7 ‘Kömür satıcıları mağdur olacaktır’

5 İncesu’ya sosyal
tesis yapılacak

Kömür Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Mustafa Mert, Çorum’da şu anda
apartman ve meskenler olmaz üzere yüzde 80 doğalgaz, yüzde 20 ise kömür kullanıldığını, bu oranların
hava kirliliğine neden olacağını sanmadığını
vurguladı.
Bir süredir Çorum’un gündeminde olan
Çorum’un tamamının doğalgaz ile ısınacağına yönelik yapılan haberlere tepki gösteren
Mert, “Biz satıcılar kriterlere uygun analizleri yapılmış kömürleri satmaktayız.
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İl Genel Meclisi, yerli ve yabancı turistlerin kanyon ziyaretiyle birlikte kanyon, Ortaköy ve Şapinuva’nın kişilerin gittiği yerlerden tanıtılmasının sağlanması amacı ile Ortaköy İlçesi
İncesu Kanyonuna İl Özel İdaresi tarafından sosyal
tesis yapılması Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm
Komisyonumuzca uygun görüldü. Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis Toplantısı’nda Turizm
Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca hazırlanan ortak rapor
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Mustafa Çelik, bilgiler verdi.

Çorum için olmazsa olmazdır

KARTALLAR
Yýl: 1 Sayý: 135

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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Çorum Belediyesine tahsisi yapılan ve tahsis süresi
01.07.2016 tarihi itibariyle sona erecek olan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez
Karapürçekler Köyü mevkiinde Belediye çöp
stoklama alanı içerisinde bulunan Kardelen
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Çorum
Belediyesine 5 yıl süre ile yeniden tahsis
edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Sayfa 5’te

YÜKSEKTEN UÇAR

ÇOFSAD Ata’nın

huzurunda...

Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği
( ÇOFSAD ), 60 fotoğrafçı üyesi
ile bu yıl 2. si düzenlenen
Anıtkabir gece çekim etkinliğine
Sayfa 2’de
katıldı.

‘Zulüm gören
Müslümanlar
için dua edelim’
AK Parti Çorum İl Başkanı
Av. Rumi Bekiroğlu, Miraç
Kandilini kutlayarak, özellikle savaş altında zulüm gören
Müslümanlar için dua edilmesi gerektiğini söyledi.
Sayfa 3’te

Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesini engellemek için her yolu deneyen HDP’liler yine
terör estirdi. HDP'li Garo Paylan, Adalet Bakanı Bozdağ’ın sözünü keserek, “Yalan söylüyorsun” deyince artan gerilim
tekme-tokat kavgaya dönüştü. Komisyon toplantısına katılan Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’da yaşanan
tartışmayı önlemeye çalışırken kavganın içinde kendisini buldu.
Sayfa 3’te

TSO ve Borsadan
müşterek toplantı

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (TSO) ev sahipliğinde 2016 yılının ilk Oda ve
Borsa Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi.
Sayfa 5’te

Öğrencilerin projeleri

görücüye çıktı
80.Yıl Cumhuriyet İlkOrta Okulu öğrencileri
tarafından her yıl hazırlanan Teknoloji ve
Tasarım projeleri sergisi
açıldı.

Sayfa 7’de

Çöplü, SMMMO
Başkanlığına aday

SM. Mali Müşavir Lemzi
Çöplü, Çorum Serbest
Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası başkanlığına
aday olduğunu açıkladı.
Sayfa 3’te

‘Türkçülük
Günü
asırlar boyu
sürecek’
Sayfa 2’de

‘3 Mayıs Türk Milleti’nin yeniden
dirilişinin ve uyanışının günüdür’

Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum Merkez İlçe Başkanı
Ertuğrul Onan, 3 Mayıs’ın Türk
Milletinin yeniden dirilişinin ve
uyanışının günü olduğunu söyledi.
Sayfa 4’te

Sungurlulu kadınlar
Hacı Bektaş-i Veli
Türbesini ziyaret etti
Sayfa 2’de

Alaca’daki tarihi
yerler incelenecek

İl Genel Meclisi, Alaca’da
bulunan yeni adı Örükaya,
eski adı Örülükaya olan
köyde bulunan eski tarihi
kalıntıları inceleyecek.

