İlk doğum gününü 4
yıl sonra kutlayacak

İl Genel Meclisi, Manda
üreticiliğini araştıracak
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Sungurlu ilçesinde yaşayan Keziban ve Sercan Kaleli
çiftinin bebeği, Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya
geldi. 29 Şubat'ın ilk dakikalarında doğan
bebeğe 'Nuray' ismini veren Kaleli
çifti ilk çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeğiyle beraber
kadın doğum servisinde müşahade
altında tutulan anne Keziban Kaleli,
ilk çocuklarının sağlıklı bir şekilde
dünyaya gelmesinden dolayı mutlu
olduklarını söyledi.

Gündem

Gündem

--

!

İl Genel Meclisi Çorum ve ilçelerinde et ve
süt ürünlerinde önemli bir ekonomik alan
olan manda üreticiliğini araştıracak. Dün
gerçekleştirilen
İl
Genel
Meclis
Toplantısı’nda İl Genel Meclis Üyeleri
Erdoğan Köroğlu, Üzeyir Esenkaya ve Ali
Sami Odabaş, manda üreticiliğinin araştırılması için meclise yazılı önerge teklifinde
bulundu.

“Cumhurbaşkanı’nı
Köse:

2

ciddiye almıyorum”

016 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 4. turunda
Meclis kürsünden bir konuşma yapan TBMM
İdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan
Köse, Adalet Akademisinin kuruluş amacını anlatarak, akademinin amacına hizmet etmediğini anlattı.
Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil’in kardeşinin Koza İpek gurubuna kayyum olarak atandığını
söyleyerek, milletvekillerinden daha fazla maaş aldığını söyledi.
7’DE

Eğitimde başarılıyız
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Çorum’da ki okullar başarı sıralamasında gerilerde yer alıyor.
Bu durumu düzeltmek için eylem planı var mı

Ç

orum’un en önemli sorunu sıralamasında eğitim göz ardı ediliyor. Akademik başarı sıralamasında geçen yıl itibarıyla
Çorum’da ki okullar Türkiye sıralamasında çok gerilerde yer alıyor. Özellikle İlçelerde bulunan okulların sıralamada yerleri çok geride kalıyor. Çorum da teknik liselerin
listelerde daha iyi sıralarda olduğu görülüyor. Çorum’un eğitimde
gerilerde kalması arızanın farkında olunmadığını da gösteriyor.
2015 verilerinden yola çıkarak bu yıl içerisindeki yerleştirmelerde
daha iyi sırada yer almayı kendine dert edinen eğitim yöneticisinin
var olup olmadığı merak ediliyor. Çorum’un gelişmesini dert edinenlerin dikkatle incelemesi gereken sıralama şöyle.

‘Malzemeden çalınmayan

İlk beyannameyi getiren

bina çökmez’ mükellefe çiçek
SAYFA 5’ TE

Akın’dan mesaj var

Batman Petrolspor ile oynanan maçta kalp krizi
geçiren ve yapılan tedaviler sonrası tekrar sağlığına kavuşan Akın Karaaslan kendisiyle
yakından ilgilenen herkese teşekkür etti.
Yaşadığı talihsiz olay sonrası doktorlarının da
onayı doğrultusunda futbol oynamaya devam
edeceğini ifade eden tecrübeli futbolcu Akın
Karaaslan, Van maçı sonrası İstanbul’a gideceğini ve tedavisine burada devam edileceğini
söyledi.

‘Domuz gribinden

İl Genel Meclisi AFAD

SAYFA 5’ TE

3’TE

sergisini ziyaret etti

Ç

Öğrenciler için
işbirliği yapılacak

‘Sorunların çözümünde ilk
tercihimiz uzlaşma olacak’

hayatını kaybeden yok’

İl Genel Meclis Üyesi ve Çevre ve Sağlık
Komisyonu Başkanı Ahmet Tuna, Çorum’da
domuz gribinden hayatını kaybeden vatandaşın
olmadığını söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis Toplantısı’nda
Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ahmet Tuna,
yerel ve ulusal basında domuz gribi nedeniyle
ölümlerin yaşandığı haberleri, domuz gribini önleyici tedbirler, domuz gribinin Çorum’da halk sağlını tehdit eder boyutta olup olmadığı, tedavi oranı ile
ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan
rapor hakkında bilgiler verdi.
3’TE

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı
Muzaffer Yıldırım, TÜRMOB çatısı altında
örgütlenen ülke genelinde 77 muhasebeci Mali
Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir
Odasına kayıtlı, 101 bin meslek mensubu, 21
bin stajyer, büro çalışanları ve
aileleriyle birlikte sayısı 1 milyona yaklaşan muhasebe camiasının
çeşitli
etkinliklerle
Muhasebe Haftasını kutlayacağını söyledi.
4’TE

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Muzaffer Yıldırım ve beraberindekiler Vali Ahmet Kara’yı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

‘Leblebi Tozu’ filmi için
Çorumlulara özel gala
ekimleri Çorum’da yapılan ve 25
Mart’ta vizyona girecek ‘Leblebi
Tozu’ filmi için Ankara’da yaşayan Çorumlular için özel gala yapılması
planlanıyor. Gösterim günü için geri
sayımın başladığı Leblebi Tozu’nda sevilen oyuncu Metin Yıldız, Fulden
Akyürek, Erdal Cindoruk, Ali Uyandıran,
Ümit Acar, İzzet Çivril, Cengiz Okuyucu,
Yavuz Çetin, Deniz Türkcan ve Ferdi
Kurtuldu gibi isimler yer alıyor.
7’DE

1-7 Mart Deprem Haftasında; yaşanan deprem afetlerinin hatırlanması, alınması gereken önlemlerin unutulmaması ve bu gibi
doğal afetlerin insan sağlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla
etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda
Çorum İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından Valilik
binası bahçesinde sergi açıldı.
Sergide Çorum İl Afet ve Acil
Durum Müdürü’nün araç ve
ekipmanlarının tanımı yapıldı.
5’TE

SAYFA 7’ DE

SAYFA 5’ TE

‘Muhasebe hayatın her alanında var’
8’DE

Depremi
Unutmayalım

Muhasebe Haftası’nda

Atatürk Anıtı’na çelenk

Ç

orum Serbest Muhasebeciler

ve Mali Müşavirler Odası
(SMMMO) tarafından 1-7
Mart tarihleri arasında kutlanan
Muhasebe Haftası kutlamaları başladı.
Dün hafta dolayısıyla Atatürk Anıtı’na
çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Defterdar Ali Sormaz, Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım ile
muhasebeciler katıldı.
4’TE

4’TE

Yıldırım: Kurum ve kuruluşlara

güvenilir bilgiler aktarıyoruz

Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müşavirler Odası
(SMMMO)
Başkanı
Muzaffer Yıldırım ve
beraberindekiler
1-7
Mart tarihleri arasında
kutlanan
Muhasebe
Haftası
dolayısıyla
Defterdar Ali Sormaz’ı
makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

4’TE

Sayfa
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Çorum’da 04 - 06 Yaş Grubu

Kur’an Kursları atılımı

Sungurlu’da tatbikat

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından
gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Şehit İlhan Çaylan Anaokulu,
Sunguralp Koleji ve Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği okulda yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Okulda çıkan yangını itfaiye ekipleri
kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Tatbikat senaryosuna göre, 6.5 şiddetinde meydana gelen depremde okul binasında göçük altında
kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sedyelerle sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eşref Bayav,
afet anlarında acil müdahalenin önemli olduğunu
söyledi. Öğrencilerin, olası bir yangın ve acil
durumlarda neler yapmaları gerektiğini görerek
öğrendiklerini belirten Bayav, "Bu tatbikatların
oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. Bu tatbikatlar öğrencilerimizin yangın ve diğer doğal
afetler konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. diye
konuştu. Bayav, önümüzdeki günlerde, diğer
kurumlarla da yangın ve doğal afetlerle ilgili tatbikatlar düzenlemeye devam edeceklerini dile
getirdi.

ALEMBEYLİ ORTAOKULUNDA DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alembeyli İlk-Ortaokulunda
28 Şubat Sivil Savunma Günü
etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatları
yapıldı.
Tatbikata, okulun öğretmenleri, personel ve öğrencileri
katıldı. Tatbikatta, deprem
esnasında sıraların yanında
hayat üçgeni oluşturarak kendilerini korumaya alan öğrenciler, daha sonra panik yapmadan binadan kısa sürede dışarı
çıkarak, okul bahçesinde daha
önceden belirlenen güvenli
alanda toplandı.Senaryo gereği
okul içinde yaralı kalan öğren-

ciler sedyeyle kurtarma ekibi
tarafından dışarıya taşındı ve
Sivil Savunma Rehber Öğretmeni Sevinç ÖZBEKCİ tarafından yaralı öğrencilere uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verildi. Başarılı deprem tatbikatın ardından ise okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı da
gerçekleştirildi.
Öğrenciler, gösteriyi dikkatle izledi.
Tatbikat hakkında
bilgi veren okul
müdürü Fatih
SALTABAŞ, okul-

da deprem tatbikatı ve ardından da yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini,
öğrencilere tatbikatın her anında gerekli ve önemli bilgiler
verildiğini, tatbikatın başarılı
bir şekilde sonlandığını belirtti.

Sanayi ürünlerinin satış değeri
Avrupa’nın yüzde 5,8’ine denk

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam sanayi
üretiminden yaptığı satış değeri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de 2014 yılında AB ülkelerinin
yüzde 5,8’ine denk gelecek sanayi ürünü üretildi.
Bu oran 2013 ve 2012 yıllarında yine yüzde 5,8
iken 2011 yılında yüzde 5,2 ve 2010 yılında
yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Ülkemiz, ürün çeşitliliği bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında
7. sırada yer aldı
Avrupa Birliği Sanayi Ürün Listesi’nde (PRODCOM) toplam 3 885 ürün çeşidi bulunmaktadır.
Avrupa Birliği ülkeleri üretim çeşitliliği bakımından karşılaştırıldığında, Almanya sanayi ürün listesindeki toplam 3 bin 561 (yüzde 92) ürün çeşidi ile ilk sırada yer alırken, bunu 3 bin 439 (yüzde
89) ürün ile Fransa ve 3 bin 415 (yüzde 88) ürün
ile İtalya izledi. Listedeki ürünlerin 2 bin
969’unu (yüzde 76) üretmekte olan Türkiye ise
Avrupa Birliği ülkeleri arasında 7. sırada yer aldı.

Hitit Akademi’nin

paneli bugün
Hitit Akademi Derneği’nin düzenlediği
“Antropolojik ve Arkeolojik Çalışmalar:
Kültürel Bulgular” konulu panel bugün saat
14.00’te Turgut Özal Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilecek.
Konu ile ilgili açıklama yapan Hitit
Akademi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Zekeriya Işık, “Türkiye’de Demokrasi ve
Siyaset” konulu bir konferans, ardından da
“1 Kasım Seçimleri, Toplumsal Refleksler,
Demokratik Beklentiler” konulu bir panel
düzenlediklerini kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Işık, Mart ayının son günlerinde Hitit Üniversitesi ve SETA ile birlikte
“Başkanlık Sistemi ve Yeni anayasa
Arayışları” konularının tartışılacağı bir
başka panel daha düzenleyeceklerini söyledi.
Işık, 2 Mart Çarşamba günü düzenleyecekleri
“Antropolojik
ve Arkeolojik
Çalışmalar:
Kültürel
Bulgular” başlıklı panele
bütün halkımızı davet
ediyoruz”
dedi.

Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın, Çorum
Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kur'an
Kursları inşaatlarını gezdi.
Kur'an Kursu inşaatlarını yerinde gören İl
Müftüsü Dr. Ahmet Akın'a Kur'an Kursları Şube
Müdürü Abdullah Salman ve TDV Çorum Şube
Temsilcisi Mustafa Ersoy da eşlik etti.
Kur'an Kursu inşaatlarının yanında Mimar Sinan
Camii bahçesinde yeni açılan 04-06 yaş grubu
kur'an kursunu ziyaret eden Müftü Akın, çocukların eğitim yerlerini yerinde inceleyerek görevli
öğreticilerden kurs hakkında bilgiler aldı. 04-06
yaş grubu Kur'an Kurslarının çocuklarımız için
bir fırsat olduğuna dikkat çeken Müftü Akın,
"Çocuklarımız bizim geleceğimiz, dinimizi
çocuklarımıza öğretmek için de bu fırsatları
değerlendirmeliyiz" dedi.
Kur'an Kursu inşaatlarında incelemelerde bulunan İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın, Çorum
Belediyesi’nin yeni dönem projeleri içerisinde
yer alan ve tüm mahallelere yapılacak olan
Kur’an kursu inşaatlarının kaba inşaatının
tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. İlimizin
muhtelif yerlerinde 04-06 yaş grubuna uygun 6
adet Kur'an Kursu, 1 adet yatılı hafızlık erkek
Kur'an kursu ve 1 adet yatılı hafızlık kız kur'an
kursu olmak üzere inşaatların önümüzdeki eğitim-öğretim sezonuna kadar tamamlanarak hazır
hale geleceğini söyledi. Kur'an Kurslarında dersliklerin yanında çocuk oyun alanları, çocuklar
için lavabo ve abdesthane, öğretmenler odasının
da yer aldığı Kur’an Kursu inşaatları tüm hızıyla
devam ediyor.
Çorum Belediyesi'nin yaptığı bu tür çalışmaların
diğer illere örnek olduğunu söyleyen Müftü
Akın, "İlimizdeki Din Eğitimine katkıları nedeniyle yapılan bütün bu özverili çalışmalarından
dolayı Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Tarım Cezaevi’nde geri sayım

Yıllardır konuşulan
Tarım Cezaevi için geri
sayım sayılacak bir başlangıç yapıldı. Tarım
Cezaevi için tahsis edilen
arazinin zemin etüd
çalışması başladı
İskilip ekonomisi için
beklenti oluşturan 1000
kişilik İskilip Açık Tarım
Cezaevi'nin
Beylikçayır'ındaki 160
dönümlük arazisinde
zemin çalışması başladı. İskilip Belediyesi tarafından tahsis edilen arazinin zemin raporları ilgili bakanlığa iletilecek. Cezaevi inşaatının bu yıl
içerisinde ihaleye çıkarılması bekleniyor.

SP Kadın Kolları’ndan ‘Erbakan’ konferansı

D

Erbakan Haftası etkinlikleri çerçevesinde Saadet Partisi Kadın Kolları tarafından konferans düzenlendi.

ün

Turgut Özal Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
konferansa Saadet Partisi
Kadın Kolları Genel Başkan
Yardımcısı Nazile Al ve Saadet
Partili kadınlar katıldı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 5. Seneyi devriyesinde yapılan
programda slayt gösterisinin ardından Saadet Partisi Kadın Kolları İl
Başkanı Kevser Aydıner açılış konuşması yaptı. Aydıner, Milli Görüş
Lideri Necmettin Erbakan’ı 5. Ölüm

Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği
Üst Kurul Toplantısı düzenlendi
İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul
Toplantısı Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, İş Sağlığı ve Güvenliği
konusuna büyük önem verdiklerini,
il genelinde bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmak adına pek çok
etkinliğin düzenlendiğini belirterek,
bu konularda yoğun çalışmaları
profesyonel bir şekilde yapmaya
devam ettiklerini ifade etti.
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Üniversitenin İş Sağlığı ve
Güvenliği Politikalarını belirleyecek olan toplantı kapsamında yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği
Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali
Köse ise kurul üyelerine bilgilendirmede bulundu. İş Sağlığı ve
Güvenliği Üst Kurul Toplantısı
kapsamında, bir sonraki toplantı
döneminde gerçekleştirilecek olan
faaliyetler belirlenerek, bu uygulamaların kararları alınıp tutanak
haline getirildi.

yıldönümünde rahmetle andıklarını
belirterek, “Hiçbir zaman hiçbir
sebeple ve hiçbir şekilde asla ümitsizliğe düşmeyiniz. Bizim inancımızda ümitsizliğe yer yoktur. Biliniz ki
Allah kendisine iman edenlerle
daima beraber olmuştur daima beraber olacaktır” dedi. Aydıner’in
konuşmasının ardından
Saadet Partisi Kadın
Kolları Genel Başkan
Yardımcısı Nazile Al,
konferans verdi.

419 kişiye aile eğitimi verildi
Çorum’da Şubat ayı içerisinde Aile Eğitim Programı kapsamında 419 kişiye eğitim verildi

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından toplumun
temel yapı taşı olan aileleri
bilinçlendirmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve ‘sağlıklı,
mutlu, müreffeh ve güçlü aileler’ sayısının artırılması amacıyla hazırlanan “Aile Eğitim
Programı” kapsamında seminer
programları devam ediyor.
Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünde görevli Aile
Eğitim Programı Formatörü
Ahmet Yakut koordinesinde bu
kapsamda çeşitli kurumlarla iş
birliği yapılarak, Şubat ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerde
Ailenin Önemi, Aile Yaşam
Becerileri ve Afet Sonrası
Psikolojik İlk Yardım konuları
anlatıldı. Bu kapsamda 4 farklı
oturumda 419 kişiye ulaşıldı.
İskilip İmam Hatip Lisesi
Konferans Salonunda, Ailenin
Önemi ve Afet Sonrası
Psikolojik
İlkyardım
Konusunda Ahmet Yakut tarafından 15.02.2016 tarihinde
147 kişiye; Dodurga Müftülüğü
Konferans Salonunda, Ailenin
Önemi ve Afet Sonrası

Psikolojik
İlkyardım
Konusunda Ahmet Yakut tarafından 16.02.2016 tarihinde 47
kişiye; Osmancık Kültür
Merkezi Konferans Salonunda,
Ailenin Önemi ve Afet Sonrası
Psikolojik
İlkyardım
Konusunda Ahmet Yakut tara-

fından 18.02.2016 tarihinde
127 kişiye; Çalıca Köyü Kız
Kur’an Kursu’nda Aile Eğitimi
ve İletişim Alanında Arife Betül
Gülgün tarafından 19.02.2016
tarihinde 14 kişiye olmak üzere
toplam 419 kişiye eğitim verildi.
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Çorum’da ki okullar başarı sıralamasında gerilerde yer alıyor.
Bu durumu düzeltmek için eylem planı var mı
alıyor.
Anadolu Öğretmen Lisesinden
dönüşen okullar, YGS 2015
Başöğretmen Anadolu Lisesi 43,
Sungurlu Fen Lisesi 165,
Osmancık Ömer Derindere Fen
Lisesi 173, Alaca Fen Lisesi 183,
İskilip Danişment Anadolu Lisesi
204, Oğuzlar Anadolu Lisesi 240,
Kargı Anadolu Lisesi 260. sırada
yer alıyor
Anadolu İmam Hatip Lisesi YGS
2015
Alaca Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi 37, Sungurlu Anadolu
İmam Hatip Lisesi 107. Sırada yer
alıyor.
İmam Hatip Liseleri YGS 2015
Çorum Anadolu İmam Hatip
Lisesi 88, İskilip Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi 240, Alaca
Fen Liseleri 2015 YGS
Anadolu İmam Hatip Lisesi 276,
Çorum Fen Lisesi 70 sırada yer
Osmancık Anadolu İmam Hatip
alıyor
Lisesi 309, Bayat Anadolu İmam
Fen Liseleri LYS 2015
Hatip Lisesi 381, İskilip Anadolu
Puan türlerinin ortalamasına göre İmam Hatip Lisesi 441. sırada yer
Çorum Fen Lisesi 57 sırada yer
alıyor.
alıyor.
Anadolu Turizm Otelcilik Meslek
Anadolu Liseleri 2015 YGS
Lisesi YGS 2015
Çorum Anadolu Lisesi 165 sırada, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu
Öğretmen Mukadder Akaydın
Lisesi 51. sırada yer alıyor.
Anadolu Lisesi 429. Haydar Öztaş Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi 595 , İnönü
YGS 2015
Anadolu Lisesi 667, Atatürk
Bilge Kağan Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi 771, Osmancık
Anadolu Lisesi 11. sırada yer alıAnadolu Lisesi 1108, Mehmet
yor
Çelik Anadolu Lisesi 1155, Eti
Güzel Sanatlar Liseleri YGS 2015
Anadolu Lisesi 1160, Mehmetçik Çorum Güzel Sanatlar Lisesi 39.
Anadolu Lisesi 1174, İskilip
sırada yer alıyor.
Anadolu Lisesi 1257, Bayat
Çok Programlı Liseler YGS 2015
Anadolu Lisesi 1384 sırada yer
Kargı Hacıhamza Şehit Nuri
alıyor
Yıldız Çok Programlı lisesi 8,
Anadolu Liseleri 2015 LYS Puan Dodurga Çok Programlı Anadolu
türlerinin ortalamasına göre
Lisesi 35, Kargı Merkezi ve
Çorum Anadolu Lisesi 170,
Teknik Eğitim Merkezi 58, Alaca
Haydar Öztaş Anadolu Lisesi 319, Merkezi ve Teknik Eğitim
Öğretmen Mukadder Akaydın
Merkezi 84, Laçin Merkezi ve
Anadolu Lisesi 397, İnönü
Teknik Eğitim Merkezi 163,
Anadolu Lisesi 637, Atatürk
Osmancık İmkb Mesleki Ve
Anadolu Lisesi 799, İskilip
Teknik Eğitim 166, Sungurlu
Anadolu Lisesi 1028, Osmancık
Mesleki Ve Teknik Anadolu 254,
Anadolu Lisesi 1195, Eti Anadolu Çorum Mesleki Ve Teknik
Lisesi 1212, Mehmetçik Anadolu Anadolu Lis. 296, İskilip Mesleki
Lisesi 1231, Mehmet Çelik
Ve Teknik Anadolu Lisesi 483,
Anadolu Lisesi 1247, Bayat
Mecitözü Şehit Mahmut Daştan
Anadolu Lisesi 1373. sırada yer
Meslek 506. sırada yer alıyor.
Çorum’un en önemli sorunu sıralamasında eğitim göz ardı ediliyor.
Akademik başarı sıralamasında
geçen yıl itibarıyla Çorum’da ki
okullar Türkiye sıralamasında çok
gerilerde yer alıyor. Özellikle
İlçelerde bulunan okulların sıralamada yerleri çok geride kalıyor.
Çorum da teknik liselerin listelerde daha iyi sıralarda olduğu görülüyor. Çorum’un eğitimde gerilerde kalması arızanın farkında olunmadığını da gösteriyor. 2015 verilerinden yola çıkarak bu yıl içerisindeki yerleştirmelerde daha iyi
sırada yer almayı kendine dert edinen eğitim yöneticisinin var olup
olmadığı merak ediliyor.
Çorum’un gelişmesini dert edinenlerin dikkatle incelemesi gereken
sıralama şöyle.

