Bakan Eroğlu Çorum’da

Meclis Otizm’i araştıracak

5 O

3 O

tizmli bireylerin ve ailelerin yaşadıkları sorunlar mercek altına alınıyor. İl Genel Meclisi’nde otizmle
ilgili araştırma önergesi verildi. Otizm
sorununu yaşayan ailelere verilecek destekler meclis
tarafından değerlendirilecek
İl Genel Meclisi’nin Mart dönemi toplantıları devam
ediyor. Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya
Başkanlığında yapılan dünkü toplantıda otizmli bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir araştırma önergesi
verildi.

Gündem

Gündem

--

rman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu bugün Çorum’da toplu
temel atma ve açılışlar yapacak.
Bakan Eroğlu Çorum’da ilk olarak
Valiliği ziyaret edecek. Burada basın
açıklaması yapacak olan Eroğlu, Cuma
namazının ardından, saat 14.00-15.30
arasında , Çorum Saat Kulesi meydanında toplu açılış ve temel atma töreni
gerçekleştirecek.

Çorum milletvekilleri
Başbakan ile görüştü

Derinçay ne oldu
Ak Parti Çorum Milletvekilleri,
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile
Çorum’daki yatırımları görüştü.
Başbakan Davutoğlu,
milletvekilleri Salim
Uslu, Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt
ile partisinin bölge
4’TE
milletvekillerini kabul etti.

Bakan Eroğlu söz vermişti
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 84

Ekim 2014 tarihinde Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu Çorum ziyaretinde
Valilikte basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında
ÇRT’nin Derinçay’ın kirliliğine
yönelik sorduğu soru üzerine
Orman ve Su İşleri Bakanı
Eroğlu, “Derinçay benim bildiğim bir konudur, diğer bakanlıklarla bir çalışma yapalım, bizde
konuyla ilgilenelim” demiş ve
müsteşarına konuyu takip edin
talimatı vermişti.

3’TE

Amacımız O’nu

:
Zorlu

Sayfa 2’de

anlamak ve anlaştırmak

“Malumunuz olduğu üzere büyük ilim,
siyaset, devlet ve dava adamı, Milli Görüş
Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Hocamızı 27 Şubat 2011 tarihinde dar-ı
bekaya uğurladık.

Sosyal sorumluluk
projelerinde kaynak
sorunu yaşıyoruz

Ö

zel

Beke kaplıcasına

Duyarlı çocuklara
Başkan’dan hediye

termal tesis yapılacak

İl Genel Meclisi’nin Mart dönemi toplantıla-

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçenin sorunlarına duyarsız kalmayan
çocukları ödüllendirdi.
İki çocuk Sungurlu İlçesi’ndeki Şehir
Parkında meydana gelen su arızasını belediye
haber verdi.

rı devam ediyor. Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya Başkanlığında yapılan dünkü
toplantıda 2015 yılı İl Özel İdaresi Faaliyet
Raporu görüşüldü.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan
yatırım faaliyetleri arasında Beke
Kaplıcalarının da yer aldığını belirtti. 4’TE

Bayraktar:Patates üreticileri mağdur

Acil çağrı merkezinin

ihalesi 29 Mart'ta

Çorum'da acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulacak acil çağrı hizmet
merkezinin ihalesinin 29 Mart'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Acil çağrıların tek merkezde
toplanmasını sağlayacak proje ile
vatandaşlar 110, 112, 155, 156,
171 gibi ayrı ayrı numaraları aramak yerine sadece 112'yi arayarak
acil durum bildirisi yapabilecek.
5’TE

2’DE

7

İdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan’ın yaptığı sunum ardından
söz alan İl Genel Meclisi Başkanı
Halil İbrahim Kaya, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili kaynak sorunu yaşadıklarına
dikkat çekti. “Sadece kanalizasyon ve kilit
parke taşı yapan bir meclis olmak istemiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer
alarak destek vermeliyiz” diyen Kaya, bu
tür sosyal sorumluluk projelerine ise bütçe
bulmakta zorluk yaşadıklarını söyledi.

5’TE

İl Genel Meclisi’ne yeni bina talebi
Kent meydanı projesi kapsamında Gazi
Caddesi’ndeki İl Genel Meclisi
binasını belediyeye devredilmişti.
İl Genel Meclisi’nin eski binayı
boşlatması için yeni bir bina
5’TE
yapılması gündemde.

Hitit Üniversitesi'ne 118 milyon TL'lik bütçe

YHKB toplantısı

Amasya’da yapıldı

Y

eşilırmak Havzası Kalkınma
Birliği’nin (YHKB) toplantısı
Amasya’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Ahmet Kara, Amasya Valisi
İ. Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet
Can, Amasya İl Genel Meclis Başkanı
Mustafa Çıtır, Çorum İl Genel Meclis
Başkanı H. İbrahim Kaya, Amasya, Çorum,
Tokat İl Genel Meclis Üyeleri ve Birlik
Müdürü Yasemin Çoban katıldı.
4’TE
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Kömür üretimi

44 milyon ton oldu
Türkiye’deki kömür (1) cinslerine göre toplam
üretim miktarına (taşkömürü, linyit ve asfaltit)
bakıldığında yüzde 95’inin linyit, yüzde 3’ünün
taşkömürü ve yüzde 2’sinin de
asfaltit kömüründen oluştuğu
Kömür
görüldü. Son beş yıllık dönemüretimi de taşkömürü ve linyit üretim
miktarları düşerken, taşkömü2015
rü ithalatımız arttı. Linyit
yılında 44 kömürünün yüzde 89’u termik
santrallerde tüketildi
milyon
Katı yakıtların 2015 yılında
yerlerine göre dağı129 bin teslimat
lımları incelendiğinde; linyitin
524 ton yüzde 89’u ve taşkömürünün
yüzde 44’ü termik santrallerde
oldu
tüketildi. Linyit kömürü sanayide yüzde 6 oranında tüketilirken taşkömürünün yüzde 21’i kok tesislerinde,
yüzde 8’i ise sanayide tüketildi.

ASAYÝÞ BÜLTENÝ
Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Yavruturna Mahallesi’nde bir motosiklet ile
elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana
gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay Bahabey Caddesi üzerinde yaşandı. Y.A’nın kullandığı motosiklet ve
motosikletin sepetinde bulunan B.G ile seyir
halinde iken olay yerine geldiğinde E.K’nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Y.A,
B.G ve E.K hafif şekilde yaralandı.

Yayaya çarptı

Gülabibey Mahallesi’nde meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre
M.İ yönetimindeki araç ile seyir halinde iken
yaya olarak yürüyen M.V’ye çarptı. Kazada
M.V hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Zorlu: Amacımız O’nu
GÜNDEM

anlamak ve anlaştırmak
Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu, Erbakan haftası etkinliklerinin
amacının Erbakan’ı anlamak ve anlaştırmak olduğunu söyledi.

“Malumunuz olduğu üzere büyük ilim,
siyaset, devlet ve dava adamı, Milli Görüş
Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Hocamızı 27 Şubat 2011 tarihinde dar-ı
bekaya uğurladık. Saadet Partisi olarak,
inancımız gereği onu hayırla yâd etmek,
örnekliğini nesillere nakşetmek ve insanlığın saadetini temin etmek üzere başlatılan
çalışmaları hedefine ulaştırmak üzere beş
yıldan beri Hocamızın vefat yıldönümü
münasebetiyle programlar düzenlemekteyiz. Özetle ifade edecek olursak Hocamızı
anma programlarından maksadımız, onu
anlamak ve anlaştırmaktır” diyen Zorlu,
konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları
söyledi:
“Bu yıl, Erbakan Hocamızın vefatının 5.
yıldönümü münasebetiyle 27 Şubat - 4
Mart 2016 tarihleri arasında Erbakan
Haftası Etkinlikleri gerçekleştirilmektir.
Erbakan Hocamız, inancı, azmi, mücadelesi, vefası, istikameti, ufku, dirayeti, davasına bağlılığı ve sayamadığımız birçok özelliği ile bizlere hep önder ve heyecan kaynağı olmuştur.
Erbakan Hocamız, büyük ilim, siyaset,
devlet ve dava adamı olarak hizmetleri ve

Çocuğa çarptı

Gülabibey Mahallesi’nde otomobilin çarptığı
çocuk yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay
Bağcılar Mahallesi üzerinde yaşandı.
V.Ö sevk ve idaresindeki otomobili ile seyir
halinde iken olay yerine geldiğinde A.A’ye çarptı. Kazada A.A hafif şekilde yaralandı.

Hava hortumu patladı

Çorum’un Alaca İlçesi’nde itfaiyeye ait iş makinesinin hortumunun patlaması sonucu bir işçi
yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay Cengizhan Mahallesi
Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. V.Y iş makinesini tamir ederken, hava hortumunun patlaması sonucu gözünden ve yüzünden yaralandı.