Sayfa 4’te

Uğurludağ köylerinin
yerleşikalan ve civarı
sınır tespiti yapıldı
Sayfa 4’te

Değişecek – siniz

Serhat
ÞAHÝN
2’DE

Sayfa
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Değişecek – siniz

Serhat
ÞAHÝN

Değişen zaman, değişen insanlar, değişen yeryüzü...
Aslında değişmeyen tek şey değişimin
kendisi değil mi? Baktığımızda her
gün, her yıl aynı şeyleri yaşıyor ve yapıyoruz gibi görünse de farkında olmadan azar azar değişiyoruz, değiştirtiliyoruz...
Bu satırları okuduktan sonra da değişeceksiniz; emin olun. Değişimler
olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilmekte. Sen hangi yönde değişmek
istersen öyle bir değişim yaşarsın.
Bizim zamanımızda böyle değildi, gibi
cümleler kurmayan kalmamıştır herhalde. Çünkü değişim giderek hızlanmakta.
Ben değişimi bir köprüye benzetirim.
Geçmişten getirdiğimiz parçalarla
geleceği inşa etmeye çalışırız. Bu parçaların malzemesi, dayanıklılığı her
seferinde farklı olur. Değişimi olumlu
yakalarsan sağlam olur kurduğumuz
köprü.
Günlerin getirdiği de olur, günlerin
götürdüğü de olur insanlardan, zamanı
yakalanmaktır esas olan.
Sene seneye tutmazken öğrencilerimizi
de anlamak giderek güçleşiyor. Bu
değişime ayak uydurmak için öğretmenlerin ve yöneticilerin de kendini
değiştirmesi gerekiyor yoksa kuşak
çatışması yaşamamak imkansız oluyor.
Günümüzü yakalamak, çağa ayak
uydurmak ve yeni nesle örnek olmak,
yeni neslin doğru köprüler kurmalarını
sağlamak öncelikle öğretmenin görevidir.Eğer bir öğretmen “bu nasıl nesil,
bizim zamanımızda böyle değildi ...”
gibi cümlelerle öğrenciye yaklaşırsa
hata etmiş olur çünkü bizim öğretmenlerimiz de aynı şeyi söylerdi ve biz
onların geri kafalı olduğunu bile düşünürdük bazen. Günümüzde de böyle
yarın da böyle olacak.Değişimi yakalayamasak bile anlamaya çalışalım.
Öğretmenler anlayamazsa öğrenciler
çok yanlış anlayabilir zamanı.
Değişimi gelişim olarak görelim ve
çağın gereklerine göre değişelim,
değiştirelim ve gelişmeye devam edelim...

ÇOFSAD Ata’nın huzurunda...

‘Türkçülük Günü
asırlar boyu sürecek’

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,
3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Başkan Şahiner, “3 Mayıs Türkçülük
Günü vesilesiyle asırlar boyu sürecek olan
Türklük Ülküsü'nü ilmiyle, fikriyle, hayatıyla
bugünlere taşıyan tüm ülkü devlerini, isimsiz
kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum”
dedi.
Mesajında, 3 Mayıs'ta ortaya konan milli duyarlılık ve direnişin, yeniden milli şahlanış açısından
güçlü bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen
Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner,
açıklamasında şunları vurguladı:
“3 Mayıs'ta Türk gençliğinin mücadele azminin,
milli varlığa ve değerlere sahip çıkma bilincinin,
Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümüne dair temelleri atılmıştır. Hiç
şüphe yok ki, bizim mücadele tarihimiz,
Türklüğün zorlu mücadele tarihinin bir yansımasıdır. Bu tarih, zafer ve başarılarla dolu, bir o
kadar da hüzünlü ve zorludur. Ancak her ne olursa olsun Türk Milliyetçileri, Türkiye
Cumhuriyeti ve Türklük sevdasından vazgeçmemişlerdir. O açıdan bu önemli tarihi kavramak
Türk'ün çilesi başta olmak üzere, şanlı Türk tarihini ve Türk Dünyası'nı doğru anlamak demektir.
3 Mayıs'ı anlamak, geçmişten ders alıp Türk
Milleti'nin onurlu geleceğini inşa etmek adına
daha çok çalışmanın önemini kavramak demektir. İşte bu minvalde bizler de, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün "Biz doğrudan doğruya milletseveriz
ve
Türk
milliyetçisiyiz.
Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur.
Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle
dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de
o kadar kuvvetli olur" sözünden hareketle, Türk
Milleti'nin ilelebet yaşaması adına elimizden
gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam
edeceğiz. Çünkü hem birer yönetici hem de birer
vatandaş olarak üzerimizde büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Vatansever ve sağduyulu
bireylerine her daim ihtiyacı olan yurdumuzda,
bu güzel toprakları karşılıksız sevenler olarak,
geçmişte kimimizin canıyla, kimimizin kanıyla
ödediği vatan borcunu halka hizmet yaparak ödemekle mükellefiz. 10 asrı aşkındır, bu topraklara
gelerek atalarımızın ve şehitlerimizin kanlarıyla
vatan yaptığımız, kardeşçe yaşadığımız Türkün
son yurdunda bizi birbirine düşman etmeye çalışan mihraklara karşı dün olduğu gibi bugün de
yarın da biriz, birlikteyiz.
Gayesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez
bütünlüğünü sağlamak olan, bizlere bu günleri
vaat eden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde
saygıyla eğiliyoruz. Bizler, geleceğimize ışık
tutan liderlerimizi bir taraftan rahmet ve şükranla anarken, diğer taraftan da onların inançları,
idealleri uğruna çektiği çileleri unutmuyor, her
daim hatırlıyoruz. Bu vesileyle 3 Mayıs
Türkçülük Günü asırlar boyu sürecek olan
Türklük Ülküsü'nü ilmiyle, fikriyle, hayatıyla
bugünlere taşıyan tüm ülkü devlerini, isimsiz
kahramanlarını, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği ( ÇOFSAD ), 60
fotoğrafçı üyesi ile bu yıl 2. si düzenlenen
Anıtkabir gece çekim etkinliğine katıldı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de büyük ilgi gören ve
gündem oluşturan, Anadolu Fotoğraf
Derneği'nin organize ettiği, Anıtkabir Fotoğraf
Yarışması kapsamında gerçekleştirilen Anıtkabir
gece çekim etkinliğine, Türkiye'nin her bölgesinden gelen fotoğraf dostları ile birlikte
Anıtkabir'in eşsiz güzellikteki fotoğraflarını
çekti. Anadolu Fotoğraf Derneği ve Anıtkabir
Komutanlığı'nın birlikte ev sahipliği yaptığı,
büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde gerçekleştirilen gecede, Anıtkabir'in güzelliği ve
ihtişamı, suyla oluşturulan müthiş yansıma ile
birleşerek büyüleyici bir görsellik oluşturdu. Bu
güzellikler, Cumhuriyetimizin Kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekânında
fotoğraf makinelerinin kadrajlarına alınarak,
günün hatırası olarak Çorum'a getirildi.
Ayrıca Anıtkabir gece etkinliği öncesi,
Ankara'nın şirin ilçesi Beypazarı da unutulmadı.
İlçenin lezzetlerinden oluşan öğle yemeği yenilerek, öğleden sonra Beypazarı fotoğraflandı ve
gece çekim etkinliğine katılmak üzere
Anıtkabir'e geçildi.
ÇOFSAD bu etkinliği ile Türkiye çapında oluşturulan böylesi bir etkinliğin parçası olmanın
gururunu yaşarken, bundan sonrası için çok
farklı etkinliklerde yer alacağını, Türkiye’de
mevcut önemli fotoğraf dernek ve kulüplerinin
fotoğraf etkinliklerinde rehberlik ve ev sahipliği
yaparak, Çorum adına bir anlamda turizm ve
sanat elçiliği yapacağını belirtti.