İl Genel’de, gündem maddeleri görüşüldü
İl Genel Meclisi’nin Mart ayı ilk
toplantısı gerçekleştirildi. Dün
Meclis toplantı Salonu’nda İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya
başkanlığında yapılan toplantıda 12
gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
İl Genel Meclisi’nin 05.02.2016
Cuma günkü birleşime ait tutanak
özetinin okunmasının ardından
meclise verilen önerge teklifleri
görüşüldü. İlimiz merkez ilçe,
Eymir köylü, Kulacık Mevkii, 441
parsel nolu taşımazların güneş enerjisine üretim alanı (yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisi alanı) olarak planlanmasına
yönelik plan müellifince hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı ile
1/1000 ölçekli uygulama imar planı
ve açıklama raporunun 3194 sayılı

imar kanununun 8’nci maddesi ile
5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10’uncu maddesi (c) bendi
gereğince görüşüldü.
Yerel ve ulusal basında domuz gribi
nedeniyle ölümlerin yaşandığı
haberleri, domuz gribini önleyici
tedbirler, domuz gribinin Çorum’da
halk sağlını tehdit eder boyutta olup
olmadığı, tedavi oranı ile ilgili
Çevre ve Sağlık Komisyonunca
hazırlanan rapor görüşüldü.
Toplantıda Bayat ilçesine bağlı
Dorukseki,
Emirşah,
İleği,
Yenişıhlar ve Yanoğlan köylerine ait
köy yerleşik alan ve tespitleri ile
ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan raporlar
görüşüldü. Gelecek günkü toplantı
gününün belirlenmesinin ardından
toplantı sona erdi. (Ebru ÇALIK)

İl Genel Meclis Üyesi
Üzeyir Esenyel

İl Genel Meclisi, Manda üreticiliğini araştıracak
İl Genel Meclis Üyesi
Ahmet Tuna

İl Genel Meclisi Çorum ve ilçelerinde et ve süt ürünlerinde önemli bir
ekonomik alan olan manda üreticiliğini araştıracak. Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis Toplantısı’nda İl
Genel Meclis Üyeleri Erdoğan
Köroğlu, Üzeyir Esenkaya ve Ali
Sami Odabaş, manda üreticiliğinin
araştırılması için meclise yazılı
önerge teklifinde bulundu.

İl Genel Meclis Üyesi
Ali Sami Odabaş

İl Genel Meclis Üyesi
Celal Güngör

İl Genel Meclis Üyesi Üzeyir
Esenyel, mandacılığın hem daha
kolay hem daha ucuz ve daha karlı
olduğunun bir gerçek olduğunu
belirterek, Çorum ve ilçelerinde et
ve süt ürünlerinde önemli bir ekonomik alan olan Manda üreticiliğinin
durumu, il ve ilçelerde sığır yetiştiriciliği yanında mandacılığın az
tanınmış olmasının nedenleri, üreti-

cilerin ve besicilerin desteklenmesinde sağlanabilecek kolaylıklar,
ekonomiye mandaların katkısı, teşvik oranlarının miktarı, gıda sektöründe mandanın yeri ve öneminin
araştırılıp tüm kamuoyuna bilgi
verilmesini istediklerini söyledi.

İMKANLAR SINIRLI

İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya, köylerde manda
yetiştirmek istendiğini ancak
imkanların sınırlı olduğunu belirterek, mandanın kaymağının, yoğurdunun, sütünün çok yararlı olduğunu söyledi.
Tarım Komisyonu tarafından rapor
hazırlanması gerektiğini ifade eden
Kaya, özellikle köylerde bulunan
kadınların manda yetiştiriciliği ile
ilgili görüşlerinin alınması gerektiğini kaydetti.

MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ

AZALDI

İl Genel Meclis Üyesi Ali Sami
Odabaş, mandanın Anadolu’ya
özgü bir hayvan olduğunu ifade
ederek, manda yetiştiriciliğinin
oldukça azaldığını vurguladı.
Manda yetiştiriciliğinin neredeyse
tamamen bırakıldığının altını çizen
Odabaş, süt veriminin biraz düşük
olduğunu kaydetti. Odabaş, manda
yetiştiriciliğinin
desteklenmesi
gerektiğini söyledi.

DESTEK VERİLMELİ

İl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör
ise manda yetiştiriciliğinin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek,
manda yetiştiriciliği ile ilgili araştırma yapılırken manda yetiştiriciliği
yapan ticari birliklerin
de ziyaret edilmesi
gerektiğini vurguladı.
(Ebru ÇALIK)

‘Domuz gribinden

hayatını kaybeden yok’
İl Genel Meclis Üyesi ve Çevre ve
Sağlık Komisyonu Başkanı Ahmet
Tuna, Çorum’da domuz gribinden
hayatını kaybeden vatandaşın olmadığını söyledi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda Çevre ve
Sağlık Komisyonu Başkanı Ahmet
Tuna, yerel ve ulusal basında
domuz gribi nedeniyle ölümlerin
yaşandığı haberleri, domuz gribini
önleyici tedbirler, domuz gribinin
Çorum’da halk sağlını tehdit eder
boyutta olup olmadığı, tedavi oranı
ile ilgili Çevre ve Sağlık
Komisyonunca hazırlanan rapor
hakkında bilgiler verdi.
Tuna, “Ellerin yıkanması diğer
bulaşıcı hastalıklardan korunmada
önemli olduğu gibi gripte de önemli korunma yollarından birisidir.
Konu ile ilgili olarak Halk Sağlığı
Müdürlüğünce afiş ve broşürler
bastırılarak uygun yerlere asılması
sağlanmış; aynı şekilde hijyen ve
grip hastalığı ile ilgili halk ve okul
eğitimleri yapılmıştır” dedi. Tuna,
konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
“İnfluenza virüsleri çeşitli hayvanlarda da görülmekte ve hastalığa yol
açmaktadır. Bazı dönemlerde bu
virüsler yapı değiştirerek insanlara
bulaşmakta ve hastalığa neden
olmaktadır. Domuz gribi virüsü de
2009 yılında Meksika'da bu şekilde
insanlara bulaşan ve daha sonrasında insanlar arasında yayılan bir
virüs olması nedeni ile bu adı almıştır. Bu yeni virüs, insanlarda bağışıklık olmadığı için tüm dünyada
salgına neden olmuştur. 2009 yılından sonra her yıl bu virüs tipi dünyada ve ülkemizde de görülmeye
devam etmiş ve artık mevsimsel
influenza virüsleri arasında yer
almıştır.
Grip belirtileri virüsle karşılaşıldıktan sonra 1-3 gün içerisinde ortaya
çıkmaktadır. Kişi aşırı halsizdir.
Grip geçtikten sonra bile birkaç
hafta bu halsizlik devam edebilir.
Ateş (38 C ve üzeri) yükselir ve titreme görülür. Bunlara baş ve karın
ağrısı eşlik etmektedir. Kuru bir
öksürük görülür. Bunların dışında,
eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık,
burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de grip hastalığında görülebilir. Çocuklarda bu duruma kusma
ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereken ek
belirti huzursuzluk, iştahsızlık ve
uyku halidir. Belirtiler hastanın
günlük işlerini etkileyecek düzeye
ulaşabilir. Gripte; genellikle şikayetler 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında
düzelme başlar, ancak iyileşme
süresi 1-2 haftaya kadar da uzayabilir.
Temel olarak hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından tekrar solunum
yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır.
Nadiren bu damlacıkların bulaştığı
yüzey ve nesnelere temas edildikten
sonra ellerin ağız, burun veya göze
sürülmesi ile de bulaşabilmektedir.
Tokalaşma, öpüşme, bir metreden

fazla yaklaşarak konuşma önemli
bulaş yollarıdır. Kapı kolu, masa,
bardak vb. yüzeylerde virüs 2-8 saat
canlı kalmaktadır. Bu yüzeylerin
sık sık temizlenmesi ve ellerin sık
sık yıkanması, bulaşma riskini de
en aza indirecektir.
Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı
kolları, banyo yüzeyleri, mutfak
tezgahı, oyuncaklar vb.) günlük
temizlikte kullanılan deterjanlar ve
çamaşır suyu ile temizlenmesi
yeterlidir. Hasta kişiler belirtilerin
ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5-7 günlerine kadar bulaştırıcıdır.
Hastalığın tedavisi genellikle hastalığın belirtilerini azaltmaya yöneliktir. Bunun yanı sıra hastalığın ağır
seyrettiği kişilerde hekim kontrolünde kullanılan antiviral ismi verilen ilaçlar da bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından, hekim
tarafından kullanması uygun bulunup reçete edilen hastalara, bu ilaçlar hastaneler, toplum sağlığı ve aile
sağlığı merkezlerinde ücretsiz şekilde sunulmaktadır.
Gripten korunmak için önerilen
yöntem aşılanmadır. Grip ülkemizde kış aylarında görüldüğünden aşının, sonbahar başlangıcında (EylülKasım aylarında) yapılması önerilmektedir, ancak grip sezonu boyunca grip aşısı yapılabilir.
Aşı grip komplikasyonlarının sık
görüldüğü hastalara hastalığı bulaştırma olasılığı yüksek olan kimselere, influenzadan korunmak isteyen
6 aylıktan büyük herkese önerilir.
İnfluenza aşısı her yaş grubuna önerilmekle birlikte hastalığın daha
ağır seyretmesi ve hastalığın bulaştırıcılığında rol oynaması nedeni ile
bazı gruplarda aşılama diğerlerine
göre daha önceliklidir.
Yüksek riskli kişilere influenza
bulaştırma olasılığı olanlar, doktorlar, hemşireler ve hastanede çalışan
diğer personel, huzurevi ve kronik
bakım veren sağlık ünitelerinde
çalışanlar, yüksek riskli kişiler ile
aynı evde yaşayanlar için aşı yaptırmaları kesinlikle önerilir.
Ayrıca; ellerin yıkanması diğer
bulaşıcı hastalıklardan korunmada
önemli olduğu gibi gripte de önemli korunma yollarından birisidir.
Konu ile ilgili olarak Halk Sağlığı
Müdürlüğünce afiş ve broşürler
bastırılarak uygun yerlere asılması
sağlanmış; aynı şekilde hijyen ve
grip hastalığı ile ilgili halk ve okul
eğitimleri yapılmıştır.
65 yaş ve üzeri kişiler, 2 yaşın altında bulunanlar, hamileler, bakımevi
ve huzurevinde kalanlar, kronik
böbrek yetmezliği olanlar, astım,
kronik akciğer hastalığı olanlar,
kalp-damar sistemi hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış
olanlar, kan hastalığı olanlar, şeker
hastalığı olanlar, nörolojik hastalığı
olanlar, metabolik hastalığı olanlar,
kronik karaciğer hastalığı olanlar,
aşırı kilolu olanlar, sağlık çalışanları, 6 ay -18 yaş arasında olup uzun
süre aspirin kullanması gerekenler.”
(Ebru ÇALIK)
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‘Sorunların çözümünde ilk
tercihimiz uzlaşma olacak’
Ç

Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Muhasebe ve denetim
mesleğinin mensupları olan bizler sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz” dedi
orum Serbest Muhasebeciler ve layan Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi lektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutlu- da meslek mensuplarımızdan hizmet almak- ta, gerek stajyerlerimizin ve meslek menMali Müşavirler Odası (SMMMO)
Başkanı
Muzaffer Yıldırım,
TÜRMOB çatısı altında örgütlenen ülke
genelinde 77 muhasebeci Mali Müşavir
Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına
kayıtlı, 101 bin meslek mensubu, 21 bin
stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 1 milyona yaklaşan muhasebe
camiasının çeşitli etkinliklerle Muhasebe
Haftasını kutlayacağını söyledi.
Muhasebe Haftası dolayısıyla mesaj yayın-

bundan sonra da sorunların çözümünde ilk
tercihlerinin diyalog ve uzlaşma olacağının
altını çizen Yıldırım, taleplerini belirlerken
ve sunarken her zaman önceliklerinin ülke
çıkarları olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti. Yıldırım, açıklamasında ise
şunları vurguladı:
“Muhasebe ve denetim alanında çalışan
meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların
ortadan kaldırılacağı, kurum ve kuruluşlarımızın camiamızın sorunlarına daha da
duyarlı olacağı bir yıl olması dileğiyle mes-

yorum.
Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve
kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali birimler ile ilgili veri akışı,
beyanların tanzimi ve gönderimi meslek
mensuplarımız tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca TÜİK, BDDDK, SPK; EPDK ve
Hazine Müsteşarlığı gibi ekonomideki diğer
düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları

tadır. Sistemin başarılı çalışmasında kamu
görevlilerinin olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu
bütün
kamuoyunca
bilinmektedir.
Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler,
kamu maliyesine ve ekonominin gelişimine
önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.
TÜRMOB ve odalarımız kamu yararına,
sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan
standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak
ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak-

suplarımızın eğitimi noktasında, gerekse
mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine
düşen sorunların çözümü konusunda büyük
bir özveri ile çalışmaktadır.
İşletmelerin muhasebe ve denetim sistemini
gerçekleştiren devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan
muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği, önemli sorunlar içerisinde bulunmaktadır. ”

Yıldırım: Kurum ve kuruluşlara

güvenilir bilgiler aktarıyoruz

SMMMO’dan Defterdar Ali Sormaz’a ziyaret

Muhasebe Haftası’nda
Atatürk Anıtı’na çelenk

Ç

orum

Serbest
Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler
Odası
(SMMMO) tarafından 1-7 Mart
tarihleri
arasında
kutlanan
Muhasebe Haftası kutlamaları
başladı.
Dün hafta dolayısıyla Atatürk
Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk
sunma törenine Defterdar Ali
Sormaz, Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Muzaffer Yıldırım ile muhasebeciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile
başlayan törende SMMMO
Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk
sunuldu.
Törenin ardından ise SMMMO
Başkanı Muzaffer Yıldırım,
muhasebe haftası ile bir konuşma
yaptı. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra hafta dolayısıyla

Çorum Valiliği, Defterdarlık,
Vergi Dairesi, SGK, İş-Kur ve
ÇESOB’u ziyaret etti.
Muhasebe haftası dolayısıyla
SMMMO Başkanı Muzaffer
Yıldırım ve beraberindekiler
bugün de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Ebru ÇALIK)

Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO)
Başkanı Muzaffer Yıldırım ve beraberindekiler 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası
dolayısıyla Defterdar Ali Sormaz’ı
makamında ziyaret ederek, çiçek
takdim etti.
Dün gerçekleştirilen ziyarette konuşan Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer
Yıldırım, kurum ve kuruluşlara
zamanında ve güvenilir bilgiler
aktardıklarını söyledi. Sorunlarının
sürekli arttığını ancak bu sorunların
üstesinden gelinemeyecek sorunlar
olmadığını dile getiren Yıldırım,
birlik ve beraberlik içerisinde çalış-

malara devam edeceklerini ifade
etti.
Defterdar Ali Sormaz ise, kurumların hayatında bu dönemeçlerin çok
önemli olduğunu muhasebe yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek,
“Mesleğin sorunları var ve meslek
yaşadıkça bu sorunlar devam edecektir. Ülke içerisinde üretilen kaynakların muhasebe edilmesi, toplanması verilerin doğruluğu olmazsa
olmazdır. Kaynakların toplanıp
dağıtımının yapılması toplumun
geleceğe güvenle bakması çok
önemlidir. Muhasebe Haftanızı kutluyorum” diye konuştu.(Ebru
ÇALIK)

‘Muhasebe hayatın

her alanında var’
Muhasebe Haftası’nda Vali Ahmet
Kara, makamında ziyaret edildi

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan
Muhasebe Haftası dolayısıyla
Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer
Yıldırım ve beraberindekiler Vali
Ahmet Kara’yı makamında ziyaret
ederek, çiçek takdim etti.
Dün gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Ahmet Kara, muhasebenin
hayatın her alanında var olduğunu
belirterek, muhasebecilerin ve mali
müşavirlerin başarılı çalışmalar
yaptıklarını, bu başarılarının devam
etmesini dilediğini söyledi. Esas
muhasebenin insan hayatının muhasebesi olduğuna değinen Vali Kara,

hayatın çok hızlı bir şekilde akıp
gittiğini vurguladı.
Her şeyin kayıt altına alınması
gerektiğini dile getiren Vali Ahmet
Kara, “Sayı olarak büyük bir camiasınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve haftanızı kutluyoruz” dedi.
Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer
Yıldırım ise 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftasını çeşitli
etkinlerle kutladıklarını ifade ederek, güvenilir bir şekilde hizmet
verdiklerinin altını çizdi. (Ebru
ÇALIK)
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‘Malzemeden çalınmayan

bina çökmez’

Depremi Unutmayalım
1
Çorum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1-7 Mart Deprem Haftası etkinliği kapsamında Çorum Valiliği
bahçesinde deprem çadırı kurarak sergi açtı. Etkinlikte, depreme karşı alınacak tedbirlere dikkat çekildi

-7 Mart Deprem Haftasında;

yaşanan deprem afetlerinin
hatırlanması, alınması gereken önlemlerin unutulmaması ve
bu gibi doğal afetlerin insan sağlığı
üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda
Çorum İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü tarafından Valilik binası bahçesinde sergi açıldı. Sergide
Çorum İl Afet ve Acil Durum

Müdürü’nün araç ve ekipmanlarının tanımı yapıldı.
Serginin açılışı için düzenlenen
törene, Vali Ahmet Kara, Belediye
Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Vali
Yardımcıları Adem Saçan, Fikret
Zaman, İl Jandarma Komutanı
Jandarma Albay Ahmet Çelik,
Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve
bürokratlar katıldı.
Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışı
töreninde konuşma yapan Vali

Ahmet Kara, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve ülke topraklarının büyük bir bölümünün
deprem kuşağında aldığı dile getiren getirerek depremle karşı alınacak önlemlere dikkat çekti.
Vali Ahmet Kara’nın yaptığı
konuşmanın ardından Çorum İl
Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan
Kaya ve AFAD personeli tarafından deprem, kaza, yangın, boğulma gibi olaylarda kullanılan araç
ve gereçlerin tanıtımı yapıldı.

Stantları gezen Vali Kara ve davetliler araç ve gereçler hakkında
bilgi aldı.
Vali Kara stantların gezilmesi sırasında da binaların depreme karşı
dayanıklı yapılması gerektiğine
vurgu yaptı. Kara yapı denetimi
konusunda da kurumları uyararak
“Deprem yönetmeliğine uygun olmayan
yapılara taviz vermeyin” dedi.

1-7 Mart deprem haftası nedeniyle Çorum İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü tarafından
Valilik binası bahçesinde sergi
açıldı. Serginin açılışı töreninde
konuşma yapan Vali Ahmet
Kara, Türkiye’nin bir deprem
ülkesi olduğunu ve ülke topraklarının büyük bir bölümünün
deprem kuşağında aldığı dile
getiren getirerek depremle karşı
alınacak önlemlere dikkat çekti.
Geçmiş yıllarda Erzincan ve
Bolu’da meydana gelen depremlerin ardından deprem yönetmeliği hazırlandığını ancak 1999
yılında yaşanan Marmara depremlerinde bu yönetmeliğe uyulmadığının görüldüğünü ifade
eden Vali Ahmet Kara binaların
deprem yönetmeliğine uygun
yapılmadığına dikkat çekti.
Kara “1999 depremlerinde
görüldü ki; binalar ya zemin
etüdü yapılmadan yapılmış, ya
statik projelere uyulmamış, ya
projeler değiştirilmiş, ya da malzemeden çalınmış” dedi. 2000
yılında yeni bir deprem yönetmeliği çıkarıldığını kaydeden
Vali Kara bunun yanı sıra 5902
sayılı afet kanunu çıkarıldığını
ve 3 teşkilatın birleştirilerek afet
ve acil durum başkanlığı şeklinde örgütlendiğini ve Afet ve Acil
Durum Müdürlüklerinin bu alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

“YIKILAN BİNALARIN
YÜZDE 90’I HİLELİ
YAPILARDIR”

Son yıllarda afetlere karşı önemli mesafeler alındığını kaydeden
Vali Kara depremde en önemli
unsurun sağlam binalar olduğunu söyledi. Bayındırlık İl
Müdürlükleri ve belediyelerin
denetim konusunda önemli rolü
olacağını söyleyen Kara, bu

İl Genel Meclisi AFAD
sergisini ziyaret etti

İ

l Genel Meclis Başkan'ı Halil

İbrahim Kaya ve İl Genel
Meclis Üyeleri İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünün Deprem
Haftası dolayısıyla valilik bahçesine kurduğu tanıtım çadırlarını
ziyaret etti.
İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi Şube
Müdürü Salih
Ünal İl Genel
Meclisine
yaptıkları faaliyetleri ve
afet, yangın
gibi durumlarda kullandıkları araç
gereçleri

tanıttı.Tanıtım esnasında konuşma
yapan İl Genel Meclis Başkanı
Halil İbrahim Kaya "Doğal afetler
konusunda halkımızın bilinçlenmesi önemli bir konu. İl Genel
Meclisi olarak İl Afet ve Acil
durum müdürlüğümüzün her konuda katkı sağlamaya hazırız" dedi.

konuda taviz verilmemesi gerektiğini savundu.
Kara “Biz devlet olarak şunu
iddia ediyoruz. Binalar statiğine
uygun yapılsa, malzemeden
çalınma olmazsa binanın yerle
bir olması çökmesi diye bir olay
yaşanmaz. Binalar eğilebilir, çatlayabilir ama diz çökmez.
Binanın çökmesi için statiğine
aykırı bir şeyler olması lazım.
Yani yapımında bir hile olmalıdır. Bizim yıkılan binaların
yüzde 90’ı hileli yapılardır.
Binalarımızı sağlam yapmalıyız.
Türkiye’de yaşanan depremlerin
en büyüğü 7 ila 8 arasındadır.
Biz 9-10 şiddetine dayanıklı
binalar yaparsak can kayıpları
yaşanmaz” dedi.