Mantardan zehirlendi

Çorum’un Alaca İlçesi’nde kültür mantarını pişirip yiyen bir kişi zehirlendi. Alınan bilgilere göre
olay Denizhan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı.
H.B ikametinde kültür mantarlarını pişirip
yedikten bir müddet sonra rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan H.B tedavi edildi.

başarılarıyla hem ülkemizde çığırlar açmış
hem İslam dünyasını etkilemiş hem de
insanlığa barış ve huzur getirecek ‘Yeni Bir
Dünya’nın adımlarını atmıştır.
Programlar
çerçevesinde,
Erbakan
Hocamızın hadiselere koyduğu teşhisleri
ve çözüm önerilerini, icraatlarında gözettiği prensipleri bir defa daha hatırlama ve
hatırlatma gayretinde olacağız.
Gerek ülkemiz içerisinde yaşanan hadiseler, gerekse İslam Coğrafyasında ve dünyada cereyan eden hadiseler göz önünde
bulundurulduğunda Milli Görüş’ün ve
Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu
çözüm önerilerinin zarureti daha da tebarüz
etmektedir. Bu itibarla 2016 yılı Erbakan
Haftası Etkinlikleri "Savaş Değil Barış,
Çatışma Değil Diyalog" başlığı altında
yapılmaktadır.
Bizler çok iyi biliyoruz ki, Hocamızı anlamanın en önemli nişanesi, “İslam
Birliği”ni ve “Yeni Bir Dünya”yı kuracak
olan Saadet Partimizi yönetimlerde işbaşına getirecek çalışmaları bihakkın yapmaktır. Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı
Olarak ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı
Anma ve Anlama’ başlığı altında düzenle-

diğimiz programımız bugün saat 19.30’da
Anitta Otel’de düzenlenecektir. Programa
konuşmacı olarak AGD&MGV Genel
Başkanı Salih Turhan katılacaktır. Bütün
Çorumlu kardeşlerimizi programımıza

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Çorum Belediyesi tarafından
yürütülen “Sağlam Çınarlar
Değerler Eğitimi Projesi” etkinlikleri devam ediyor.
Buhara Kültür Merkezinde ilkokul öğrencilerinden oluşan
kalabalık bir gruba “değerler”
konulu kısa film gösterimi
yapıldı. Programa İl Milli
Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük ve Belediye Başkan
Yardımcısı Sayın Zeki Gül
katılarak birer konuşma yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük konuşmasında:
“Çocuklarımızın zihinlerini
bilgiyle doldurarak öğretim
yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı
birer fert olarak yetişmeleri
istiyoruz. Şimdi siz sevgili
öğrencilerimize güzel şeyler
öğretmek için buradayız.
Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı seviyoruz.
Bunların yanında Allah’ımızı
ve Peygamberimizi daha çok
sevmeliyiz. Çokça iyilik yap-

malıyız, iyilik yaparken de
sevmeyi unutmamalıyız. Kitap
okumayı da çok sevmeliyiz.
Sizlere kitap okumayı ve
değerleri sevdiren öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi tebrik
ediyorum. Bu yaşlarda yapılan
çalışmalar taşın üzerine yazmak gibi sağlam ve kalıcı olacaktır. Bizimle yaptıkları işbirliği ve verdikleri desteklerden
dolayı Çorum Belediyemize
de ayrıca teşekkür ediyorum”
dedi.
Programda konuşan Çorum
Belediye Başkan Yardımcısı
Sayın Zeki Gül “Yemeye,
içmeye ihtiyacımız olduğu
gibi manevi değerlere de ihtiyacımız vardır. Siz öğrencilerimizi çok seviyoruz. Belediye
olarak İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile birlikte çok
daha güzel yarınlara kavuşmayı arzuluyoruz. Ben de İl Milli
Eğitim Müdürümüze gayretlerinden ve çalışmalarından

dolayı teşekkür ediyorum”
dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler “değerler” konulu kısa
filmi ilgiyle izlediler.
“Sağlam Çınarlar Değerler
Eğitimi Projesi” kapsamında;
selamlaşma, büyüklere saygı,
özür dileme, empati, birlikte
yaşama ve kardeşlik içerisinde
farklılıklara saygı, yardımlaşma, hoşgörü, ön şartsız kabul,
sabır içerisinde öz denetim/ öz
disiplin, azim ve kararlılık,
felaketlere karşı kendimizi ve
toplumu nasıl koruyabiliriz,
sorumluluklarımızı yerine
getirebilmek için sabır temalı
etkinlikler gerçekleştirildi.
Proje kapsamında il merkezinde yer alan 62 ilkokulda
16.800 öğrenci değerler eğitimine katıldı. Mart ve Nisan
aylarında ise ortaokul öğrencilerimize yönelik faaliyetlerle
35.000 öğrenci değerler eğitimine katılmış olacak.

Duyarlı çocuklara Başkan’dan hediye

Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, ilçenin
sorunlarına duyarsız kalmayan çocukları ödüllendirdi.
İki
çocuk
Sungurlu
İlçesi’ndeki Şehir Parkında
meydana gelen su arızasını
belediye haber verdi.
Belediye
Başkanı
Abdulkadir
Şahiner,
Sungurlu İlçesi’ndeki Şehir
Parkında meydana gelen su
arızasını bildirerek büyük
bir duyarlılık örneği gösteren Melih Büyükyıldız ve
Sefer Faruk Coşkun'a
teşekkür edip oyuncak
hediye etti

bekliyoruz. Bu vesile ile Merhum
Hocamıza ve her gün gelen haberleriyle
yüreklerimizi dağlayan aziz şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum.”

Değerler Eğitimi Projesi Film BAŞÖĞRETMEN ANADOLU LİSESİ’NDE
Gösterimleri Devam Ediyor YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİĞİ

Otobüsten düştü

Kale Mahallesi’nde otobüsten düşen bir kişi
yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Ata
Caddesi üzerinde yaşandı.
R.P’nin kullandığı otobüs olay yerinde iken
mağdurun araçtan inerken ayağının takılması
üzerine otobüsten düşerek yaralandı.

04 MART 2016 CUMA

KAFEİN AYARI

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve
Ekstraktları Tebliği, Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde,
"kafeinsiz çiğ çekirdek kahve", kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça yüzde 0,1’i
geçmeyen kahve olarak tanımlandı.
Kafeinsiz kavrulmuş çekirdek kahve ve
kafeinsiz öğütülmüş kahvenin kuru madde
esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az yüzde 22 olacak.

Kahvenin öğütülmüş kimyasal özelliklerinden rutubet oranı, ağırlıkça yüzde 5 olacak.
Toplam kül miktarı ise önceki tebliğde
kuru madde esası üzerinden ağırlıkça en
çok yüzde 6,5 iken yeni düzenlemede
yüzde 3-6 arasına çekildi. Kahve ekstraktı,
çözünebilir kahve ekstraktı ve çözünebilir
kahvede susuz kafein miktarı kahve esaslı
kuru madde içeriğinin ağırlıkça yüzde
0,3’ünü aşmıyorsa "kafeinsiz" olarak isimlendirilecek. Çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça
yüzde 0,1’i aşmıyorsa "kafeinsiz" olarak
adlandırılacak.

Başöğretmen Anadolu Lisesi
“Zararlı Alışkanlıklar, Madde
Bağımlılığı ve Korunma
Yolları” konulu bir konferans
düzenledi. Konferansı Çorum
Yeşilay Derneği Başkanı Attila
Alpay sundu. Konferansa okul
müdürü Recep Yücel, müdür
yardımcıları, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Konferans
esnasında bu zararlı alışkanlıkların insan vücudu üzerindeki
tahribatının boyutları son derece
çarpıcı fotoğraf ve filmlerle
gençlere aktarıldı. Türkiye
Yeşilay Cemiyeti Çorum
Temsilcisi Atilla Alpay sigara,
alkol, colalı vb. içecekler ile
cips, hamburger gibi yiyeceklerin ve bilgisayar, internet
bağımlılığının ve cep telefonunun yaydığı radyasyonun insan
sağlığına zarar verdiğini belirtti.
Atilla Alpay “Bizler kendimizi
bu zararlı alışkanlıklarla mücadeleye adadık. Üzerimize düşen
görevi canla başla her zaman
yapmaya hazırız. Bu gün burada
pırıl pırıl gençlerimiz var.
Bizlerin en büyük amacı bu
zararlı alışkanlıkları gençler
edinmeden önce tedbirimizi
almak. Alışkanlığı olan gençlerimizi ise bu alışkanlıklarından
vazgeçirmek. Ülkemizin toplum
sağlığını tehdit eden en büyük
zehirin sigara olduğunu kaydeden Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Çorum Şubesi Başkanı Attila

Alpay, tüm tiryakileri sigarayı
bırakmaya ve sağlıklı bir yaşama çağırdı. ” İfadelerini kullandı.
Konferansla ilgili olarak Okul
Müdürü Recep Yücel şunları
söyledi: Bu dönem üçüncüsünü
düzenlediğimiz konferans serimizde konumuz, ”Zararlı
Alışkanlıklar, Madde
Bağımlılığı ve Bunlardan
Korunma Yolları” konusunda
gerçekleşti. Geleceğimizin teminatı olan ve bizden sonra geleceğimizi emanet edeceğimiz
gençlerimizin içki, sigara ve
uyuşturucu madde gibi bağımlılık yapan zararlı maddelerin
zararları ve bunlardan korunma
yollarını anlatan konferansımız,
bu konuların uzmanı Yeşilay
Derneği Çorum Şube Başkanı
Sayın Attila Alpay tarafından
sunuldu. Sayın Attila Alpay’ın
alkollü içeceklerin yanında,
sigaranın da alkole batırılarak
hazırlandığı, gazlı içeceklerin,
kolalı içeceklerin ve enerji içeceklerinin de alkollü olduğu,
dini bütün bir insanın, içinde
alkol barındıran bir maddeyi
içmesinin haram olduğunu açıklaması, konferansın ilginç ve
çarpıcı anlarından biriydi.
Programın sonunda Okul
Müdürü Recep Yücel, Çorum
Yeşilay Derneği Başkanı Attila
Alpay’a çiçek takdim etti

Sayfa
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Bakan Eroğlu Çorum’a
04 MART 2016 CUMA

Bakan Eroğlu’nun Çorum ziyaretine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir açıklama yaptı

Bakan Eroğlu Çorum’da

O

rman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu bugün
Çorum’da toplu temel
atma ve açılışlar yapacak. Bakan
Eroğlu Çorum’da ilk olarak
Valiliği ziyaret edecek. Burada
basın açıklaması yapacak olan
Eroğlu, Cuma namazının ardından, saat 14.00-15.30 arasında ,
Çorum Saat Kulesi meydanında
toplu açılış ve temel atma töreni

gerçekleştirecek.
Toplu açılış ve temel atma töreninin ardından Belediye ve Ak Parti
İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek
olan Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu, İl Genel Meclisi
salonunda Koordinasyon toplantısına katılacak. Bu toplantının
ardından Çorum’dan ayrılacak
olan Bakan Eroğlu Sinop’a gidecek.

YHKB
YHKB toplantısı
toplantısı
Amasya’da
Amasya’da yapıldı
yapıldı

14 müjde verecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bu gün
Çorum’da bazı tesislerin açılış ve temel atma törenine katılacak.