Sungurlulu kadınlar Hacı Bektaş-i Veli Türbesini ziyaret etti

S

ungurlu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültür Gezileri kapsamında şu ana kadar Konya' ya beş
sefer düzenlendi ve toplamda 275 bayan
Konya' yı gezdi.
Dün itibariyle bayanların isteği doğrultu-

sunda Hacı Bektaş-i Veli Türbesi ziyaretleri de başlayarak ilk kafile gezisini
tamamladı.
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi ziyaretinden
dönen kafileyi Belediye önünde karşılayan Başkan Şahiner; '' Kültür Gezileri

kapsamında şu ana kadar 275 bayan kardeşimiz Konya' yı gezdi. Ramazan Ayı' na
kadar devam edecek olan gezilerde
Pazartesi günleri Hacı Bektaş-i Veli
Türbesi ziyaretleri, Çarşamba ve
Cumartesi günleri ise Konya gezilerimiz

aralıksız olarak devam edecektir.''
İfadelerinde bulundu.
Belediye Başkanının yapmış olduğu hizmetlerin görmezden gelinemeyeceğini
belirten bayanlar ise hizmetlerinden ötürü
Başkan Şahiner' e teşekkür etti.
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‘Zulüm gören
Müslümanlar
için dua edelim’
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
Miraç Kandilini kutlayarak, özellikle savaş altında zulüm gören Müslümanlar için dua edilmesi
gerektiğini söyledi.
Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan
Bekiroğlu, Recep ayının 27. Gecesi idrak edilen
Miraç Kandilinin toplumu Müslüman âlemini
birbirine bağlayan mübarek bir gün olduğunu
vurguladı. Tüm İslam âleminin kandilini kutlayan Bekiroğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:
“Ne güzel bir güzellik ki biz birbirimize veda
ederken " Gül'e Gül'e "deriz. Meğer bu
"Muhammed'e S.A.V Muhammed'e" git demekmiş. Nereye gidersen git Gül'egit. Nerede yürürsen yürü Gül'e (S.A.V) giden yoldan yürü.
“Âlemlere Rahmet Sevgili Peygamberimizin
göğün 7 kat üstünde vasıtasız olarak Cenab-ı Hak
ile görüşme şerefine nail olduğu bu anlamlı gecede; başta, bugün hala çoğu zalimin pençesinde,
zulüm altında hayatta kalma mücadelesi veren
Müslüman kardeşlerim olmak üzere tüm İslam
âleminin Miraç Kandilini kutluyorum.
Dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini
yapmak için bugünün önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Yaşanan acılar karşısında her
zaman birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği bilincinde acılarını en derinden hissettiğimiz
kardeşlerimizi bu mübarek gecede dualarımıza
ortak etmeyi unutmayalım.”