“ÇÖKMEYEN BİNALAR
YAPILMALI”

Depremden kaçmak mümkün
olmayacağını ancak depremden
korunmanın mümkün olduğunu
belirten Vali Kara, bunun için
zemin etüdüne uygu, çökmeyen
binaların yapması gerektiğini
kaydetti. Kara, bu konuda projeyi çizen mimarlara, yapı denetim
firmalarına, belediyelere ve
şehircilik müdürlüklerine büyük
görevler düştüğünü kaydederek
“Bu konuda taviz verilmemeli”
dedi.

“İHTİLALLER DE
DEPREME BENZİYOR”

Vali Kara açıklamasının sonunda
ülkede yaşanan ihtilalleri de
depremlere benzeterek,
“Depremler ekonomik birikimleri elimizden alıp götürür, ihtilaller ise siyasi birikimleri alır
götürür. Ne ihtilaller, ne depremler, ne de terör bu ülkenin baş
belası olmasın” şeklinde konuştu.

İlk beyannameyi getiren
İlk doğum gününü 4
yıl sonra kutlayacak

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen
Nuray bebek, 29 Şubat'ta doğduğu için 4 yılda bir yaş günü kutlayacak
Sungurlu ilçesinde yaşayan
Keziban ve Sercan Kaleli çiftinin bebeği, Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde dünyaya geldi. 29
Şubat'ın ilk dakikalarında doğan
bebeğe 'Nuray' ismini veren
Kaleli çifti ilk çocuklarına
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeğiyle beraber kadın
doğum servisinde müşahade
altında tutulan anne Keziban
Kaleli, , ilk çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını
söyledi. Çocuğunun, dört yılda
bir denk gelen 29 Şubat'ta doğ-

masının da sevindirici olduğunu
belirten Kaleli, "Çok mutluyum,
çok sevinçliyim. Allah herkese
nasip etsin. Özellikle olmayanlara da versin. Bugün doğduğu
için doğum günü dört yılda bir
olacak ama isterse 10 yılda bir
olsun ben onu çok seviyorum"
diye konuştu.
Nuray bebeğin babaannesi
Hayriye Kaleli de üçüncü torununa kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah analı
babalı büyütür inşallah. Çok
mutluyum. Allah herkese bu
duyguyu yaşatmayı nasip etsin"
dedi

mükellefe çiçek

Çorum Vergi Dairesi, 2015 vergilendirme dönemine ait ilk
beyannameyi getiren mükellefe çiçek vererek teşekkür etti

2

015 yılı vergilendirme

dönemine ait gelir beyannameleri alınmaya başlandı.
Çorum Vergi Dairesi, 2015 vergi
beyannamesini, vergi dairesine ilk
getiren Volkan Sakallı isimli gelir
vergisi mükellefine çiçek verdi.
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt
Solak’ın makamında düzenlenen
törene Vali Yardımcısı Adem
Saçan’da katıldı. Vergi Dairesi
Müdürü Cüneyt Solak, vergisel
mükellefleri zamanında ve eksiksiz yerine
getirdiği için Volkan
Sakallı’ya teşekkür
etti. Solak “Tüm
mükelleflerimizden
aynı duyarlılığı bekliyoruz. Verginin
eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi
hem verginin zama-

nında tahakkuk ettirilmesini, hem
de hazineye geçmesin sağlamaktadır. Bu konuda duyarlı olan
mükelleflerimize teşekkür ediyorum” dedi. Vali Yardımcısı Vali
Adem Saçan’da Volkan Sakallı’yı
tebrik etti. Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Volkan
Sakallı’ya teşekkür
çiçeğinin Çorum
Vergi Dairesi Müdürü
Cüneyt Solak verdi.
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SIFIR'DAN
OTUZBEÞE

BEBEĞİN TEMİZLİĞİ

Bir bebeğin beden ve ruh sağlığı
için temizlik çok önem taşır. Bebeği
soğuk almamasına dikkat ederek
her gün ya da gün aşırı banyo yaptırmak, giyeceklerini sık sık, özellikle terlediği zaman değiştirmek
yararlı olur. Tülbent mendiller dikilip ağız ve kulak mendilleri ayrıldıktan sonra kullanırken sık sık
yıkamalıdır.
Bebeğin çamaşırları yıkanırken
deterjan kesinlikle kullanılmamalıdır. Deterjan vücutta allerjik döküntülere, cilt hastalıklarına sebep olur.
Bu nedenle katiyyen deterjan kullanmamalıdır.
En sıhhi olanı sabun ve kül suyu ile
yıkamaktır. (1)

BANYO

Doğumdan hemen sonra bebek
yıkanır,göbek kordonu düşünceye
kadar yıkanmaz.Bu arada sık sık
çamaşırları
değiştirilip,yüzü,boynu,elleri silinir.
Göbek kordonu düştükten sonra her
gün ya da günaşırı banyo yaptırılır.

BANYO NASIL YAPTIRILIR

Bebek her gün 11-14 arası (halk
deyimiyle öğle üzeri saat onbir ile
öğleden sonra iki arası) banyo yapılır. Banyo süresi ilk haftalarda 3 - 5
dakikayı geçmez. Daha sonraları 5 10 dakikaya çıkarılabilir. Aç karnına banyo yapmak doğru olur. Şayet
çocuk huysuzlanırsa biraz meyve
suyu içirilebilir. Banyo suyunun
sıcaklığı annenin dirseğini yakmayacak kadar (yani 37 - 38 derece)
olmalıdır. Banyo yapılan odanın
sıcaklığı ise 22-25 derece olmalıdır.

Banyo yaptırırken mümkünse
Annenin yanında bir yardımcı
olması faydalı olur.
Bebeği iki kişi banyo yaptırırken,
bebeği tutanın sol kolu, ensesinin
altından sol omuz ve başını destekler. Sağ eliyle de bebeğin kalça ve
bacaklarını tutar. Yardımcı olan kişi
de sıra ile bebeğin omuz, yüz,
göğüs, el, kol ve bacaklarını dikkatle ve nazikâne temizler.Daha sonra
bebeği yüzüstü tutarak başı yıkanır. Banyo süngeri veya örgü lif
kullanılabilir. Sabun, her banyoda
değil, haftada iki kez kullanılır.
Eğer annenin yardımcısı yoksa sol
eliyle bebeği tutar, sağ eliyle yı-kar.
Banyodan sonra hemen bebek kurulanır, giydirilir. Karnı doyurulur ve
yatırılır.
Banyodan sonra kulakların kurulanması çok önemlidir. Anne, bebeğin
kulaklarını yere doğru çevirip hafifçe sallayarak, varsa. suyun çıkmasını temin eder. Tülbentten yapılmış
mendille iyice kurular. Değilse, ileride çeşitli kulak rahatsızlıkları
meydana gelebilir. Banyodan önce
bebeğin tırnakları kesilir. Bunun
için makas biraz kolonya ile temizlenip sonra kullanılır.
Yeni doğan bebeğin aylarca tırnağını kesmemek yanlış bir alışkanlıktır.
Derin olmamak kaydıyla kesilir.
(1) Bir miktar meşe külü suyla kaynatılır. Sonra dinlenmeye bırakılır.
Kül taneleri iyice dibine çökünce
suyu bir kaba süzülür, çamaşır yıkanırken kullanılır.

Yarın:
O - 3 YAŞ ARASI BESLENME

İHTİYAÇLAR KARŞILANIP TATMİN
OLUNCAYA KADAR, BİZE SIKINTI VERİR

İnsan öyle bir yaratıktır ki, iç içe olan halleri, ayrı ayrı içi içine girmiş ayrı birer insan. Her birimiz kendimizi
içimize doğru izlediğimiz zaman, böylece iç içe olumlarımızı açıkça fark eder, kıymetimizi daha iyi anlarız.
Kendi âlemimizde görür gibi
sezebildiğimizde, karnımızın
acıktığını başka türlü duyuyoruz.
Başarmak isteğimizi daha derinden, daha içten!.. Anlamak istediğimiz derinlikten geliyor.
Susuzluğumuzu daha yüzeyimizden duyuyoruz.
Bütün bunları tek tek fark ettikçe, daha çok neşeli daha zevkli
yaşıyoruz.
Böylesi ipuçlarını tutabildiğimiz
zaman işi biraz daha ciddiye alırsak, kendimiz için hassasiyetimiz, oldukça değişir. O zaman
kendimizi biraz daha iyi tanımış
oluruz. Bu arada hemen şunu
kaydederiz ki; “Anlamak” ihtiyacımız, duyumsallığımızın ihtiyacıdır. Bilmek, fizikselliğimizin.
Bu isteklerimizin hepsi de ihtiyaçlarımızdır ki istiyoruz. Evet,
ihtiyaçlarımızın da, hepsini yine
içimizden duyuyoruz. Ne var ki;
ihtiyaçlarımızı içimizden duyduğumuz halde, daha içten, biraz
daha içten duyuşumuz, başka
birer âlem oluyor.
Bu âlemlerin zevkini ve neşesini
duymakla da kalmıyoruz. Her
ihtiyacımızı iyi duyduğumuz
için, şüphesiz yerine getirmeyi
ihmal etmiyor, bu yüzden tatmin
oluyoruz.
İnsanın yüz tür ana ihtiyacı olabilir. Her birinin içinde çok çeşitli ihtiyaçlar tek tek seçilebilir.
Hangi ihtiyacımızı karşılarsak, o
karşıladığımızdan tatmin oluruz.
Karşılayamadığımız ihtiyaç karşılanıp tatmin oluncaya kadar
bize sıkıntı verir.
Demek oluyor ki; iç içe de olsa,

hissettiğimiz istekler, birer ihtiyaçlarımızdır. Ne kadarını karşılarsak, tatminkârlığımız da o
kadar oluyor.
İşte bunun içindir ki, daha derinliklerimizin ihtiyaçlarını iyi anlayıp da karşılamazsak, tatmin olamıyoruz.
Bu gibi bilemediğimiz ve seçemediğimiz ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Bunların sıkıntısı bizi
zaman zaman bunalıma sokuyor.
Bunlardan birini misal alalım:
Çok çok ders çalışıyorum diyen
bir talebeyi ele alalım. Dur,
olmaz. Kendimizi ele alalım.
Kitabı okuyoruz.
Öğrenmek ve bilmek için okuyoruz.
Öğrenip bilmek için okuduğumuz halde, o kitabı ezberlesek
bile, öğrenip bilmek istediğimiz
bilgiyi elde edemeyiz; ta ki anlamak istediğimize de iyice yer
verip, anlamak ihtiyacımıza da
cevap verirsek; o zaman okuduğumuz kitaptan tatminkâr bilgiyi
alır ve tatminkâr anlayışı buluruz.
Böylesi öğrenimlerimizle de, bildiğimizi tatbik edebiliriz.
Diploma ile uygulama o zaman
olur işte.
Demek oluyor ki; duyumsallığımızın ihtiyacı olan anlamak istediğimize de cevap veremezsek,
üstteki ihtiyaç istediğimiz olan
bilgiyi karşılamak yeterli olmuyor.
Bunun içindir ki, kendimizi yaşamak, anımızı yaşamak, kendi tatminkârlığımızın yararınadır,
başka değil.