B

akanlık açıklamasında
Çorum’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili
şu bilgiler yer aldı.
“Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu 64 milyon lira
tutarındaki 14 adet yatırım müjdesi
ile Çorum’a gidiyor. Prof. Dr.
Veysel Eroğlu Çorum programı kapsamında Çorum ilinde Devlet Su
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 4 adet tesis ile
Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilecek 1 adet tesisin
temelini atacak. Ayrıca Bakan Prof.
Dr. Veysel Eroğlu DSİ tarafından
tamamlanan 1 adet tesis ile DKMP

Çorum’a 52 Milyon TL’lik
7 Tesis

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, saat 14.00’te Saat
Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek
toplu temel atma ve açılış merasiminde Oğuzlar Barajı, Çorum Hitit
Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi
ve Peyzaj İşleri, Sıklık Tabiat Parkı
Fauna Tanıtım Alanı ile 2 adet taşkın
koruma tesisinin temellerini atacak.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca aynı
merasimde DSİ tarafından inşa edilen 1 adet taşkın koruma tesisi ile
DKMP tarafından yapımı tamamlanan Sıklık Tabiat Parkı ve Çatak
Tabiat Parklarına ait yardımcı bina

Çorum’a Son 4 Yılda 729
Milyon TL’lik 82 Müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca
4 Ağustos 2013, 23 Ekim 2014 ve 8
Ekim 2015 tarihlerinde Çorumlulara
verdiği 665 milyon TL’lik 68 müj-

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Toplantısı
Amasya’da yapıldı

Y

eşilırmak
Havzası
Kalkınma
Birliği’nin
(YHKB)
toplantısı
Amasya’da
gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Ahmet Kara,
Amasya Valisi İ. Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can,
Amasya
İl
Genel Meclis
Başkanı
Mustafa Çıtır,
Çorum
İl
Genel Meclis
Başkanı H.
İbrahim
K a y a ,

Amasya, Çorum, Tokat İl Genel
Meclis Üyeleri ve Birlik Müdürü
Yasemin Çoban katıldı.
Toplantı sonrası Valiler Amasya’da
bulunan Mülkiye Baş Müfettişi Ali
Ekici ile beraber akşam yemeği
yedi.

ri ile de 1 ilçe, 2 mahalle ve 1 köy
taşkın zararlarından korunacak.

Oğuzlar Barajı

deye ilave olarak 64 milyon lira
yatırım bedeline sahip 14 müjde
daha verecek. Böylece son 4 yılda
Çorumlulara toplam 729 milyon
TL’lik 82 müjde vermiş olacak.
Müjdeler arasında baraj, taşkın
koruma, dere ıslahı, gelir getirici tür
ağaçlandırma, fidan
üretimi ve orman köylülerine kredi verilmesi yer alıyor.

Derinçay ne oldu
tarafından inşa edilen 1 adet tesisin
de açılışını gerçekleştirecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, 4 Mart Cuma günü
Çorum ilinde düzenlenecek olan
toplu temel atma ve açılış merasimi
ile takriben 52 milyon lira yatırım
bedelli
7 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek.

Sıklık Tabiat Parkı Fauna Tanıtım Alanı

ve tesisleri de hizmete alacak.

1.780 Dekar Zirai Arazi
Suya Kavuşacak

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak Çorum
Oğuzlar Barajı hizmete alındığında
1.780 dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Ayrıca temeli atılacak ve açılışı yapılacak taşkın koruma tesisle-

Bakan Eroğlu söz vermişti

Ekim 2014 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu Çorum ziyaretinde Valilikte basın
toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında ÇRT’nin
Derinçay’ın kirliliğine yönelik sorduğu soru üzerine
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Derinçay benim
bildiğim bir konudur, diğer bakanlıklarla bir çalışma
yapalım, bizde konuyla ilgilenelim” demiş ve müsteşarına konuyu takip edin talimatı vermişti.
Aradan geçen sürede hangi çalışmanın yapıldığı ve
konunun takip edilip edilmediği yönünde kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Avrupa Birliği Küçük Ölçekli Altyapı Hibelerinden
yararlanmak üzere Çorum İl Özel İdaresi tarafından
hazırlanan ve kabul edilen proje kapsamında 34
köyde doğal arıtma, 19 köyde fosseptik ve 12 köydeyse kanalizasyon yapımı başlatılmıştı. . Proje kapsamında Hamamlıçay, Beydili, Deliler, Çeşmeören,
Abdalata, Şekerbey, Pınarcık, Tolamehmet,
Yoğunpelit, Kazıklıkaya ve Cemilbey'e kanalizasyon, foseptik ve doğal arıtma yapılırken, Ahilyas
Köyü'ne kanalizasyon ve doğal arıtma, Türkler,
Bayat, Yaydiğin,Karacaköy, Üyük, Güveçli,
Palabıyık ve Köprüalan'a foseptik ve doğal arıtma,
Ömerbey, Celilkırı, Kadıkırı, Büğdüz, Boyabağı,
Altınbaş, Kınık, Karapürçek, Eskiekin, Uğrak,
Mislerovacığı, Paşaköy, Kalehisar ve Ovasaray'a ise
doğal arıtma yapılması gündemdeydi. Proje, uygulayıcıların hukuki nedenlerle konuyu yargıya taşınmıştı. Halen yargı süreci devam eden projenin nasıl
şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

Hitit Üniversitesi'ne 118 milyon TL'lik bütçe
T
ürkiye Büyük Millet
Meclisi'nde devam eden
2016 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinde 5 Mart Cumartesi günü Hitit
Üniversitesi bütçesi de ele alınacak. Bütçe görüşmeleri hakkında
bilgi veren Çorum Milletvekili
Salim Uslu, Hitit Üniversitesi’nin
hızla büyüdüğünü söyledi. 15 bin
olan öğrenci sayısının yeni yatırımlarla artmaya devam edeceğini
ifade eden Uslu, üniversite bütçesinde de artış olduğunu kaydetti.
2011 yılında 39 milyon 333 bin
TL olan bütçenin 2016'da 117 milyon 661 bin TL’ye yükseldiğine
dikkati çeken Uslu, “Beş yıllık
süreçte bütçemizin 3 kat artırılması, ödeneklerin yüzde 100’ün üzerinde bütçe gerçekleşme oranına ulaşmış
olması gelişme ve
büyümenin bir göstergesidir” dedi.
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Emeklinin rızası olmadan Çorum milletvekilleri
maaş kesintisi yapılamaz Başbakan ile görüştü
Sayfa

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK), emeklinin rızası olmadan nafaka borçları dışında
aylığından kesinti yapılamayacağını duyurdu. SGK Basın ve
Halkla İlişkiler
Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında, emeklilerden kesinti yapılarak Suriyeli sığınmacılara
kaynak aktarıldığı, hükümete
yakın emekli derneklerine
emeklilerin bilgileri dışında
üye kaydı yapılarak kesinti
uygulandığı yönünde haberler
yayımlandığı belirtildi.
Haberlerde, emeklilerin bilgileri dışında yapılan kesintiler
karşısında tedirgin olduklarının öne sürüldüğü aktarılan
açıklamada, söz konusu haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
Açıklamada, bu tür haberlerin
emeklileri tedirgin etme maksadı güdülen art niyetli çalışmalar olduğu vurgulanarak
şunlar kaydedildi:
"Kurumumuzdan gelir, aylık
ve ödenek alanların aylıkları,

takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları
dışında haczedilemez.
Emeklinin rızası olmadan
nafaka borçları dışında aylığından kesinti yapılamaz.
Aylıklardan sadece ilaç ve
muayene katılım payları ve
varsa kuruma olan prim borçları, rızasız kesilmektedir.
Bunun dışında, emekli veya
hak sahiplerinin gelir, aylık ve
ödeneklerinden kesinti yapılması söz konusu olamaz.

Alaca’da elektrik kesintisi
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya
göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik
dağıtımı için yapılacak olan teknik çalışmalar
nedeniyle 'Programlı Elektrik Kesintisi' uygulanacak.
Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacıyla Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çorum İl Koordinatörlüğünden elektrik
kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman
dilimi ve işin içeriği ile ilgili yapılan güncel
bilgilendirme şöyle:
06.03.2016 Tarihinde Çorum İli Merkez
İlçesinde 08:00-17:00 saatleri arasında Proje
Tesis Çalışmaları'' Paşa Köyüne,
06.03.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca
İlçesinde 08:00-17:00 saatleri arasında Proje
Tesis Çalışmaları'' Yıldızhan Mahallesi Zile
Caddesi ve METEM Civarı, Günhan
Mahallesi Zile Caddesi İmam Hatip Lisesi
Civarı, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi,
Günhan Mahallesi Zile Caddesi civarına,
07.03.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca
İlçesinde 08:00-17:00 saatleri arasında Proje
Tesis Çalışmaları'' Yıldızhan Mahallesi Zile
Caddesi ve METEM Civarı, Günhan
Mahallesi Zile Caddesi İmam Hatip Lisesi
Civarı, Müjde Sokak , Yaşar Doğu Sokak
civarı, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi,
Günhan Mahallesi Zile Caddesi civarına,
08.03.2016 Tarihinde Çorum İli Alaca
İlçesinde 08:00-17:00 saatleri arasında Proje
Tesis Çalışmaları'' Yıldızhan mahallesi
Menzil sokak civarı,Yıldızhan Mahallesi Zile
Caddesi ve METEM Civarı, Günhan
Mahallesi Zile Caddesi İmam Hatip Lisesi
Civarı, Müjde Sokak , Yaşar Doğu Sokak
civarı, ıldızhan Mahallesi Zile Caddesi,
Günhan Mahallesi Zile Caddesi civarına,
09.03.2016 Alaca İlçesinde 08:00-17:00 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları''
Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi ve
METEM Civarı, Günhan Mahallesi Zile
Caddesi İmam Hatip Lisesi Civarı, Yıldızhan
Mahallesi Zile Caddesi, Günhan Mahallesi
Zile Caddesi civarına,
10.03.2016 Tarihinde Alaca İlçesinde 08:0017:00 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi ve
METEM Civarı, Günhan Mahallesi Zile
Caddesi İmam Hatip Lisesi Civarı, Yıldızhan
Mahallesi Zile Caddesi, Günhan Mahallesi
Zile Caddesi civarına,
11.03.2016 Tarihinde Alaca İlçesinde 08:0017:00 saatleri arasında Proje Tesis Çalışmaları'' Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi ve
METEM Civarı, Günhan Mahallesi Zile
Caddesi İmam Hatip Lisesi Civarı, Yıldızhan
Mahallesi Zile Caddesi, Günhan Mahallesi
Zile
Caddesi
civarına
programlı
olarak
elektrik
verilemeyecek.