Çöplü, SMMMO

Başkanlığına aday

SM. Mali Müşavir Lemzi Çöplü, Çorum
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Çöplü, “Hiç bir meslektaşımızı hor görmeden, düşüncesine, inanışına, siyasi görüşüne
saygı göstererek, her duygu ve düşünceye
değer vererek, onların görüş ve önerilerini
alarak birlik be beraberlik içerisinde çalışmak, Meslek Mensubunun ön planda olduğu
bir yönetim sergilemek,
Kamunun ve Müşterilerin yeterli kıymet
vermediği bir meslektir” dedi. Çöplü’nün
konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Ağır iş yükünün altında ezilmiş Sahipsiz
bir meslektaş, mesleğin ve meslektaşının
sorunları ile uğraşan bir yönetim, mesleği ve
geleceği için tüm meslektaşların görüş ve
önerilerini alan. Çıktığımız bu yolda
Mesleğe katkı sağlamak amacında olan tüm
Meslektaşlarımızın önerilere açık olarak
güçlü oda güçlü meslek mensubu düşüncesiyle Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan
Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanlığına aday olduğumu, bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer
Meslek Mensuplarına saygı ve selamlarımı
sunuyorum. Bu vesile ile Mübarek Miraç
Kandilinizi kutlar yüce Allahtan hayırlara
vesile olmasını dilerim.”
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Ceylan temaslarını sürdürüyor
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Büro MemurSen Çorum Şubesi yetkilileriyle görüştü
ayrıca Gülabibey Mahalle Teşkilatı ile bir
araya gelerek parti çalışmalarını değerlendirdi.

Ceylan'dan Büro
Memur-Sen'e ziyaret

Çorum'da parti teşkilatlarını, sivil toplum
kuruluşlarını, esnaf, sanayici ve işadamlarını ziyaret eden Milletvekili Ceylan,
Büro Memur-Sen Çorum Şubesi'ne de
uğrayarak Şube Başkanı Erdoğan Cengiz
ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre
görüştü.
Erdoğan Cengiz, sendikanın çalışmaları
ve ileriye yönelik hedefleri hakkında
Milletvekili Ceylan'a bilgi verdi. Cengiz,

nazik ziyaretlerinden dolayı Ceylan'a
teşekkür etti. Ceylan ise toplumun tüm
renklerini kucakladıklarını, tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini, istişareye, ortak akla önem verdiklerini anlatarak, temel amaçlarının bir yandan Çorum'a hizmet getirirken, diğer yandan da birlik ve beraberliği, kardeşliği,
dostluğu pekiştirmek olduğunu ifade etti.

Ceylan, Gülabibey
Teşkilatı ile görüştü

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, mahalle teşkilatları ile istişare toplantısı yapmaya
devam ediyor.
Milletvekili Ceylan, Gülabibey Mahalle
Teşkilatı ile bir araya gelerek parti çalışmalarını değerlendirdi.
Milletvekili Ceylan, beraberinde AK Parti
İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, AK Parti
Merkez İlçe Başkanı Av. Yaşar Anaç, İl
Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim
Kaya ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte Gülabibey Mahalle Teşkilatı'nı
ziyaret ederek partililerle bir istişare toplantısı yaptı.
Gülabibey Mahalle Teşkilatı'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili

Ceylan, partililerin taleplerini dinledi,
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
İş ve dış mihrakların desteğini arkasına
alan terör örgütlerinin Türkiye'nin aydınlık geleceğini karartmaya, yatırım hamlelerini baltalamaya, olumlu gidişatı sekteye uğratmaya çalıştığını anlatan Ceylan,
analara gözyaşı döktürmek için harekete
geçen terör örgütlerine haddini bildirmekte kararlı olduklarını kaydetti. Ceylan,
"terör ya bitecek, ya bitecek" diye konuştu.
Tüm parti yöneticilerini ve tüm üyeleri
dava için çalışmaya, ülkenin geleceği için
birlik olmaya, kişisel menfaatlerini bir
kenara bırakmaya davet eden Ceylan,
“Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı
var. Bu ülkenin AK Parti'ye ihtiyacı var.
14 yıldır ülkenin çehresini değiştiren,
yapılamaz denileni yapan, çözülemez
denileni çözen, sorunların üstüne giden ve
Türkiye'yi dünyanın lider ülkesi haline
getiren AK Parti'nin daha yapacağı çok iş
var. Ülkemizin başına bela olan terör ve
yandaşlarını tamamen temizleyene, eli
kanlı bir tane bile terörist kalmayana
kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bu noktada sizlerin de yanımızda durmanız, bizlere destek olmanız gerekiyor”
dedi.