Hazımsızlığın Nedenleri Nelerdir?

Hazımsızlığa sebep olan etkenlerden bir
tanesi gastrit hastalığıdır. Gastrit, mide çeperinde gelişen ve ülser olmadan karşılaşılabilen bir iltihaplanma sorunudur. Doktor tarafından uygun bir şekilde tedavi edilmediği
taktirde kusma, şiddetli karın ve mide ağrısı,
sırt ağrısı gibi çeşitli sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özellikle içerisinde
bol miktarda çiğ soğan, sarımsak ve baharat
bulunan yiyeceklerin yanı sıra asitli içeceklerin çok fazla miktarda tüketilmesi uzun
zaman çerçevesinde gastrit gelişmesine
neden olabilir.

Fakat bu belirttiğimiz yiyecek grupları her
insanda aynı etkiyi yapmayabilir. Burada
saymadığımız bir besin kişide gasrit oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden kişilerin kendilerini belirli bir dönem takip etmeleri ve
bu takip neticesinde ortaya çıkan besin gruplarına göre kendi beslenme programlarını
oluşturmaları tavsiye edilmektedir.
Gastrit hastalığının dışında yemek borusunda reflü oluşması yine hazımsızlığa neden
olabilir. Safra kesesinde oluşan bir takım
rahatsızlıklar zaman içerisinde hazımsızlık
problemine sebep verebilir. Tüm bunların
dışında, mide ülseri, çeşitli kanser türlerinin
oluşumu ve romatizma hastalığında belirti
olarak hazımsızlık problemine sıkça rastlan-
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maktadır. Özellikle kanserde erken teşhisini
hayat kurtarabileceği asla unutulmamalı ve
şüphelenildiği taktirde kesinlikle kontrol
edilmesi tavsiye edilmektedir.

Hazımsızlık Çeken Kişilere Bitkisel
Tedavi Yöntemleri
Adaçayı Yaprağı: Bir yemek kaşığı kadar

Ananas: Besinlerden insan vücuduna geçen
proteinlerin parçalanmasına katkıda bulunan bromelain enzimi ananas içerisinde
oldukça zengindir. Bu sayede sindirimi
rahatlatıcı bir takım özellikler gösterebilir.

Rezene: Bir tatlı kaşığı ölçeğinde alınan

alınan bitki yaprağının üzerine daha önceden
kaynatmış olduğunuz su ilave edilir ve üzeri
kapalı olacak şekilde yaklaşık beş dakika
kadar demlenmesi beklenir. Günde iki veya
üç defa içilmesi tavsiye edilen adaçayı yaprağını içmeden önce süzmeyi unutmayınız.

bitki ile bir su bardağı daha önceden kaynatılmış olan su karıştırılır ve yaklaşık 10
dakika kadar demlenmesi beklenir. Karışım
iyice demlendikten sonra süzülerek tüketilir. Rezenenin bilimsel olarak sindirim
problemlerine iyi geldiği ve hazmı kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Centiyane Kökü: Bir kahve kaşığı ölçeğinde

Papatya Çiçeği: Bir yemek kaşığı kadar alı-

alınan bitki üzerine kaynamış olan su ilave
edilerek 6-7 dakika kadar bekletilerek demlenmesi sağlanır. Demlendikten sonra karışım süzülerek içilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu bitkinin kökünün taze
şekilde yenilerek tüketilmesi kişilerin sağlığını etkileyebilecek bir takım sağlık sorunlarına neden olabileceğidir. Doğru bir şekilde
tüketildiğinde sindirim
sisteminin düzgün
bir şekilde çalışmasına, enzimlerin salgılanmasına
ve bağırsak hareketlerinin düzene
girmesine yardımcı olacaktır.
Dikkat; hamile
olan bayanlar,
bebek emziren
anneler, mide ve
on iki parmak
ülseri bulunan
kişiler bu bitkiyi
tüketmemelidirler.

nan papatya çiçeğinin üzerine daha önceden
kaynatmış olduğunuz su ilave edilir ve
üzeri kapalı olacak şekilde yaklaşık beş, on
dakika demlenmesi beklenir. Demlendikten
sonra süzülerek içilen karışım günde üç
kere öğün aralarında aç karnına içerisinde
herhangi bir tatlandırıcı madde atılmadan
içilmelidir.

KENDÝMÝZE HEKÝM OLALIM

MAFSAL AĞRILARI

Konserve halinde saklanmış menekşe suyu niksirli yâni mafsal romatizması olan hastalara içirilirse, müessir netice alınır.
Bal, çörek otu ile kaynatılıp mafsallara sürülmelidir.

UNUTMAYALIM
İnsan, içindeki yapısında olan özgürlüğünü de kendisi tahakkuk ettiremezse, yine kendisi büyük haklarından birini daha kaybeder. İnsan
yaratılışında mutlak varlıklarının;
Yarışma, iddia, başarı, istek ve itişleri vardır.
İnsan bunları fiilen tatbik sahasına koymazsa, koyamazsa, yine kendi
asıl haklarını kaybetmiş değil midir?

GÜNÜN YEMEĞİ

Güveçte üçgen lahana sarması

Malzemeler:

1 adet orta boy beyaz lahana
1 su bardağı pirinç
1 çay bardağı bulgur
1 adet büyük boy soğan ½
demet maydanoz ½ demet
dereotu
1 yemek kaşığı salça
(Yarım kaşık da sarmalarımızın üzerine konulacak)
1 çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Nane

Hazırlanışı:

Tencereye sıvı yağı koyup
küp küp doğranmış soğanları atıp pembeleşinceye
kadar kavuralım.
İçine salçayı ilave edelim
ve kavurmaya devam edelim.
Daha sonra yıkanmış pirinç
ve bulguru, karabiberi,
kuru naneyi, kırmızı pul
biberi, tuzu ilave edelim ve
kavuralım.
Bir çay bardağı su ilave
edelim ve pirinçler suyunu
çekince ocağı kapatalım.
Doğranmış maydanoz ve
dereotunu da ekleyelim.
Lahanayı haşlamak için
beyaz lahananın yapraklarını ayıralım.

Tencereye su koyalım ve
kaynatıp içine tuz ekleyelim.
Lahana yapraklarını kaynar
suyun içine atalım, birkaç
dakika haşlayalım.
Çok fazla haşlamamaya
özen gösterin, sararken yırtılabilir.
Haşlanan lahana yapraklarını 5cm kadar genişlikte
şerit halinde keselim, içine
hazırladığımız içten koyup
üçgen şekilde katlaya katlaya saralım.
Bu şekilde haşlanan tüm
lahanaları saralım ve güveç
tenceresine dizelim.
Güvecin altına sarmalarımızı koymadan önce artan
lahana yapraklarını tek kat
serelim, bu şekilde lahana
sarmamız dibine tutmaz.
Bir kabın içine yarım çay
bardağı kadar sıvı yağı, bir
kaşık salçayı, tuzu, bir
miktar sıcak suyu koyalım
ve karıştıralım.
Güvece dizdiğimiz lahana
sarmasının üstüne gezdirerek dökelim.
Yeteri kadar sıcak su ilave
edelim, suyunu sarmaların
üzerine çıkmayacak şekilde
ayarlayalım ve önce yüksek ateşte kaynatıp daha
sonra kısık ateşte pişirelim.