Temsil ile yetkili emekli derneklerine kesinti yapılabilmesi
için de emeklilerimizin izni
şarttır. Emeklilerimizden
kanunsuz kesintiler yapılması,
mümkün olmamakla birlikte
Sosyal Güvenlik Destek Primi
(SGDP) kaldırılarak emeklilerimize yapılan destekler sürdürülmüştür. Tedirginlik üretmek
isteyen çevrelere emeklilerimize yapılan maaş zamları ve
refahlarını yükseltici diğer
çalışmalarımız cevaben yeterli
olacaktır. Ayrıca, gelir, aylık
ve ödenek alan sigortalı ve
emeklilerimiz, aylıklarıyla
ilgili kesintilere ait bilgiye
kurum web sayfasından
(http://www.sgk.gov.tr) ve edevlet
(https://www.turkiye.gov.tr)
üzerinden ulaşılabilmektedirler."

Mazot zamlandı

Motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi.
Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli
olacak.
Ham petrol fiyatlarındaki artış, motorinin litre
fiyatlarında da yükselişe sebep oldu. Motorine
7 kuruş zam geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni
fiyatlar sonrasında; motorinin litresi
İstanbul’da ortalama 3,39 liradan 3,46 liraya,
Ankara’da 3,45 liradan 3,52 liraya, İzmir’de
ise 3,42 liradan 3,49 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere
göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

500 psikolog alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema
Ramazanoğlu, katıldığı canlı yayınında saha
çalışmalarının önemine değinerek her ailenin
sosyal danışmanı olmasını hedeflediklerini söyledi. Aile Sosyal Destek Projesi'ni (ASDEP)
anlatan Ramazanoğlu, projenin amacının aileyi
içeriden tespit etmek olduğunu belirterek, ''Bir
aya kadar bin 500 psikolog istihdam edeceğiz.
Toplum hizmetleri uzmanı, çocuk gelişimi
uzmanı ve sosyolog alıyoruz. Hedefimiz 15 bin
sosyal danışmanıyla bütün Türkiye'nin, her
ailenin bir sosyal danışmanı olması" dedi.

Ak Parti Çorum
Milletvekilleri,
Başbakan Ahmet
Davutoğlu ile
Çorum’daki yatırımları
görüştü.
Başbakan Davutoğlu,
milletvekilleri Salim
Uslu, Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt ile partisinin bölge milletvekillerini kabul etti.
Görüşmede Çorum’daki
yatırımlar da masaya
yatırıldı.
Başbakan’a havayolu
ulaşımı, yeni hastanenin
doktor ihtiyacı, Çorum ve
İskilip’e yapılacak kültür
merkezi ile Çorum ve çevre
illeri kapsayacak GAP

04 MART 2016 CUMA

modelindeki kalkınma projesiyle ilgili talepler iletildi.
Hızlı trenin 19 Mayıs
2019’a yetiştirilmesinin
önemli ve tarihi bir anlamı
olduğunu ifade edildi.

Ayrıca, Ortaköy ve
Boğazkale’nin adının uluslararası alanda bilinen tarihi
adları Şapinuva ve Hattuşa
olarak değiştirilmesi istendi.
Milletvekilleri, leblebi ikram

ettikleri Başbakan
Davutoğlu’nu
Çorum’a davet
ettiler.

Eyvaz kısa filmde yer aldı
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında yeşil alanların yok olmasına dikkat çekmek adına kısa bir film hazırlanıyor.
Hazırlanan program kapsamında tüm
ilçelerde bulunan Belediye Başkanları
ile de röportajlar yapılıyor. Bu kapsamda
Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz ile
de bir çekim gerçekleştirildi. Orman
İşletme Müdürlüğü Personelleri Murat
Çağıl, Mehmet Çetin ve Yusuf Arı tarafından gerçekleştirilen çekimlerde,
orman haftası nedeniyle ormanların yok
olmaması için bilinçlendirici kısa bir
film oluşturulacak.
Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz,
canlıların nefes alması için oksijene ihtiyaç duyduğunu belirterek, oksijenin
temel kaynağının ise ormanlar olduğunu

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Rektör’e ziyaret
vurguladı.
Yaşamsal varlılığın sürdürülebilmesi
için oksijene büyük ihtiyaç duyulduğunu
aktaran Başkan Eyvaz, ağaçların ve

ormanın dünyanın akciğeri olduğunu ve
bu nedenle ormanlara sahip çıkılması
gerektiğini vurguladı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret etti
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ı, Çorum Şehit Aileleri
ve Gazileri Derneği Başkanı
Sadık Demirkol, Başkan
Yardımcısı Zeki Dilmen,
Yönetim Kurulu üyeleri
Mevlit Özçiftçi ve Ali Aslan
makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ın yapmış olduğu
çalışmaların Üniversite ve
Çorum’a çok önemli katkılar
sağladığını ve takdire şayan
olduğunu belirten Şehit
Aileleri ve Gazileri Derneği
Başkanı Sadık Demirkol,
dernek olarak ileride yapacakları projeler için Rektör

Alkan'dan Üniversite olarak
destek istedi.
Şehit Aileleri ve Gazileri
Derneği'nin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek
derneğin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Rektör Prof. Dr.

Reha Metin Alkan, derneğin
yapacağı her türlü projeye ve
çalışmalara destek olacaklarını belirtti.
Şehit ailelerine ve gazilere
her zaman kapılarının açık
olduğunu ifade eden Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,

vatanın bölünmez bütünlüğü,
milletin birlik ve beraberliği
huzur ve güvenliği için en
değerli varlıklarını feda eden
şehitlerin yakınlarına ve kahraman gazilerin her zaman
yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

SUNGURLU BELEDİYESİ'NDEN BİR İLK
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, engelli çocukların da parklardan
yararlanması konusunda bir ilke imza
attı.
Vatandaşların görüşlerine ve talepleri
doğrultusunda çalışma yapan Başkan
Şahiner, geçtiğimiz hafta sosyal medya
üzerinden gelen bir talebi daha değerlendirerek Sungurlu halkının hizmetine
sundu.
Amaçlarının engelli çocukları mutlu
etmek olduğunu belirten Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Göreve
geldiğimizde ilçemizde yaşayan tüm

vatandaşlarımızı mutlu etmeyi, onların
ihtiyacını karşılamayı görev edindim. Bu
çerçevede ilçemizin tüm mahallelerinde
parklar yapmayı hedefledik. Amacımız
da tüm insanlarımızın bu parklardan
yararlanmalarını sağlamak. 0-6 yaş
grubu için oyun alanları, 18 yaşındaki
gençlerimiz için spor alanları daha yaşlı
insanlarımız için oturma grupları.
Bunlardan en önemlisi bizim çocuklarımız olan bu engelli çocuklarımızın diğer
yaşıtları gibi parklarda vakit geçirmelerini sağladık. Onları diğer çocuklarımızdan ayırt etmedik. Bu çocuklarımız
bizim de çocuklarımız. Onların bu parklara gelerek sosyalleşmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta sosyal
medya üzerinden bir hemşehrimiz güzel
bir fikir sundu, o günlerde personelimiz
tamda bu konu üzerinde çalışıyordu
güzel bir zamanlama oldu" diye konuştu.

KENDİMİZ ÇİZDİK,
KENDİMİZ YAPTIK

Çocukların salıncakları çok sevdiğini

belirten Şahiner, "Parklarda çocukların
en çok sevdiği oyuncaklardan biri salıncaklardır. Engelli çocuklarımızın sevdikleri oyuncaktan mahrum olmaması için
kendi elemanlarımız tarafından çizilen
ve uygulanan engelli salıncağı yaptık.
Engelli çocuğumuz, engeli aracı ile
salıncağa giriyor ve sallanıyor. Onun o
mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Ayrıca
parklarımıza engellilerin daha rahat girmelerini sağlamak için rampalar yapacağız. Bu engelli salıncağını tüm parklarımıza yapacağız" diye konuştu.

Sayfa
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Sosyal sorumluluk projelerinde
04 MART 2016 CUMA

kaynak sorunu yaşıyoruz

Meclis Otizm’i araştıracak
Otizmli bireylerin ve ailelerin yaşadıkları sorunlar mercek altına alınıyor. İl
Genel Meclisi’nde otizmle ilgili araştırma önergesi verildi. Otizm sorununu
yaşayan ailelere verilecek destekler meclis tarafından değerlendirilecek

İl Genel Meclisi’nin Mart
dönemi toplantıları devam ediyor. Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya Başkanlığında
yapılan dünkü toplantıda
otizmli bireyleri ve ailelerini
ilgilendiren bir araştırma önergesi verildi. İl Genel Meclisi,
toplumda arka planda kalan
sorunlardan birisi olan otizm
konusunun araştırılmasıyla ilgili önemli bir adım atıldı.
İl Genel Meclis üyeleri
Yurdanur Özzehinli ve Yusuf
Kaya imzalı önergede; ilimizde
kaç tane otizmli çocuk bulun-

duğu, otizmli bireylere sahip
ailelerin hangi sorunlarla karşılaştıkları, otizmli bireylere eğitim ve rehberlik hizmeti verilip
verilmediği, bu konuda eğitim
kurumlarının yeterli olup olmadığı, otizmli bireylerin istihdamı için neler yapıldığı konusunun araştırılarak meclise bilgi
sunulması talep edildi.

ÇORUM’DA 200
OTİZMLİ BİREY VAR

Önergeyle ilgili açıklamalarda
bulunan İl Genel Meclisi
Başkanı Halil İbrahim Kaya,

Çorum ve ilçelerinde toplam
200 otizmli birey olduğunu
söyledi.
Anne karnındaki çocuğun
otizmli olup olmadığının tespit
edilemediğini belirten Kaya,
otizmin 3 yaşından sonra tespit
edilebildiğini kaydetti. Otizmli
bir çocuk annesi ve dernek başkanının yaptığı girişim sonucunda bu konunun araştırılmasına karar verdiklerini belirten
Kaya “Bu konuda Yurdanur
Özzehinli ile birlikte çalışma
başlattık. Otizmli çocuk annesi
de Cumartesi günkü toplantıya
katılarak meclise üyelerimize
bilgi verecek ve sorunlarını
anlatacak. Onları sorunlarını
takip etmemiz ve yanlarında
olmamız, onlara destek verecektir. Meclisimizin bu konuda
duyarlı olmasını istiyorum”
dedi.
Yapılan açıklamaların ardından
otizmli çocuklarla ilgili araştırma önergesi oy birliğiyle Eğim
Komisyonuna havale edildi.