KARTALLAR YÜKSEKTEN UÇAR
Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesini engellemek için her yolu deneyen
HDP’liler yine terör estirdi. HDP'li Garo Paylan, Adalet Bakanı Bozdağ’ın sözünü keserek, “Yalan söylüyorsun” deyince artan gerilim tekme-tokat kavgaya dönüştü. Komisyon toplantısına katılan Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’da yaşanan tartışmayı önlemeye çalışırken kavganın içinde kendisini buldu.

Dokunulmazlık teklifinin görüşülmesini engellemek için her
yolu deneyen HDP'liler sakin
başlayan görüşmelerde yine
kavga çıkardı. İlk toplantısında,
HDP'li vekillerin ve danışmanlarının terör estirdiği Anayasa
Komisyonu, haklarında dosya
olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren
anayasa değişikliği teklifini
görüşmek için ikinci kez toplandı.
Teklifin tümü üzerinde görüşmeler sürerken Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ'ın açıklamaları
sırasında kavga çıktı.
Konuşmasında, geçen hafta
yaşanan kavga görüntülerini
değerlendiren Bozdağ, bu
görüntülerin vekillere yakışmadığını söyledi ve danışmanların
şiddet içerisinde yer aldığını
hatırlattı. Bunun üzerine HDP
İstanbul Milletvekili Garo
Paylan “Yok öyle bir şey. Yalan

söylüyorsun, iftira atıyorsunuz"
dedi. Komisyonda gerilim arttı.
Bu sırada Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, gerilin artmaması için
çaba göstererek kavga çıkmasını
önlemeye çalıştı.
Ceylan’ın çabasına rağmen
HDP’li milletvekilleri Ak Partili
milletvekillerine saldırınca
tekme tokat kavga başladı.
Yaşanan arbede sırasında
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan’da kendisini kavganın
içinde buldu.
Komisyon Başkanı Mustafa
Şentop çıkan kavga nedeniyle
toplantıya ara verdi. Verilen aranın ardından komisyon Şentop
başkanlığında yeniden toplandı.
HDP'lilerin komisyonu terk
etmesinin ardından, önce teklifin geneli, sonra maddeler üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Ardından yapılan oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.

Dosya sayısı 619'a ulaştı
Hakkında dosyası bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin
Anayasa değişikliği teklifinin
bulunduğu TBMM Başkanlığına
19 dokunulmazlık dosyası daha
geldi.MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ve HDP Eş
Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ'ın dosyalarının da
aralarında bulunduğu 19 dosya,
TBMM Anayasa ve Adalet
Karma Komisyonuna sevk edildi. Gelen dosyalar arasında
HDP Grup Başkanvekili Çağlar
Demirel, CHP Eskişehir
Milletvekili Utku Çakırözer,
HDP Diyarbakır Milletvekilleri
İmam Taşçıer ve Sibel Yiğitalp,
HDP Siirt Milletvekilleri Kadri
Yıldırım ve Besime Konca,
CHP Mersin Milletvekili Fikri
Sağlar, HDP Hakkari
Milletvekili Abdullah Zeydan,
HDP Mardin Milletvekili Gülser

Yıldırım ve CHP Antalya
Milletvekili Mustafa Akaydın'ın
da dosyası bulunuyor. Gelen 19
dosyayla birlikte Meclis'teki
dokunulmazlık dosyalarının
sayısı 619'a ulaştı. Bunların
46'sı AK Parti'li, 185'i CHP'li,
366'sı HDP'li, 18'i MHP'li milletvekillerine, 5'i ise Bağımsız
Ankara Milletvekili Aylin