Sayfa

GÜNDEM
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İstihdam içinde işveren olarak
çalışanların payı yüzde 4,5 oldu
Toplam istihdam içinde 2014 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu. Hane halkı
İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların
oranı yüzde 8, erkeklerin oranı ise yüzde 92 oldu.
Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların
sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde 20,5 ile 45-49 yaş grubunda, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 18,9 ile
35-39 yaş grubunda gerçekleşti.
Eğitim durumuna göre, tarım sektöründe işveren
olarak çalışanların yüzde 59,7’sini ilkokul, yüzde
13,4’ünü genel lise mezunları oluştururken, tarım
dışı sektörde ise ilkokul mezunlarının oranı
yüzde 31,8, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek
okul mezunlarının oranı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörde istihdam edilenlerin yüzde 5’ini genel lise, yüzde 24,6’sını ise
yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.
İşveren girişimlerin 2014 yılında doğum oranı
yüzde 15,7 oldu. İş kayıtlarındaki işveren girişimlerden 2014 yılında doğanların yüzde 74,8’i
ferdi mülkiyet iken, yüzde 16,5’i limited şirketlerden oluştu. Sektör ayrıntısında en yüksek
doğum oranı 2014 yılında yüzde 28,8 ile “Toptan
ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleşti.
İşveren girişimlerin 2012 yılında ölüm oranı
yüzde 11,3 oldu. İş kayıtlarındaki işveren girişimlerden 2012 yılında ölenlerin yüzde 67,8’i
ferdi mülkiyet, yüzde 20,4’ü limited şirketlerdi.
En yüksek ölüm oranı 2012 yılında “Toptan ve
perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı” sektöründe yüzde 33,1
ile gerçekleşti.
İşveren girişimlerden 2013 yılında yeni doğanların yüzde 81,9’u 2014 yılında hayatta kaldı. İş
kayıtlarına göre 2013 yılında yeni doğan ve 2014
yılında hayatta kalan işveren girişimlerin yüzde
71,5’i ferdi mülkiyet iken, yüzde 19,3’ü limited
şirketti.
İş kayıtlarında 2014 yılında yeni doğan işveren
girişimlerin istihdam yaratma oranı yüzde 7,7
oldu. İşveren girişimlerden 2014 yılında yeni
doğanların istihdamının yüzde 46,2’si ferdi mülkiyetlerde, yüzde 20,3’ü limited şirketlerde yaratıldı.
İş kayıtlarında 2012 yılında ölen işveren girişimlerin istihdam kaybındaki oranı yüzde 5,8 oldu. İş
kayıtlarında 2012 yılında ölen işveren girişimlerin istihdam kaybının yüzde 47,7’si ferdi mülkiyetlerden, yüzde 23,4’ü limited şirketlerden kaynaklandı.
İş kayıtlarında 2013 yılında yeni doğan ve 2014
yılında hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamdaki oranı yüzde 72,7 olarak gerçekleşti. İş
kayıtlarında 2013 yılında yeni doğan ve 2014
yılında hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamının yüzde 44,8’i ferdi mülkiyetler, yüzde
29,4’ü limited şirketler oluşturdu. İş kayıtlarında
2014 yılında yer alan işveren girişimlerin yüzde
36,1’i 2011-2014 yılları arasında kuruldu. İş
kayıtlarında 2001-2010 yılları arasında kurulan
işveren girişimlerin oranı ise yüzde 40,4 oldu.
Faal girişim sayısı 2013 yılında 2 695 131 oldu.
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine göre
“Finans ve sigorta faaliyetleri” ile “Programcılık
ve yayıncılık faaliyetleri” hariç sanayi ve hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren toplam girişim
sayısının yüzde 97’sini, istihdamın yüzde
43,2’sini ve faktör maliyetiyle katma değerin
yüzde 19,5’ini 1-19 kişi çalışan girişimler oluşturdu.
Büyüklük grubu artarken girişim sayısının düştüğü, çalışan sayısı ve faktör maliyeti ile katma
değerin arttığı gözlendi. 250 ve daha fazla kişi
çalışan girişimler sayı bakımından yüzde 0,2
paya sahip olmasına rağmen, yüzde 25,8’lik
istihdam payına ve yüzde 47,2’lik faktör maliyetiyle katma değer payına sahipti. Girişimler 2013
yılında en fazla toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Girişimlerin Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE
Rev.2)’na (“Finans ve sigorta faaliyetleri” ile
“Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri” hariç)
ve büyüklük gruplarının kendi içindeki paylarına
göre; girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği sektörler sırasıyla yüzde 39,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,6 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 12,6 ile imalat sanayi sektörleri oldu.
Bununla birlikte imalat sanayi yüzde 27,1 ile
istihdam ve yüzde 34,8 ile katma değer yaratılmasında ilk sırada yer aldı. Büyüklük grubuna
göre 1-19 kişi çalışanı olan girişimlerin yüzde
40,5’i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Bu büyüklük grubunda bulunan
girişimlerin toptan ve perakende ticaret sektöründeki istihdam payı yüzde 36,5, faktör maliyetiyle
katma değer payı yüzde 34,4 oldu. İmalat sanayi
sektörü ise 250 ve daha fazla kişi çalışan girişim
sayısına göre yüzde 36,6, istihdama göre yüzde
33,7 ve katma değere göre yüzde 40,8 ile en yüksek paya sahipti. 1-19 büyüklük grubu dışındaki
bütün gruplarda imalat sanayi daha büyük paylara sahipti.
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“Cumhurbaşkanı’nı
:
Köseciddiye
almıyorum”

016 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 4.
turunda Meclis kürsünden bir
konuşma yapan TBMM İdare
Amiri ve CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse, Adalet Akademisinin
kuruluş amacını anlatarak, akademinin
amacına hizmet etmediğini anlattı.
Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz
Akçil’in kardeşinin Koza İpek gurubuna kayyum olarak atandığını söyleyerek, milletvekillerinden daha fazla
maaş aldığını söyledi. Köse, Adalet
Akademisine yapılan atamaların tamamıyla iktidar kontrolünde atandığını
söyleyerek, bu yapının yaptığı mülakattan sağlıklı sonuçlar çıkmaz, daha
önce cemaatin arka bahçesiydi, şimdi
AKP nin arka bahçesi haline getirdiler
dedi.
CHP Çorum Milletvekili Köse, adliyelere alınan müdürlerin atamasına da

değinerek, yazılı sınavda yüksek puan
alanlar mülakatta elendiler, bunu eleştiren savcı sürgün yedi dedi.
Hakim savcı adaylarının 24 saat gözetim altında tutulduğunu söyleyen Köse,
yargıçlar daha mesleğe başlamadan
böyle bir yapıda yetiştirilince buradan

adalet çıkmıyor dedi.
CHP Çorum Milletvekili Köse, konuşmasında Cumhurbaşkanı’nı da eleştirerek, ben kendisini ciddiye almıyorum,
saygı görmek istiyorsa saygıdeğer davranmalı, anayasal kurumları tanımalıdır
dedi.

Öğrenciler için işbirliği yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Çorum
Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Çorum Dil ve
Edebiyat Derneği’ne ziyarette bulundu.
Ziyarete Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Emre
Darmancı, Rehber öğretmeni Tülay Yatağan
Bayram, Coğrafya Öğretmeni Gülhan Eşkil katıldı.
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, Dil ve
Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı Turhan
Candan ile bir süre görüştü.
Ziyaret sırasında Bilim ve Sanat Merkezinde bulunan öğrencilerin Türkçeyi güzel ve etkili kullanmaları, entelektüel birikimlerini artırmaları amacıyla neler
yapılabileceği konusunda bilgi alışverişi yapıldı. Görüşmede Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenci okuma gruplarının oluşturulması ve bu grupların Dil ve Edebiyat Derneği'ndeki okuma faaliyetlerine katılımlarının sağlanması karara bağlandı. Ayrıca kitap
müzakeresi, yazar-şair konferansları gibi etkinliklerin yapılması planlanan görüşmede, programa dâhil olan öğrenciler, faaliyetlerini Çanakkale gezisi ile tamamlayacak.

‘Leblebi Tozu’ filmi için
Çorumlulara özel gala
Çekimleri Çorum’da yapılan ve 25
Mart’ta vizyona girecek ‘Leblebi
Tozu’ filmi için Ankara’da yaşayan
Çorumlular için özel gala yapılması planlanıyor.
Gösterim günü için geri sayımın
başladığı Leblebi Tozu’nda sevilen
oyuncu Metin Yıldız, Fulden
Akyürek, Erdal Cindoruk, Ali
Uyandıran, Ümit Acar, İzzet Çivril,
Cengiz Okuyucu, Yavuz Çetin,
Deniz Türkcan ve Ferdi Kurtuldu
gibi isimler yer alıyor. Yerli komedi filminin çekimleri Çorum’un
tarihi mekanlarında ve kent merkezinde yapıldı. Gösterim günü
merakla beklenen komedi filminin
Çorum’un tanıtımına önemli bir
katkı sağlaması bekleniyor.
Ankara Çorumlu Dernekler
Federasyonu’nun aylık yönetim

kurulu toplantısında, filmin galasının Başkent'te gerçekleştirilmesiyle ilgili öneri görüşüldü.
Federasyon Genel Başkanı Hayri
Çağır, yönetim kurulunda yaptığı
açıklamada, “Galanın Ankara’da
Federasyonumuzun organizesinde
yapılması için teklif geldi. Biz de
teklife sıcak bakıyoruz. Çorum’un
tanıtılmasında önemli yeri olacağını bildiğimiz her projenin yanındayız. Önümüzdeki günlerde ilgili
kişilerle arkadaşlarımız irtibata
geçecekler. Görüşmeler sonunda
teknik bir aksilik çıkmaz ise 25
Mart’ta Ankara’daki Çorumlulara
özel bir gala gecesi yaparız. Filmin
sanatçılara ile de Başkent'teki
hemşehrilerimizi buluşturmaktan
büyük onur duyarız." dedi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin
belirsizlikler ve jeopolitik tedirginliklerin altın
fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altın
fiyatları, bugün ABD'de açıklanacak imalat
verilerinin takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da şu sıralarda altının gram fiyatı
117,60, çeyrek altın 195 liradan, Cumhuriyet
altını ise 790 liradan satılıyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre
Çorum merkez de elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik kesintisi uygulanacak
olan bölgeler, zaman dilimi ve işin
içeriği ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
04.03.2016 Tarihinde 08:00-17:00
saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' Kapaklı 22 Sokak, 24
Sokak, 26 Sokak, 28 Sokak, 42
Sokağa,
04.03.2016 Tarihinde 08:00-17:00
saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' Kapaklı 1. Cadde, 14.
Sokak, 16.
Sokak, 18.
Sokak,
22.Sokak, 29.
Sokağa,
04.03.2016
Tarihinde
08:00-17:00
saatleri arasında Proje Tesis
Çalışmaları''
Bağcılar 1.
Cadde bir
kısmı, 4.

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak : 04.41 Güneþ : 06.05
Öðle : 12.59 Ýkindi : 15.06
Akþam : 17.40 Yatsý : 18.59

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Aşıklar Şöleni
18:00 Haberler
18:30 TSO Türk Halk Müziği Konseri
20:30 Haberler
21:00 Kültür-Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Tarihte Bugün
02/03/1807 Amerikan kongresi, herhangi
bir yabancı krallık, yer veya ülkeden köle
ithalatını yasakladı.
02/03/1836 Teksas, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.
02/03/1855 II. Aleksander Rus Çarı oldu.
02/03/1888 İngiltere, Almanya,
Avusturya-Macaristan, İspanya, Fransa,
İtalya, Hollanda, Rusya ve Türkiye arasında İstanbul antlaşması (Convention of
Constantinople) imzalandı. Buna göre,
ilgili devletlerin gemileri hem savaş hem
de barış zamanında Süveyş Kanalından
geçebilecekler.
02/03/1918 Rize'nin kurtuluşu.
02/03/1918 Asker Ailelerine Yardımcı
Hanımlar Cemiyeti Nuriye İsmail
(Canbulat) Hanım başkanlığında kuruldu.
Cemiyet, Enver Paşa'nın eşi Naciye
Sultan'ın himayesindeydi. Dernek, bir yıl
içinde 6247 kişiye yiyecek dağıttı.

VEFAT EDENLER
MEHMET ERGÜN

Karaağaç Köyü' nden gelme, Baki, Bilal ve İsa
ERGÜN' ün babası, Mustafa TÜRK, Bahri
ÇITAK ve Cafer ŞAHİN' in kayınpederi,
Yusuf, Mahmut, Bahri, Hasan, Firdevs ve
Ferdane ERGÜN' ün kardeşi; Mehmet ERGÜN
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HANİM YAYLA

Eşençay Köyü, Kışlacık Mahallesi' nden gelme,
İsmail SEYDİM' in eşi; Hanım YAYLA vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HAFİZE DEMİRCİ

Demircanlar Mobilya sahibi Saffet, Yakup ve
Bilal DEMİRCAN' ın annesi; Hafize DEMİRCİ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

FEVZİYE YAĞLI

Buğdüz Köyü' nden, Çorum Belediyesi' nden
emekli Fahri, Rahmi ve Mustafa YAĞLI' nın
annesi; Fevziye YAĞLI vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

AHMET KESKİN

Mescitli Köyü' nden, Sağlık Müdürlüğü çalışanı Mustafa KESKİN, Çorum Belediyesi çalışanı Dursun KESKİN ve Diyenet İşleri
Müdürlüğü çalışanı İsmail KESKİN' in babası;
Ahmet KESKİN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

Altın rekor kırdı Elektrik kesintilerine devam
Altın rekor kırdı. Altının gram fiyatı, 119,02
liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.
Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde Asya
piyasalarında altının ons fiyatı bugün 1.249
dolara kadar çıkmasının ardından Türkiye'de
tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119,02
liraya çıktı.