İl Özel İdarenin 2015 yatırımları ele alındı
İl Genel Meclisi’nin Mart
dönemi toplantıları devam ediyor. Meclis Bakanı Halili
İbrahim Başkanlığında yapılan
dünkü toplantıda 2015 yılı İl
Özel İdaresi Faaliyet Raporu
görüşüldü.
İl Özel İdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan, İl Özel İdare
Müdürlüğü’nün 2015 yılı yatırımları hakkında İl Genel
Meclisi’nde kapsamlı bir rapor

sundu. İl Genel Meclisi toplantısında yaklaşık 2 saatlik bir
sunum yapan Arslan, başta kırsal bölgeler de olmak üzere, altyapı, sulama, eğitim ve sosyal
yatırımlara yönelik neler yapıldığını anlattı. Ömer Arslan
açıklamasında 2015 yılında
bütçe ve yarım olarak iyi bir
performans ortaya koyduklarını
belirterek, özellikle kanalizasyon, kilit parke ve köylerde

çocuk parkı yapımıyla ilgili
planlanan hedeflerin üzerine
çıkıldığını açıkladı. Arslan,
2016 yılında da aynı tempoda
çalışacaklarını ifade ederek
“Doludizgin bir yıl olacak”
dedi. Yapılan sunum ardından
2015 yılı İl Özel İdaresi
Faaliyet Raporu
meclis tarafından
oylanarak kabul
edildi.

İl Genel Meclisi’nin Mart dönemi toplantıları devam
ediyor. Meclis Bakanı Halili İbrahim Başkanlığında
yapılan dünkü toplantıda 2015 yılı İl Özel İdaresi
Faaliyet Raporu görüşüldü.

Ö

zel

İdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan’ın yaptığı
sunum ardından söz alan İl
Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya, sosyal sorumluluk
projeleriyle ilgili kaynak sorunu
yaşadıklarına dikkat çekti. “Sadece
kanalizasyon ve kilit parke taşı
yapan bir meclis olmak istemiyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinde de
yer alarak destek vermeliyiz” diyen
Kaya, bu tür sosyal sorumluluk projelerine ise bütçe bulmakta zorluk
yaşadıklarını söyledi. Sosyal sorumlulukla ilgili bütçe kaleminin bulunmadığını ifade eden Kaya “Karar
alıyoruz ancak parayı bulamıyoruz.
Bu sorunun çözülmesi gerekiyor”
dedi.

İl Genel Meclisi’ne yeni bina talebi
Kent meydanı projesi kapsamında Gazi
Caddesi’ndeki İl Genel Meclisi binasını belediyeye devredilmişti.
İl Genel Meclisi’nin eski binayı boşlatması için yeni bir bina yapılması gündemde. İl Genel Meclisi toplantısında
konuyla ilgili açıklama yapan il Genel
Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya,
Ankara Yolundaki İl Özel İdare
Müdürlüğü bahçesine, çok amaçlı yeni
bir bina yapılmasını planladıklarını bildirdi. Kaya “İl genel meclisi olarak
önümüzde 3 yıllık süre daha var.

Çorum’a güzel bir eser bırakmak için
2,5 katlı bir hizmet binası yapılmasını
hedefliyoruz.
Mevcut bina kent meydanı yapılmak
üzere Çorum belediyesine devredildi.
Bu binayı boşlatmamız lazım.
Bağımsız bir binaya ihtiyacımız var.
Toplantı salonu, dinlenme alanı ve parti
grup toplantıları için odaların bulunacağı bir bina istiyoruz.
Bununla ilgili Ankara yolundaki İl Özel
İdare Müdürlülüğü içerisindeki boş
alana yapılabilir. Gösterişli, Çorum’a

Beke kaplıcasına termal tesis yapılacak

İl Genel Meclisi’nin Mart dönemi

toplantıları devam ediyor. Meclis
Bakanı
Halili
İbrahim
Başkanlığında yapılan dünkü toplantıda 2015 yılı İl Özel İdaresi
Faaliyet Raporu görüşüldü.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan yatırım faaliyetleri arasında
Beke Kaplıcalarının da yer aldığını
belirtti. Mecitözü ilçesinde bulunan
tarihi Beke Kaplıcalarının turizme
kazandırılması konusunda çalışma-

ların sürdüğünü dile getiren Arslan,
altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kaplıca tesisin işletilmesi konusunda şartname hazırlayacaklarını belirten Arslan, özel yatırımcıları buraya davet ederek 49 yıl-

lığına kiralanmak üzere termal tesis
yapılacağını
söyledi. Arslan,
Beke’de Roma döneminde kalma
hamamın da restore ederek turizme
kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

yakışan, bizden sonraki insanların da
rahatlıkla kullanabileceği, üst katında
sosyal donatılarının da olacağı, çok
amaçlı bir yer istiyoruz” dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim
Kaya ve Meclis üyelerinin önerisiyle
ilgili görüşlerini açıklayan İl Özel İdare
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, İl Genel Meclisi
binasıyla ilgili proje hazırlanması halinde değerlendireceklerini söyledi.

Acil çağrı merkezinin

ihalesi 29 Mart'ta

Çorum'da acil çağrıların tek
merkezde toplanması amacıyla
kurulacak acil çağrı hizmet merkezinin ihalesinin 29 Mart'ta
gerçekleştirileceği bildirildi.
Acil çağrıların tek merkezde
toplanmasını sağlayacak proje
ile vatandaşlar 110, 112, 155,
156, 171 gibi ayrı ayrı numaraları aramak yerine sadece 112'yi
arayarak acil durum bildirisi
yapabilecek. Bu proje sayesinde
sadece ortak bir numaradan yardım alınabilmesi sağlanmakla
birlikte birden fazla kurumun
müdahalesi gereken olaylarda
koordinasyon sağlanmış olacak.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan
112 Acil Çağrı Merkezinin
ihalesini İl Özel İdaremiz 28
Mart Pazartesi günü gerçekleştirecek. 112 Acil Çağrı
Merkezi Ankara karayolu

üzerinde 5 bin 900 metrekarelik
arazi üzerine yapılacak. Acil
Çağrı Merkezinde görevli
memurların gün boyu gelen çağrıları ilgili kurumlara yönlendirecek. Acil yardım çağrısı amacıyla herhangi bir vatandaş tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi
arandığında sabit hatlardan
gelen çağrılarda eş zamanlı olarak arayan kişinin isim, adres ve
konum bilgisi görülecek. Mobil
hatlar üzerinden yapılan çağrılarda ise çağrının
yapıldığı yerle ilgili
olarak yaklaşık bir
yer belirlemesi yapılabilecek.

etesi.com.tr
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SIFIR'DAN
OTUZBEÞE
ÇOCUKLUK ÇAĞI
ARAŞTIRMA - İNCELEME

I) Dört-beş yaşlarında bir çocuğu
izleyiniz. En çok hangi davranışlardan etkileniyor?
a) Bu yaşlardaki çocuğa kızmak
mı, beğenmek mi, daha etkili oluyor, niçin
2) Bir ilkokula giderek çocukların
durumunu izleyiniz.
En çok hangi sebeplerle münakaşa ediyorlar.
Yakınlarının kuvvetliliği, kendi eş
yalarının güzelliği ile övünmelerinin sebebi nedir,nereden kaynaklanıyor?
3) Onbeş yaşına kadar her yaştaki çocukları izleyiniz.
a) Oyun türlerini neye göre seçiyorlar?
4) Çevrenizden çocukları inceleyiniz:
En çok kimler gibi olmak istiyorlar, niçin?

ÇOCUKLUK ÇAĞI

3 yaşından 15 yaşına kadar süren
çocukluk çağını, baskın isteklerine
göre üç devreye ayırarak inceleriz.
3-6 yaşları arasındaki devrede
beğendirme isteği en baskın
istektir. Çocuk hareketlerini
"beğendirmek" çabasıyla düzenler.
Artık zorla kendini kabul ettirme
isteği, beğendirerek kabul ettirmeye dönüşür.
6-10 yaşları arasındaki devrede
çocuğun beğendirerek kendini
kabul ettirme istek ve çabası
iddiaya dönüşür. En basit bir
eşyasının bile üstün olduğunu
iddia ederek kendisini kabul ettirme gayreti içerisindedir.
10-15 yaşlarındaki devresinde de
özentisi ağır basar. Çevrede
beğenilen, takdirle bahsedilen
veya kötü işlerle meşgul olduğu
halde sık sık ve korkuyla anılan
(külhanbeyi zorba vb. gibi) kimselere özenir. Kendisini bu kez de,
bu yoldan kabul ettirmeye çalışır.
Özetle, çocukluk çağında, insan
hayatının diğer bölümlerinde de
olduğu gibi kendisini kabul ettirme isteği ve çabası etkindir.
Çocuğun bütün davranışları bu
isteği gerçekleştirmek üzere yönlenir. Ancak üç ayrı devrede üç
ayrı istek ile bunu gerçekleştirmeye çalışır.

BEĞENDİRME DEVRESİ
(3 - 6 YAŞ) 3 - 6 YAŞ
BAKIM VE EĞİTİMİ

3 - 6 yaşına kadar çocuk,her dav-

ranışında kendisini beğendirmek
için uğraşır.Kendisini beğendirmesine göre hareketlerini ayarlar..Yavrumuz üç yaşını bitirip dördüne girince,daha çok oynamak
is-ter.Kendisini saydırmaktan
ziyade,beğendirmek devresine
girmiştir.Her davranışında "beğeniyorlar mı" diye dikkat eder.
Ciddi ve derin alâka gösterilmezse ve o yaşta şahsiyet verilmezse, gölge gibi olmağa başlar.
Beğendirmek isteği yavrunun
yapısında saydırma isteği ile birilikte mevcuttur. Ancak, saydırma
çağında yani O - 3 yaşlarında
beğendirmek isteği belli olmazken,3 - 6 yaşlarında beğendirmek
ağır basar. Kendisini saygı ile
kabul etmek ve kabul ettirmek
şartına dayalı olarak hayatını
sürer. Dünyaya gelen yavru öz
yapısının güdümlü isteklerinden
geçemez.Bunun için kendisine üç
yaşını dolduruncaya kadar verilen
kutsal besinlere devam etmekle
beraber,üstüne eklemelidir.