Nazlıaka'ya ait. Hakkında dosya
düzenlenen milletvekillerinin
sayısı da 136'ya yükseldi. En
fazla dokunulmazlık dosyası
olan milletvekili ise
HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin
Demirtaş.
Demirtaş'ın dosya
sayısı 75'e çıktı.
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‘3 Mayıs Türk Milleti’nin yeniden
dirilişinin ve uyanışının günüdür’
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Merkez İlçe
Başkanı Ertuğrul Onan, 3 Mayıs’ın Türk
Milletinin yeniden dirilişinin ve uyanışının günü
olduğunu söyledi.
Onan, “Türk Milleti’nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 72. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle
milletin çok ciddi ve zor günler geçirdiğini ifade
eden Onan, açıklamasında şunları vurguladı:
“Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyuncu pek
çok kez sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Ancak,
aziz Türk Milleti bu dönemlerin hepsini aşmasını bilmiştir.
Türk Milliyetçileri her zaman Türk Milleti’nin
birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da
devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle merhum Başbuğumuz
Alparslan Türkeş ile merhum Hüseyin Nihal
Atsız ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle
anıyor, onların yaktığı Türkçülük meşalesinin
asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı
azim ve kararlılıkla aktarılması gerektiği düşüncesiyle Türk Dünyası’nın 3 Mayıs Türkçülük
Günü’nü kutluyorum. “Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Meclis gündem maddelerini görüştü
İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı ikinci
toplantısı yapıldı. Dün Meclis Toplantı
Salonu’nda İl Genel Meclis Başkanı
Halil İbrahim Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.
Açılış yoklamasının ardından il genel
meclisinin bir önceki günkü birleşimine
ait tutanak özeti okundu. Meclis üyeleri
tarafından verilen yazılı önerge ve gündem dışı söz alan meclis üyelerinin
görüşlerini dile getirmesinin ardından
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47.
Maddesi ve mahalli idareler bütçe ve
muhasebe yönetmeliğinin 40. Maddesi
gereğince İl Özel İdaresinin 2015 yılı
kesin hesabı görülerek, Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edildi.
Çorum Belediyesine tahsisi yapılan ve
tahsis süresi 01.07.2016 tarihi itibariyle
sona erecek olan mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait merkez Karapürçekler
Köyü mevkiinde Belediye çöp stoklama
alanı içerisinde bulunan Kardelen Tıbbi
Atık Sterilizasyon Tesisinin Çorum
Belediyesine 5 yıl süre ile yeniden tahsis

edilip edilmeyeceği ile ilgili husus görüşülerek kabul edildi.
Daha sonra toplantıda Uğurludağ ilçesine bağlı bazı köylerin yerleşik alanı ve
civarı tespiti ile ilgili hazırlanan raporlar
görüşüldü.
İl Özel İdaresinin personel servis hizmetlerinde ve görev alanına giren işlerde
kullanılmak üzere 1 adet şehir içi (belediye tipi) otobüs, 1 adet arazi taşıtı ve 1
adet çift kabinli kamyonun alınıp alınmayacağı ile ilgili, İlimiz Merkez ilçe
Çöplü mahallesinde bulunan ve şehir
planında okul yeri olarak kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 4540 ada, 1 parsel, 4541 ada 1 parsel, 4542 ada 1 parsel

etkinliklerle kutlanacak

Bilimsel Eczacılığın 177. Yıldönümü nedeni ile
düzenlenen 14 Mayıs Eczacılık Bayramı çeşitli
etkinliklerle kutlanacak.
Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Adına
Başkan Eczacı Sönmez Çalışkan, 14 Mayıs
Eczacılık Bayramı’nın 10-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını bildirdi.
10 Mayıs 2016 Salı günü protokol ziyaretleri ile
başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde Anitta
Otel’de konferans, 11 Mayıs Çarşamba günü
SGK Konferans Salonu’nda panel, 12 Mayıs
2016 Perşembe günü bowling ve tavla turnuvası,
13 Mayıs 2016 Cuma günü Huzurevi sakinleri
ile birlikte bowling ve tavla turnuvası, 14 Mayıs
2016 Cumartesi günü Atatürk Anıtı’na çelenk,
basın açıklaması, 15 Mayıs 2016 Pazar günü
geleneksel eczacılık kahvaltısı, 16 Mayıs 2016
Pazartesi günü Çorum Eczacı Odası’nda toplantı, 17 Mayıs 2016 Salı günü ise sunum yapılacak.

Kültürümüzde
Hıdrellez anlatılacak

Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve
Uygulama Merkezi tarafından ‘Kültürümüzde
Hıdrellez’ konulu panel gerçekleştirilecek.
Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda
bugün yapılacak olan panele konuşmacı olarak
Doç. Dr. Adem Korukcu (Oturum başkanı), Yrd.
Doç. Dr. Elif Aşan Nizam, Yrd. Doç. Dr. Hiclal
Demir, Araştırma Görevlisi Altuğ Ortakcı ve
Arif Demiral (Dede) katılacak.

ve 4543 ada 1 parselde kayıtlı toplam 4
adet taşınmazın okul binası yapılmak
üzere İl milli Eğitim Müdürlüğü adına
tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor,
Turizm bölgelerine gelen turistlerin dinlenebileceği, yöresel yemekleri tadabileceği, güzel vakit geçirebilecekleri,
konaklayabilecekleri yerler, doğa harikası Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu
Kanyonu, gelen turistler ve misafirler
için kır lokantası, cam teraslı kır lokantası veya buna benzer ne gibi tesislerin
yapılacağı ile ilgili Turizm ile Plan ve
Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor
görüşüldü. (Ebru ÇALIK)

