Erzincanspor
Çorum B.
Gölcükspor
Manavgatspor
Çatalcaspor
Bayburt Grup Özel
Darýca G.
Dersimspor
Batman Petrolspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderun
Çine Madranspor
Sandýklýspor

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
10
11
10
9
6
8
7
7
6
6
6
4
5
5
4
3
2
3

5
6
2
3
5
11
2
4
4
6
6
5
8
5
5
4
6
6
3

2
2
5
5
4
1
8
7
7
6
6
7
6
8
8
10
9
10
12

31
33
29
31
25
17
24
22
28
23
10
26
18
14
20
15
22
13
23

13
19
22
17
16
9
19
20
27
22
14
23
24
21
31
23
37
26
41

Ocak ayý Meclis toplantýsýnda verdiði
bilgilerle uygulamanýn esneðini de ifade etmiþ oldu. Belediye Baþkaný Çatma, geniþ istiþareler sonucunda Pazartesi, Perþembe ve Cumartesi günleri
gün boyu, Salý, Çarþamba ve Cuma
günlerinde de 17.00'den sonra mal daðýtýmý yapabileceklerini söyledi. Esnaflar da þehir içinde sabahtan akþama
kadar yapýlan araç parkýnýn kendilerine
zarar verdiðini, bunun da önüne geçilmesini istediklerini dile getirdi.

Dersimspor
Körfez Ýskenderunspor
Beylerbeyispor
Çatalcaspor
Dardanelspor
Darýca Gençlerbirliði
Sandýklýspor
Tavþanlý Linyitspor
Kastamonuspor 1966

-

Çorum Belediyespor
24 Erzincanspor
Bayburt Grup Özel
Çine Madranspor
Bergama Belediyespor
Gölcükspor
Batman Petrolspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor

KADIN’IN
TOPLUMDAKÝ
YERÝ

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

Ýskilip Belediyesi Meclisi toplanarak kaldýrým iþgaline son verilmesi için bir kere daha karar aldý.

..
.
.
.
.

Ýçerik

38
36
35
33
32
29
26
25
25
24
24
23
20
20
20
16
15
12
12

19. HAFTANIN PROGRAMI

Abdulkadir DURU

Ýskilip Belediyesi her
dönem kaldýrým iþgaliyle uðraþýyor ama
uzun süreli uygulama
yapamýyor

Ýskilip Belediyesi Meclisi toplanarak
kaldýrým iþgaline son verilmesi için
bir kere daha karar aldý. Daha önceki
belediye baþkanlarý döneminde de
kaldýrým iþgaline son vermek için kararlar alýnmýþ fakat bu kararlar uzun
süreli bir uygulamaya tabi tutulamamýþtý.
Ýskilip Belediye Meclisi Ocak ayý toplantýsýnda bir kere daha kaldýrým iþgaline son verme kararý alýrken, bu
kararýn ne kadar süreyle uygulanabileceði merak konusu.
Belediye Meclisi'nin Ocak ayý toplantýsýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma meclis üyelerine ve toplantýya
katýlan esnafa 1 Ocak 2016 tarihi itibarýyla yaya yolu iþgaline son verilmesi konusunda detaylý bilgi verdi.
Yaya kaldýrýmý iþgaline son verilemesin kýsa sürede esnafýn da yararýna
olacaðý görüþüyle kararýn uygulanmasýna dair madde oybirliði ile kabul edildi.

ÖZTÜRK
227 21 21
Buh. Evler Mh.2.Cd.

BÜYÜK
221 96 00
Devlet Has. yaný

Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda dersim deplasmanýnda puan arýyor
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor yarýn deplasmanda oynayacaðý Dersimspor maçý ile ligin ikinci yarýsýna baþlayacak. Maç için hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor Tunceli'ye gitti.
Maç kadrosu belli oldu
Ligin 2. yarýsýna kadrosunu güçlendirerek giren Çorum Belediyes-

KARAKAÞLI
224 76 91
Gazi Cd.81/C

10.TL

Kadýn, eðitimcidir.
Dünyada her varlýða su nasýlda, kiþi bakýmýndan insan toplumlarýnda kadýn, öyledir.
Oysa bu dünyada en üzücü hadise, kadýnlar hiçbir toplumda
yerini bulamamýþ, erkeklerin esiri durumuna düþürülmüþlerdir.
KADINI ÝSTÝSMAR ETTÝRMEYE YER VERMÝYORUZ. Haysiyetli,
günün ticaret yöntemleri içinde ayaklar altýna alýnan kadýn'ýn,
doðasýna yaraþýr bir onu mevkiine getirilmesinin yollarýný bulacaksýnýz bu kitapta.
Susayan insanýn, yudum yudum su içer gibi, benliðinin
gereksinimini alacaðý esasler taþýyor bu eser.
Bu eserde; görünmeyen, fakat kavranýlan bir kurtuluþ iþareti
vardýr.