3 - 6 YAŞ RUHSAL BAKIM
VE EĞİTİM

Beğendirmek insan yapısının
güdümlü isteklerinden biridir.
Onun için çocuk bu çağında ne
yaparsa, kendisini beğendirmek
için yapar. Beğendirme konusunda çok hassastır.Bu esastan alarak,çocuğun "beğendirmek" çabalarına yardımcı olmalı ve hareketlerini "beğenmek veya beğenmemekle" yönlendirmelidir.Onun
zekâsı hem dirençli,hem duru,hem
de hassastır.Biz onu ince-ince
izlemeliyiz.Çünkü o bizi daha
inceden inceye izlemesini aralıksız sürdürmektedir.
Çocuğun tek problemi kendisini
beğendirmek, bizim problemimiz
ise çoktur. Çeşitli meşgalelerimiz var, onunla ilgilenecek vakit
bile bulamıyoruz belki. Ne var ki
bizim çocuğa ilgimizin azlığı
sebebiyle sonradan meydana
gelecek problemlerin daha çok
olacağı kuşkusuz kabul edilmelidir. Bugünkü ufak bir alâkasızlık
ve ufak bir ihmalin, yarın telâfisi
mümkün olmayan sonuçlar meydana getireceği göz önünde
tutulmalıdır. İşe giden annelerin
bu konudaki dertlerinin derinliği
kadar, çocukların da ne halde
oldukları gözler önündedir.

Yarın; EKMEKTEN SUDAN
ÇOK, İLGİ İSTER

Faydalı Bilgiler

DOĞAL KAN SULANDIRICILAR
NELERDİR?

Bu bölümde çeşitli kan sulandırıcı şifalı bitkilere yer vereceğiz.

1- Zerdeçal

Zerdeçal yemeklere kullanılan sosların baştacıdır ve bunun yanında
binlerce yıldır da çeşitli yörelerde bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Zerdeçaldaki etken madde “kurkumin” dir ve iyi bir antiplatelet
gibi çalışır.
Devam Edecek

ASIRLARA YÖN VEREN
04 MART 2016 CUMA

Abdulkadir DURU

İNSAN İNSANLIĞINI YAŞAMADIKÇA,
İNSAN ŞEKLİNDE BAŞKA BİR ŞEYDİR
Hangi ırk, hangi milletten olursa olsun, insan. Hangi din, hangi meşrepte olursa olsun, insan. Hangi mevki,
hangi meslekte olursa olsun, insan Hangi seviye, hangi durumda olursa olsun. İnsan. Velhasıl, ne ve nasıl olursa
olsun, hangi şartlarla yaşarsa yaşasın, insan insanlığını yaşarsa insandır.

İnsan insanlığını yaşamadıkça,
insan şeklinde başka bir şeydir.
Başka şey denilince, "nedir" diye
sormaya lüzum yok.
Bir kimsenin şekli insan olduğu
halde, onunla münasebetler
anında, köpekleşmiş mi, kedileşmiş mi, gölgeleşmiş mi, eşyalaşmış mı hemen görülür.
O zaman; "Haa, bunun şekli
İnsan ama şu anda bu şeklin
neşri insan değil. Eşyadır bu,
kullanılmak istiyor" yahut "şekli
insan ama herif köpekleşmiş,
ona göre muamele istiyor" diye
belli otur.
Demek ki, insan, şeklinin ifadesini göstermezse,
başka bir sıfattadır. İnsan,
büyüktür, yetkilidir, şa-hanedir,
sultandır ama bu olumlar,
şekline değil, şekli idare eden
İnsana özgedir.
Bu, her ferdin üstüne eğilmesi
şart olan bir mevzudur.
"Ben zenginim, o halde insanım."
"Benim mevkiim var, insan olmasaydım olmazdı." "Benim dinim
var, insan olmasaydım olmazdı"
gibi zihniyetler, çürük ve ispatsızdır.
Zengin olan, kendisini insan olarak kabul ediyorsa, kasaların
"insan kabul edilmesi mi lazım?
Zengin - fakir, kim olursa olsun
mutlaka, insan ise insan, hayvaniyetiyle yaşıyorsa hayvandır.
Bir adam, mevki sahibi olabilir.
Mevki, insan olmadan da kazanılabilir. Bugün gerçek bir insanı
parmakta bile gösteren yok. O

halde, insan mevzuunu bilemeyen, gerçek insanlığın ne olduğunu bilmeyen toplumun ilgisini
palavralarla, yalanlarla bile toplamak mümkündür.
Dinim var, insanım diyenler,
dinin halini yaşayabiliyorlarsa
insandırlar. Ama riyası, yalanı,
nefreti, kini varsa, öyle bir dindar, dini kaidelere alışmış ve o
alıştıklarını yapıyor demektir.
Hayvana da alıştırılsa, yapar.
Öyleyse, insan nedir ki, adı var
da insan anlaşılmıyor? İşte, herkese, her insana lâzım olan
budur bu.
Ölçümü vardır insanın. Altının
mehenge vurulup ayarının anlaşılması gibi, insanın da mehengi
vardır. Hiç olmazsa o bilinmelidir. İnsanın mehengini bilemiyorsak, insanca yaşamanın ne ve
nasıl olduğunu bilmemiz, yine
çok önemli bir meseledir.
İnsan, ağzından çıkan sözü yerine getirmez, sözünü yerine getiremediği için mazeret beyan
eder, bir de haklı gibi görünmeye cüret ederse, insanca yaşamıyor demektir.
İnsan olsa, insanca yaşayıp,
kendisine inananların inancını
kırmayacaktı.
Öyle bir kimsenin bulunduğu
yerde, emniyet huzur kalır mı?
Birbirine inanamayan toplumda,
sevginin birliğin olması akla gelir
mi? Bu, sadece bir tek misaldi.
İşte, herkes için, her fert için,
insanlığını gerçekleştirmesi, her
şeyden ön gelir. Ağustos 1971

DUYGUSALLIK, MERHAMET VE UMMA
ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Merhamet, şahsiyet ve
sahiplik yeterliğinden doğan
yiğitlik duygusudur. Onun da
hastalık biçiminde uzantıları
görülür.
Özüne dayalı olanlar, yerinde
ve gereğinde merhametli
olur, gerekeni yapar, İnsanî
görevlerini yerine getirirler.
Özünden uzak, hayalde yaşayanlar ise, gereksiz merhametle perişan olurlar.
Umma ile duygusallığın hiçbir bağıntısı yoktur.
Ummaların her türü de boşluktan ve güçsüzlükten
doğan hastalıklardır.
Yani psikolojik hastalıkların

bir kısmı; Ummak, beklemek,
küsmek getirir. Umduğu olursa biraz sevinir, ama kendisi
yapmadığının sıkıntısı o
sevinçten fazla olduğu için, o
sevinmenin de yararını göremezler. İnsanlar, daima
ummak yerine yapmaktan
kıvanç duyarlar. Yaratılış herkeste aynıdır.
Özünden uzaklaşanlarda
çeşitli uygunsuzluklar ve psikolojik hastalıklar olur. Özüne
uygunlar da, hele ki dayalı
yaşayabilenler de hep saadet
dolu dakikalar yaşar. Ömürlerini olgun, doygun yeterli ve
gerekli doldururlar.

PROSTAT
PROSTAT

KENDÝMÝZE HEKÝM OLALIM

Hazan bel, kereviz ayrı ayrı kaynatılıp, bir defada her ikisinden ayrı ayrı
içilecektir. Bu ilaç bir
ay içmeye devam edilecektir. On beş gün
veya bir haftada
prostatı eritip şifaya
kavuşturur.

GÜNÜN YEMEĞİ

Zeytinyağlı patates sarması
Malzemeler:

Toz şeker, kıyılmış nane, tuz ve karabi- haşlayıp fazla bekletmeden çıkarın.
beri de ekledikten sonra karıştırmaya Haşladığınız yaprakların içine hazırladığınız harçtan birer kaşık koyup sarın.
devam edin.
Sarmaları
tencereye
dizin ve 2 su bardağı su
ekleyerek kısık ateşte
25 dakika pişirin.
Tencerenin altını kapattıktan sonra soğumasını
bekleyin.
Sarmaları servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
Dilerseniz limon dilimleriyle süsleyip servis
Patatesleri yıkadıktan
yapabilirsiniz.
sonra kabuklarını soyup
Bu tarifin kalori değeri
rendeleyin.
1 porsiyon veya 1 kişiPirinci ayıklayıp yıkayın
lik ölçü baz alınarak
ve bir kaba alın.
Uzman
Diyetisyen
Soğanları ufak doğrayıp
patates, pirinç ve zeytinyağı ile karıştı- Asma yapraklarını yıkayın ve kayna- Deniz Berksoy tarafından
yan suyun içinde rengi değişene kadar hazırlanmıştır. Afiyet Olsun
rın.
250 gram asma yaprağı
2 adet orta boy patates
1 su bardağı pirinç
2 kahve fincanı zeytinyağı
2 adet soğan
1 tatlı kaşığı toz şeker
½ demet taze nane
1 tatlı kaşığı karabiber
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:
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TÜFE yüzde 0,18 azaldı
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Şubat ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,02 düşüş, bir önceki
yılın Aralık ayına göre yüzde 1,80, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 8,78 ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 7,97 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,80 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,31,
alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1, lokanta ve otellerde yüzde 0,78 ve ulaştırmada yüzde 0,77 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,16 ile
giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Şubat
ayında endekste yer alan
gruplardan haberleşmede
yüzde 0,42, eğlence ve kültürde yüzde 0,13 ve gıda ve
alkolsüz içeceklerde yüzde
0,04 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde
13,12 ile lokanta ve oteller
grubunda gerçekleşti.
TÜFE’de, bir önceki yılın
aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün (yüzde
12,78), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 12), eğlence
ve kültür (yüzde 11,25), ev
eşyası (yüzde 11,04) artışın
yüksek olduğu diğer ana
harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış
yüzde 0,58 ile TRA2 (Ağrı,
Kars, Iğdır, Ardahan)’de
oldu. İstatistiki Bölge
Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan
26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına
göre en yüksek artış yüzde 2,88 ile TRA2 (Ağrı,
Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın
aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,82 ile
TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık
ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,69 ile
TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti. Şubat
2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 38
maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 245 maddenin ortalama fiyatlarında artış,
134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.