Çorum için
olmazsa olmazdır

Alaca’daki tarihi

Eczacılık Bayramı

04 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

yerler incelenecek

İl Genel Meclisi, Alaca’da bulunan yeni adı Örükaya, eski adı
Örülükaya olan köyde bulunan eski tarihi kalıntıları inceleyecek.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis Toplantısı’nda meclise İl
Genel Meclis Üyeleri İkram Şahin ve Arif Çamiçi imzası ile
yazılı önerge teklifinde bulunuldu.
Konuya ilişkin konuşan Alaca İl Genel Meclis Üyesi İkram
Şahin, Alaca ilçesi yeni adı Örükaya eski adı Örülükaya olan
köyde eski tarihi kalıntıların bulunduğunu, taşların, mağaraların tarihi basamakların bulunduğunu belirterek, buraların
incelenerek araştırılması ve meclis üyeleri ile kamuoyuna bilgiler verilmesini istediklerini vurguladı. (Ebru ÇALIK)

Çorum Belediyesine tahsisi
yapılan ve tahsis süresi
01.07.2016 tarihi itibariyle
sona erecek olan mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait merkez
Karapürçekler Köyü mevkiinde Belediye çöp stoklama
alanı içerisinde bulunan
Kardelen
Tıbbi
Atık
Sterilizasyon
Tesisinin
Çorum Belediyesine 5 yıl
süre ile yeniden tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısı’nda konuşan İl Genel Meclis Başkanı
Halil İbrahim Kaya, bu tesisin
çok önemli ve Çorum için
olmazsa olmaz olduğunu
belirterek, tüm tıbbi atıkların
ayrıştırıldığı bir merkez olduğunu kaydetti.
Gündem maddesinin görüşül-

mesinin ardından Kardelen
Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisi’nin
Çorum
Belediyesine 5 yıl süre ile
yeniden tahsisi yapıldı. (Ebru
ÇALIK)

Uğurludağ köylerinin yerleşik
alan ve civarı sınır tespiti yapıldı

İl Genel Meclis Toplantısı’nda
Uğurludağ ilçesine bağlı köylerin
köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan raporlar
görüşüldü.
Dün gerçekleştirilen İl Genel
Meclis Toplantısında Uğurludağ
ilçesine
bağlı
Küçükerikli,
Resuloğlu,
Kızağılı,
Köpeç,
Karaevliya ve Gökçeağaç köylerine
ait köy yerleşik alanı ve civarı sınır
tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan raporlar
karara bağlandı. (Ebru ÇALIK)

Anaç: Miraç Kandili
hayırlara vesile olsun
AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Yaşar
Anaç, Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını
dilediğini söyledi. Anaç, “İslam’ın şartlarından
birini oluşturan ve Müslümana farz kılınan,
namaz, bu anlamlı gecede Yüce Yaradan tarafından bizlere hediye edilmiş olup Kainat Efendisi
Sevgili Peygamberimiz aracılığıyla tüm
Müslümanlara sunulmuştur” dedi. Anaç’ın açıklaması şöyle:
“Peygamber Efendimizin göğe yükselerek
Cenab-ı Hak ile buluştuğu Miraç hadisesinin
küçük bir sembolizasyonu olarak da adlandırılan
“namaz” gönüllerin huşu bulması ve Yaratanla
baş başa yapılan bir ibadet olması sebebiyle
müminin miracı olarak adlandırılmıştır.
Bu anlamlı gecede zulüm gören, haksızlığa uğrayan, acı çeken ve vatanını kaybetme korkusu
yaşayan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak
üzere tüm İslam Coğrafyasının mübarek kandil
gecesini kutluyor ve acılarının dinmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.”

‘Miraç gecemiz
mübarek olsun’
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,
Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şahiner, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek
gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç
bir yükseliştir. İnsanlığın önüne açılmış sınırsız
bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin
en büyüğüdür. Miraç mucizesi, Kur'an-ı
Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.
Şahiner’in konuya ilişkin mesajı ise şöyle:
“Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan
Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu ve Mecsid-i
Aksa'da Allah (CC) ile buluşmasını ihtiva eden
Miraç mucizesi bizlere insanın ilahi rıza ile nice
üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi
mana âleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura
erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden,
ahlaki erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi
olan Yüce Allah'a bağlılıktan geçtiğini hatırlatmaktadır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımızın olan bu günlerde, manevi günlerin
önemi daha da fark edilmektedir. Günümüzde
yaşanan kin ve nefret duyguları, düşmanlıklar
bazen insani duyguların önüne geçmekte, bizleri
kötü davranışlara yöneltmektedir. Bu önemli
günlerde çevremizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirirken, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin insani
erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün
değerler olduğunu unutmayalım. Bu mübarek
günler birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Bu
duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve
Türk-İslam Âleminin mübarek Miraç Kandilini
kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum"
dedi.
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Okul binası için Milli