02 MART 2016 ÇARŞAMBA

Cadde bir kısmı, 22. Sokak, 24.
Sokak, 26. Sokak, 27. Sokak, 28.
Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak, 60.
Sokağa,
05.03.2016 Tarihinde 08:00-17:00
saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' Kapaklı 1. Cadde, 14.
Sokak, 16. Sokak, 18. Sokak,
22.Sokak, 29. Sokağa,
05.03.2016 Tarihinde 08:00-17:00
saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' Bağcılar 1. Cadde bir
kısmı, 4. Cadde bir kısmı, 22.
Sokak, 24. Sokak, 26. Sokak, 27.
Sokak, 28. Sokak, 30. Sokak, 32.
Sokak, 60. Sokağa programlı olarak elektrik verilemeyecektir.

ALİ OSMAN TOPKARA

Elvançelebi Köyü' nden gelme, Bilal TOPKARA' nın babası, Faruk ATMAN, İbrahim
ORAN ve Cengiz ALTAN' ın kayınpederi; Ali
Osman TOPKARA vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

GÜLBEYAZ KAZAN

Altınbaş Köyü' nden, Merhum Nurettin
KAZAN' ın eşi, Seydi ve Olcay KAZAN' ın
annesi, Süleyman, Orhan ve İbrahim KAZAN'
ın yengesi, Şükrü TARANACI' nın baldızı;
Gülbeyaz KAZAN vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
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Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

2 Mart Çarşamba
3 Mart Perşembe
4 Mart Cuma
5 Mart Cumartesi
6 Mart Pazar

4
5
1
2
-1

En Yüksek

En Düşük

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Tarih

21
15
16
12
15

NÖ BET ÇÝ EC ZA NE LER

Hadise
PARÇALI BULUTLU
SAĞANAK YAĞIŞLI
ÇOK BULUTLU
YAĞMURLU
PARÇALI BULUTLU

Van mesaisi başladı

Çorum Belediyespor hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Van Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ulukavak
Nazmi Avluca Sahası’nda yapılan antrenmanda Akın dışındaki tüm futbolcularımız hazır bulundu. Teknik Direktör Serdar Bozkurt nezaretinde saat 14.00’de
başlayan antrenman düz koşuların ardından yapılan yarı alanda taktik çalışmayla sona erdi. Bergama maçıyla moral bulan takımımız Van maçının hazırlıklarına bugün de aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN
SULAR
213 15 39
Ata Cd.No:26

ÇAÐLI
226 56 16
Eþref Hoca Cd.25/A

AKMAN
221 21 11
Bahabey Cd.103/A

Akın’dan mesaj var

Batman Petrolspor ile oynanan
maçta kalp krizi geçiren ve yapılan tedaviler sonrası tekrar sağlığına kavuşan Akın Karaaslan
kendisiyle yakından ilgilenen
herkese teşekkür etti. Yaşadığı
talihsiz olay sonrası doktorlarının
da onayı doğrultusunda futbol
oynamaya devam edeceğini ifade
eden tecrübeli futbolcu Akın
Karaaslan, Van maçı sonrası
İstanbul’a gideceğini ve tedavisine burada devam edileceğini söyledi. En kısa zamanda takımla
birlikte çalışmalara başlamak
istediğini dile getiren Akın,
“Yaşadığım talihsiz olay sonrası
sağlık durumumla yakından ilgilenen başta Belediye Başkanı ve
Onursal Başkanımız Sayın
Muzaffer
Külcü,
Kulüp
Başkanımız Sayın Zeki Gül, 2.
Başkanımız Mustafa Özbayram,
Basın
Sözcümüz
Mustafa
Altunkaya,
Futbol
Şube
Sorumlumuz Nurettin Karaca,
Amatör Branşlar Sorumlumuz
Mustafa
Ercan,
Genel
Kaptanımız Hamit Işık, Yönetim
Kurulu üyelerimiz, teknik heyetimiz, futbolcu arkadaşlarım, takım
kaptanlarım, kulüp masörlerimiz
Ali Köseer ve Erdi Tolga, Arif
Ceylan, Mehmet Akif Tatlı, kulüp
personelimiz, Özel Elit Park
Hastanesi, Hitit Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Ankara
Yüksek İhtisas Hastanesi doktor
ve personelleri, taraftarlarımız ile
dualarını eksik etmeyen herkese
teşekkür ediyorum. Hafta sonu
kendi sahamızda oynayacağımız
Van maçını izledikten sonra
İstanbul’a gideceğim. Tedavime
burada devam edilecek. Öyle
umut ediyorum ki, 3-4 haftalık
bir periyotun ardından tekrar
takımla birlikte çalışmalara başlayabilirim. Bunu gerçekten çok
istiyorum. Doktorlarımın da
onayı futbola devam etmem doğrultusunda. Bu nedenle de futboldan kopmayacağım ve sağlık
durumum el verdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Akın’a geçmiş olsun ziyareti

Türkiye şampiyonasından

madalyalarla döndüler

Çorum Belediyespor Kulüp
Başkanı Zeki Gül, Batman maçında kalp krizi geçiren Akın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kulüp tesislerimize gelerek tecrübeli futbolcuyla kısa bir görüşme
yapan Gül, Akın’ın sağlığına
kavuşmasından dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Akın
gibi efendi bir futbolcunun kadrolarında bulunmasından dolayı
duyduğu memnuniyeti ifade eden
Kulüp Başkanı Zeki Gül,
“Batman maçı sonrası kalp krizi
geçiren ve bizleri derin üzüntüye
sevk eden futbolcumuzun sağlık
durumunun normale dönmesi
moralimizi düzeltmiştir. Her
zaman dediğimiz gibi bizim için
futbolcularımızın sağlık durumları
şampiyonlukta her türlü başarıdan
çok daha önemlidir. Şükürler
olsun ki, futbolcumuzun sağlık
durumu şuan için çok iyi. En kısa

zaman da aramıza katılmasını
bekliyoruz. Akın gibi beyefendi
bir futbolcunun kadromuza olması
bizim için önemlidir. Rabbim bir
daha hiçbir futbolcumuzu bu
durumlara düşürmesin. Bizler
Akın olayında olduğu gibi tüm
futbolcularımızın her türlü sorunuyla yakından ilgilenmeye
devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Kulüp Başkanımız Zeli Gül
ayrıca, iç saha maçları sonrası
evine gitmeyen ve tesislere gelen
masör Ali Köseer’in bu tutumumun takdire şayan olduğunu da
belirterek, “ Kulüp masörümüz
Ali Köseer iç saha maçları sonrası
evine gitmeden tesislere geliyor.
Akın’ın yaşadığı olayda da
Köseer’in tesislerde olması daha
vahim sonuçlarla karşılaşmamamıza neden oldu. Bu nedenle de
kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye ikincisi olan güreşçi Hamdi Eroğlu Dünya Liseli Gençler Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığının 2015-2016 Eğitim –
Öğretim yılı faaliyet programında
yer alan Okullar arası Güreş
Gençler B (15-16 yaş) Grekoromen
ve Serbest Stil Türkiye Birinciliği
müsabakaları 25-28 Şubat 2016
tarihleri arasında Bartın Ömer
Tepesi Spor Salonunda yapıldı.
Şampiyonaya Sungurlu’dan katılan
güreşçiler Çorum’a madalya ile
döndü.
Türkiye Birinciliği Güreş müsabakalarında Sungurlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi
Hamdi Eroğlu, 54 kg’da Türkiye
ikincisi, Sungurlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi
Oğuz Kayar ise 58 kg’da Türkiye
beşincisi oldu. Türkiye ikincisi olan
güreşçi Hamdi Eroğlu Dünya Liseli
Gençler Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Bartın’da yapılan Türkiye
Birinciliği güreş müsabakalarında
derece giren güreşçiler Sungurlu
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Atlı
ve Şube Müdürü Yılmaz Karaalp’i i
ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim
Müdürü Şaban Atlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken
sporculara da başarılarının devamını
diledi ve çeşitli hediyeler vererek
sporcuları ödüllendirdi. Atlı,
Türkiye Liseler arası Güreş Şampiyonasında dereceye giren öğrencilerin güreş antrenörü Çelebi Bayır ve
Beden Eğitim Öğretmeni Mesut
Aydınlı’ya da teşekkür etti.

Çine Madran ve
Sandıklı’ya ceza

Tatlılar Tosunoğlu’ndan

Tosunoğlu Kasabı sahiplerinden
Bahattin Tosunoğlu, dün yapılan
antrenman sonrası teknik heyet ve
futbolculara tatlı ikramında bulundu.
Haftayı Bergama galibiyetiyle
kapatan ve Pazar günü kendi sahasında
Van
Büyükşehir

Belediyespor'u konuk edecek olan
Çorum Belediyespor bu maçın
hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlarken, Tosunoğlu
Kasabı sahiplerinden Bahattin
Tosunoğlu teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulundu.
Ligde bundan sonraki maçlar için

takımımıza başarı dileğinde bulunan Bahattin Tosunoğlu ayrıca,
takımın Play-Off’a kalması halinde mangal partisi düzenleyeceğini
de söyledi. Genel Kaptan Hamit
Işık ise yaptığı jestten dolayı
Bahattin Tosunoğlu’na teşekkür
etti.

Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu’ndan Çine Madranspor
Kulübü ve Sandıklıspor
Kulübüne ceza kararı çıktı.
Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu'nun 01.03.2016 tarih ve
64 sayılı toplantısında aldığı
kararlar açıklandı. Türkiye
Futbol Federasyonu internet
sitesinden yapılan açıklamada;
“Çine Madranspor Kulübünün,
24.02.2016 tarihinde oynanan
24Erzincanspor - Çine
Madranspor Spor Toto 3. Lig 3.
Grup müsabakasında, müsabakada en az iki adet forma setini
müsabaka saatinde bulundurulmamasından dolayı talimatlara
aykırılık nedeniyle takdiren
2.500.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çine Madranspor
Kulübünün, takım halinde
sportmenliğe aykırı hareketi
nedeniyle 1.200.-TL PARA
CEZASI ile cezalandırılmasına,

cezaların birleştirilmesi suretiyle Çine Madranspor
Kulübünün, toplam 3.700.-TL
para cezası ile cezalandırılmasına,
Sandıklıspor Kulübü antrenörü
Ziya Akçeken'in 24.02.2016
tarihinde İhsaniye Stadında
oynanan Gölcükspor Sandıklıspor Spor Toto 3. Lig
3. Grup müsabakasında müsabaka hakemine yönelik hakareti
nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve
35/4. maddesi uyarınca 3 resmi
müsabakada soyunma odasına
ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.- TL para cezası ile
cezalandırılmasına, aynı müsabakada, Sandıklıspor Kulübü
sporcusu Sinan Yitmez'in
müsabaka hakemine yönelik
hakareti nedeniyle 3 resmi
müsabakadan men ve 1.500.TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir”
denildi.