Samsun,
Tokat,
Çorum,
Amasya
illerinin
dahil olduğu bölgemizde
Tüketici
Fiyat
Endeksi
(TÜFE)
aylık yüzde
0,18 azaldı

Yurt içi üretici fiyat

endeksi yüzde 0,20 düştü
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre
değişimleri; madencilik
ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,09 artış,
imalat sanayi sektöründe
yüzde 0,15 artış, elektrik
ve gaz sektöründe yüzde
4,17 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,98 artış
olarak gerçekleşti.
En yüksek aylık düşüş
elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirmede gerçekleşti. Bir önceki aya göre
endekslerin en fazla
düşüş gösterdiği alt sektörler; elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme
(yüzde -4,17), kok ve
rafine petrol ürünleri
(yüzde -2,57), kimyasallar ve kimyasal ürünler
(yüzde -1,64) alt sektörleridir. Buna karşılık
diğer mamul eşyalar
(yüzde 5,13), ağaç ve
mantar ürünleri (mobilya
hariç) (yüzde 2,79) ve
basım ve kayıt hizmetleri
(yüzde 2,41) bir ay önceye göre endekslerin en
fazla arttığı alt sektörler
oldu. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık
düşüş enerji mallarında
gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı
Şubat ayında en yüksek aylık ve yıllık düşüş
enerji mallarında gerçekleşti.

Yurt içi üretici
fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE),
2016 yılı Şubat
ayında bir
önceki aya
göre yüzde
0,20 düşüş, bir
önceki yılın
Aralık ayına
göre yüzde
0,34 artış, bir
önceki yılın
aynı ayına göre
yüzde 4,47
artış ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde
5,61 artış gösterdi.

GÜNDEM

Depolarda adeta çürümeye terk edilen
patatesin üreticide fiyatı 40 kuruşa kadar indi

Bayraktar:Patates
üreticileri mağdur

Depolarda adeta çürümeye
terk edilen patatesin üreticide fiyatının 40 kuruşa kadar
inerken, marketlere gidildiğinde fiyatın 1 lira 87 kuruşa
çıktığını dile getiren
Bayraktar, “Bunun izahı
nasıl yapılır, mantıklı bir
açıklaması olabilir mi? Üreticilerimiz “fiyatlar düştü,
depolarda ürün kaldı” diye
feryat ederken ne gariptir ki,
Şubat ayında üretici-market
fiyat farkı da yüzde 366,81
ile en fazla patateste görülmüştür” dedi.
Ziraat Odası başkanlarından
aldıkları bilgilere göre,
Niğde ve Nevşehir’de 650700 bin ton patatesin depolarda beklediğinin altını
çizen Bayraktar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte
depolardaki patateslerin bir
kısmının filizlenmeye bile
başladığını kaydetti.
Nisan sonuna kadar pazarlanamaması halinde depolardaki patateslerin büyük bölümünün yenmeyecek hale
geleceğini dile getiren
Bayraktar, “Bu bakımdan,
acilen, tüketimi artıcı tedbirler hayata geçirilmeli, toplu
tüketim yapılan kurum ve
kuruluşlarda patates kullanımına ağırlık verilerek, üreticilerimiz rahatlatılmalıdır”
diye konuştu.

TARLADAN
MARKETE FİYAT
SORUNU

Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, tarladan
markete fiyat sorununun
sadece patatesle sınırlı olmadığını dile getirerek, “Fiyat
farkı, aradaki makas bir türlü
makul seviyelere inmiyor.
Diğer ürünlere baktığımızda,
üretici-market fiyat farkı,
portakalda yüzde 333,67,
maydanozda yüzde 320,75,
kuru kayısıda yüzde 251,76,
sütte yüzde 232,02, kuru
incirde yüzde 212,86, elmada yüzde 201,96’yı buluyor.
Patates 4,7 kat, portakal 4,3
kat, maydanoz 4,2 kat, kuru
kayısı 3,5 kat, süt 3,3 kat,
kuru incir 3,1 kat, elma 3
kat fazla paraya tüketiciye ulaşıyor.
Bugün üreticide 50
kuruş olan portakal markette 2
lira 17 kuruşa, 27 kuruş
olan maydanoz 1
lira 12
kuruşa, 8
lira 50
kuruş olan
kuru kayısı 29
lira 90 kuruşa, 1
lira 2 kuruş olan süt
3 lira 38 kuruşa, 7 lira olan
kuru incir 21 lira 90 kuruşa,
1 lira 12 kuruş olan elma 3
lira 39 kuruşa satılıyor.
Üretici ve tüketicilerimiz
mağduriyet yaşıyorlar. Bu
sorunun mutlaka çözülmesi
gerekiyor. Bu kadar fiyat
farkı olur mu? Bir ürünün
fiyatı tarladan tezgaha üçe,
dörde hatta bazı aylarda
beşe, altıya katlanır mı?
Sorunun çözülmesi yönünde
özellikle son günlerde Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız Sayın Faruk
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NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :04.38

Güneþ:06.02

Öðle :11.59

Ýkindi :15.07

Akþam:17.43

Yatsý :19.01

ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Konser: Emre Altuğ
18:00 Haberler
18:30 Gönül Bahçesi
20:30 Haberler
21:00 Haberin İçinden
(Bakan Veysel Eroğlu’ nun Ziyaretleri)
23:00 Haberler
23:30 Kültür –Sanat Etkinlikleri
01:00 Haberler

Tarihte Bugün

Çelik, Gümrük ve Ticaret
Bakanımız Sayın Bülent
Tüfenkci başta olmak üzere,

ğini dile getiren Bayraktar,
“Bu durum, ne yazık ki
sadece et fiyatlarıyla sınırlı

aldığını, Et ve Süt
Kurumu’nun, bu karkastan
elde edilen etleri tüketiciye 5
bin 988 liraya, fiyat aldığımız iki alışveriş merkezinden birinin 7 bin 862 liraya, diğerinin ise 8 bin 531
liraya sattığını duyurmuştuk” dedi. Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi
Bayraktar’ın açıklaması
şöyle:
“Buna göre, 7 ay boyunca
hayvanı besleyen üreticinin 250 kilogramlık bir
karkastan 498 lira, Et ve
Süt Kurumu’nun 538 lira
kazanırken, alışveriş merkezlerinden birinin 1907
lira, diğerinin 2 bin 576
lira kazanç elde etmesinin
insafsızlık olduğunu vurgulamıştık.
Fiyat aldığımız marketlerin, bazı et ürünlerinde
indirime gittiğini tespit
ettik. Bu indirime rağmen,
250 kilogramlık karkasın 7
bin 810 ile 8 bin 6 liradan
satıldığını ve 1872 ile 2
bin 69 lira arasında kar
elde edildiğini gördük.
Yine yaptığımız fiyat araştırmasında, bazı lüks semtlerdeki kasaplarda 250
kilogramlık bir karkastan
elde edilen etin 9 bin
335 liraya kadar
satıldığını ve 3
bin 398 lira
kazanıldığını
da tespit
ettik.
Bu bile
serbest
piyasa
düzeninin
işlemediğini açık bir
şekilde göstermektedir. Sormak lazım serbest piyasadan bazı
kesimler ne anlıyor? Serbest
piyasa düzenini, ucuza
kapattığın ürünü, istediğin
fiyattan satmak olarak mı
sanıyorlar? Benim üreticim 7
ayda ve bin bir emek sarf
ederek sadece 498 lira kazanırken, marketin, kasabın
aynı karkastan 2-3 bin lira
kazanması hiçbir şekilde
kabul edilemez. Bu haksızlığa karşı çıkmak; hem üreticilerimizin, hem tüketicilerimizin hem de ülkemizin menfaatlerini gözetmek ve korumak bizim boynumuzun borcudur.”

Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, bu yıl canı
yanan üretici kesiminin
patates tarımıyla uğraşan
çiftçiler olduğunu belirterek, patates üreticilerinin
mağduriyetinin kendilerini
fazlasıyla üzdüğünü ve
düşündürdüğünü söyledi.

yetkililerimizin gayret ve
açıklamaları bizleri de memnun etmektedir. Bu çabaları,
Ziraat Odaları olarak sonuna
kadar destekliyoruz” dedi.

ETTE AŞIRI KAR
HIRSI

Ette aşırı kar hırsının tüketici
rakamlarını oldukça etkiledi-

kalmıyor. Neredeyse hemen
her üründe katlanarak artan
fiyatlar, hem bizim hem de
kamuoyumuzun gündeminden hiç düşmüyor. Etle ilgili
pazar günü yaptığımız açıklamamızda, 250 kilogramlık
bir karkası, Et ve Süt
Kurumu’nun 5 bin 450 liraya, alışveriş merkezlerinin
ise 5 bin 955 liraya satın

04/03/1493 Gezgin Kristof Kolomb, Niña
adlı gemisiyle Amerika'ya ulaştı.
04/03/1656 Düşük ayarlı para ve alınamayan maaşlar için ayaklanan askerler, IV.
Mehmed'in onayıyla bazı saray ağalarını
idam ettirdiler.
04/03/1774 Orion Nebulası ilk kez
William Herschel tarafından gözlemlendi.
04/03/1791 Vermont, ABD'nin 14. eyaleti
oldu.
04/03/1877 Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eseri
Kuğu Gölü Balesi'nin ilk gösterimi.
04/03/1882 İngiltere'de ilk elektrikli tramvay hizmete girdi.
04/03/1894 Şanghay'da büyük yangın:
1.000 den fazla bina kül oldu.
04/03/1923 Mustafa Kemal Paşa'nın 17
Şubat'taki konuşmasıyla başlayan İzmir
İktisat Kongresi sona erdi. Kongrede
Misakı İktisadi kabul edildi.
04/03/1924 Happy Birthday To You şarkısı Clayton F. Summy tarafından yayımlandı.
04/03/1924 Halife Abdülmecit Efendi ve
Osmanlı hanedanı mensupları yurtdışına
çıkarıldı.
04/03/1925 Hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu TBMM'de
kabul edildi.
04/03/1929 Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

VEFAT EDENLER
MEHMET CELAL KAFKAS

Çorum Belediyesi Personeli Emin Mahmut KAFKAS' ın babası, Emekli Bankacı Ahmet Hamdi ve
Suphi Sulhi KAFKAS' ın amcası, Çorum Belediyesi
Emekli Müdürlerinden; Hacı Mehmet Celal KAFKAS vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

HATİCE ŞAHİN

Kumçelteği Köyü' nden, Mustafa ŞAHİN' in eşi,
Yunus SAĞIR' ın yeğeni; Hatice ŞAHİN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

DÖNDÜ BÜĞRÜ

Eymir Köyü' nden, Nurettin BÜĞRÜ' nün eşi, Gazi,
Murat ve Ferhat BÜĞRÜ' nün annesi, Niyazi
BÜĞRÜ' nün kayınvalidesi, Orhan BÜĞRÜ' nün
yengesi; Döndü BÜĞRÜ vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

BAHRİ KOLDAŞ

Tatar Köyü' nden, Faruk ve Arif KOLDAŞ' ın babası;
Bahri KOLDAŞ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

OSMAN DALYAR

Dodurga, Tutuş Köyü' nden gelme; Osman DALYAR
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Taraftara Büyük Görev
Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Hamit Işık, Van maçında taraftar desteğine mutlak ihtiyaçları
olacağını söyledi. Bergama deplasmanından aldıkları galibiyetle Play-Off potası içinde kaldıklarını ve bunun da devam edebilmesi için Van maçından da galibiyetle ayrılmaları gerektiğini dile
getiren Işık, “Son iki haftadaki kötü gidişatımıza Bergama maçıyla son verip Play-Off sıralamasında yer aldık. Şimdi bizim için önemli olan burada kalıcı olabilmek. Bunun için de öncelikli olarak kendi sahamızda oynayacağımız Van Büyükşehir Belediyespor maçından da galibiyetle ayrılmamız. Her maçımızın final olduğu bir ortamda özellikle de iç saha maçlarımızı kayıpsız geçmemiz şart. Bunu da başaracak güçteyiz. Bu nedenle de pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız
Van maçında taraftarımızın desteği şart. Onların da desteğiyle bu maçı da kazanarak ilerleyen haftalara daha da umutlu bakmak istiyoruz” diye konuştu.

Futbolculara moral yemeği
Çorum Belediyespor’a Van maçı öncesi Asalettin Özdoğan tarafından
moral yemeği verildi. Yemeğe Kulüp Başkanı Zeki Gül’ün yanı sıra yöneticiler Mustafa Altunkaya, Mustafa Ercan, Sinan Özdilli, Fahri Yandık,
Nurettin Karaca, Necati Ceyhan, Turgay Yılmaz, Genel Kaptan Hamit Işık
ile teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kulüp Başkanı Zeki Gül, jestinden
dolayı Asalettin Özdoğan’a teşekkür etti. Asalettin Özdoğan ise Van
maçında ve bundan sonraki maçlarda Belediyespor’a başarı dileğinde
bulundu ve takımın 2. Lig’e çıkmasını çok istediklerini söyledi.

Yılmaz’a özel program
Kasıklarındaki ağrılar nedeniyle MR’ı çekilen hücum oyuncusu Yılmaz,
dün özel bir programla çalışma yaptı. Çekilen MR’ın da önemli bir bulguya rastlanmayan tecrübeli futbolcu takımın dün izinli olmasına rağmen
yardımcı antrenör Serkan Sevinç nezaretinde ayrı bir program dahilinde
çalışma yaptı. Kulüp masörü bu futbolcunun MR’ının temiz çıkmasına
rağmen ağrılarının devam ettiği ve maç saatine kadar tedavisine yoğun bir
şekilde devam edeceklerini söyledi. Köseer, Yılmaz’ın Van maçında sahada yer alıp almayacağının ise maç saatinde belli olacağını kaydetti.

Kaleciler boş durmadı

Çorum Belediyespor’un günü dinlenerek geçirmesine rağmen kaleciler çalışmaya devam etti. Kaleciler Gökhan Siverek ve Utku, Nazmi Avluca Sahası’nda
kaleci antrenörü Salih Aydın nezaretinde özel çalışmaya tabi tutuldular. Her iki
kalecinin de yapılan antrenmanda hırslı oldukları gözlendi.

Rakiplerden Haberler

Rakiplerden Haberler

Rakiplerden Haberler

“Şehir şampiyonluğa inansın”
Kastamonuspor Taraftarlar Derneği
Başkanı Hüseyin Yazıcı, puan farkının 8’e çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kastamonuspor 1966’nın kalan maçlarını da en az kayıpla geçerek hedefe
ulaşacağına inandığını söyleyen
Yazıcı, “Yönetim kurulumuz kritik

Kastamonuspor kritik maçların eşiğinde
Van galibiyetinin ardından puanını 57’ye çıkaran Kastamonuspor
1966’nın şampiyonluk kupasına giden yolda aşması gereken daha çok
ciddi engelleri bulunuyor.
En yakın takipçisi Niğde Belediyespor’a 8, grup üçüncüsü Bayburt Grup
Özel İdare’ye ise 9 puan fark açan Kastamonuspor 1966, ligde bu haftayı
maç yapmadan geçecek. Takipçilerinin haftayı galibiyetle kapaması durumunda ligde 30’uncu haftaya Niğde Belediyespor’un 5, Bayburt Grup
Özel İdare’nin ise 6 puan önünde girecek olan Kastamonuspor 1966’nın
bu durumda en büyük avantajı maç eksiği olacak. Kastamonuspor 1966
kalan 9 haftada ertelenen Manavgatspor karşılaşmasıyla birlikte 10, Niğde
Belediyespor 9, Bayburt Grup Özel İdare ise 8 maça çıkacak.
Kırmızı siyahlıların kendisini takip eden Niğde Belediyespor ve Bayburt
Grup Özel İdare ile Gazi Stadı’nda karşılaşacak olması da diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor. Kastamonuspor 1966 ilk final maçını ligin 32’inci
haftasında Bayburt Grup Özel İdare ile oynayacak. Niğde Belediyespor
ise Gazi Stadı’na 34’üncü haftada gelecek.
Bu hafta Van deplasmanından 3 puanla dönüp başta Niğde
Belediyespor’un umutsuzluğa kapılmasını sağlayan Kastamonuspor 1966,
arka arkaya oynayacağı Çorum Belediyespor, 24 Erzincanspor ve
Manavgatspor maçlarını kayıpsız geçebildiği takdirde, rakipleri puan kaybetmese de şampiyonluk ipini elinde tutacak..
Kırmızı siyahlılar aksi halde büyük önem taşıyan Bayburt Grup Özel İdare
ve Niğde Belediyespor karşılaşmalarına stres altında çıkacak.

süreci göz önünde bulundurarak maç
bileti fiyatlarını 5 TL’ye indirdi. Bu
uygulamanın Çorum Belediyespor
maçıyla birlikte tribünlere olumlu
yansıyacağını düşünüyorum. Biz kırmızı siyahlı renklere gönül veren
taraftarlar olarak bundan önce olduğu
gibi bundan sonrada her zaman takımımızın yanında olacağız. Ancak
Kastamonu halkının artık şampiyonluğa inanmasını istiyor ve bekliyoruz.
Taraftarlarımıza ve Kastamonu halkına sesleniyorum; Bu takım bu sezon
şampiyon olacak. 8 puanlık fark çok

ciddi bir avantajdır. Halkımızı takımımızın şampiyon olacağına inansın ve
futbolcularımıza güvensin istiyoruz.
Bütün taraftarlarımızı, esnaflarımızı,
amirlerimizi
Kastamonuspor
1966’nın bundan sonra oynayacağı
bir birinden kritik maçlarda desteklemelerini, bu desteklerini maçlarda tribündeki yerlerini alarak göstermelerini talep ediyoruz” diye konuştu.
Şehri şampiyonluk havasına sokmak için bayrak kampanyasını sürdürdüklerini de belirten Hüseyin
Yazıcı, “Dernek olarak şehrimizi
şampiyonluk havasına sokmak için
bayrak kampanyası düzenledik ve
bu kampanya devam ediyor.
Belediye Başkanımız Tahsin
Babaş’ın büyük destek verdiği bu
projeyle, caddellerimiz kırmızı
siyaha boyama devam edeceğiz”
dedi.

Lider Kastamonuspor, Çorum Belediyespor ile oynayacağı
maç biletini 5 TL’ye indirdi

Niğde’de üzüntü ve öfke hakim
Ligin son sırasında yer alan Sandıklıspor’a mağlup olarak,
Kastamonuspor 1966’nın 8 puan gerisine düşen Niğde Belediyespor’da
taraftar öfkeli.
Şampiyonluk şanslarını yitirdiklerini düşünen Niğde taraftarı, sosyal
medya üzerinden kendi takımlarına eleştiriler yağdırırken,
Kastamonuspor’dan ise övgüyle bahsetti.
Taraftarlar, “Kastamonuspor deplasmanda kazanıyor, biz lig sonuncusuna
yeniliyoruz”, “Bende Niğde Belediyespor’u şampiyon görmek için can
atıyorum ama şunu biliniz ki Kastamonuspor’un üstüne çıkıp lider olmak,
hayal kurmaktır” ve “Tebrikler Kastamonu şampiyonsun, bize göre de en
iyi takım Kastamonu çünkü” gibi yorumlarda bulundu.

Kastamonuspor 1966’nın taraftar gruplarından Cezalılar 37 tarafından
başlatılan bayrak kampanyası çerçevesinde Nasrullah Köprüsü üzerine
dev bir Kastamonuspor bayrağı asıldı.
Bayrak üzerinde Kastamonuspor 1966’nın TT Arena’da Galatasaray
maçı öncesinde çekilen fotoğrafı da bulunuyor.