Eğitime taşınmaz tahsisi
İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Çöplü Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar
okul binası yapılmak için İl Milli Eğitim
Müdürlüğü adına tahsis edildi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
hakkında Komisyon Başkanı Mustafa Çelik, bilgiler verdi.
Çelik, “Söz konusu taşınmazların üzerine ihtiyaca göre okul yapılabilmesi için Çöplü Mahallesi
4540 ada 1 parselde kayıtlı 14.497,62 m² taşınmazın Lise yapılmak üzere, 2-Çöplü mahallesi
4541 ada 1parselde kayıtlı 9.628,23 m² taşınmazın İlköğretim yapılmak üzere, 3-Çöplü mahallesi 4542 ada 1 parselde kayıtlı 9.158,77 m² taşınmazın ilköğretim yapılmak üzere, 4-Çöplü
mahallesi 4543 ada, 1 parselde kayıtlı 8.146,51
m² taşınmazın İlköğretim yapılmak üzere, 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Özel idaresinin görev ve sorumlulukları içeren 6. maddesinin
(a) bendinde yer alan “ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve
onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına
ilişkin hizmetleri” yapmakla görevli ve yetkilidir
hükmü gereğince, yukarıda arsa bilgileri yazılı
taşınmazların okul binası yapılmak üzere İl Milli
Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması
Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi. Çelik, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;
Çorum Belediye Başkanlığı tarafından, çöplü
mahallesi sınırları içerisinde yapılan imar uygulaması sonucu, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.
maddesi gereği (DOB) düzenleme ortaklık
payından oluşan yeni okul alanlarından 3 adet
ilkokul ve 1 adet ortaöğretim arsası, 222 sayılı
Eğitim ve Öğretim Kanunun 65. maddesinde
belirtilen “Okullar için tahsis, satın alma veya
kamulaştırma yoluyla sağlanan topraklarla bu
topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler,
bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler
adına tapuya tescil edilir.” hükmü gereğince 4
adet okul arsasının İl Özel İdaresi adına tapu tescili yapılmıştır.” (Ebru ÇALIK)

Yıldırım, Miraç
Kandilini kutladı

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ünal
Yıldırım, Mübarek Üç Ayların içinde yer alan
Miraç Kandili'nin birlik, kardeşlik komşuluk ve
akrabalık ilişkilerini pekiştirmesini dilediğini
söyledi.
Yıldırım, konuya ilişkin açıklamasında Sevgili
Peygamberimizin, Yüce Mevla'nın huzuruna
yükseldiği Miraç Gecesi dargınlıkları gidermek,
barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek ve
hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli
bir fırsattır. İslam âleminin ve vatandaşlarımızın
Miraç Kandil'inin mübarek olmasını diliyor, bu
gecenin aramızdaki gönül bağlarını, muhabbeti,
kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesini
temenni ediyorum” dedi.
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İncesu’ya sosyal

tesis yapılacak
İl Genel Meclisi, yerli ve
yabancı turistlerin kanyon
ziyaretiyle birlikte kanyon,
Ortaköy ve Şapinuva’nın
kişilerin gittiği yerlerden
tanıtılmasının sağlanması
amacı ile Ortaköy İlçesi
İncesu Kanyonuna İl Özel
İdaresi tarafından sosyal
tesis yapılması Plan ve
Bütçe Komisyonu ile
Turizm Komisyonumuzca
uygun görüldü.
Dün gerçekleştirilen İl
Genel Meclis Toplantısı’nda
Turizm Komisyonu ile Plan
ve Bütçe Komisyonunca
hazırlanan ortak rapor hakkında Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı
Mustafa Çelik, bilgiler
verdi. Çelik, sosyal tesiste
yöresel ürünlerin ve Hitit
yemek kültürünün tanıtımının da yapılacağından yöre
insanına ekonomik bir katkı
da sağlanmış olacağını vurguladı. Çelik, komisyon
raporu hakkında şu bilgileri
verdi:
“Komisyonumuzca yapılan
değerlendirmede; İncesu
kanyonuna gelen ziyaretçilerin yerel güzelliklerin tam
anlamıyla farkına varabilmesi ve yaptığı ziyaretten
azami düzeyde verim alabilmesi için sosyal tesiste

yeme-içme ve dinlenme
ihtiyaçlarının konforlu bir
şekilde gerçekleşmesi
gerekmektedir. Yapılacak bu
işletme Ortaköy köylere hizmet götürme birliği adına
yapılacağından İncesu
Kültür Parkına ve Kanyonu
ziyarete gelen yerli ve
yabancı (Bisiklet ve Doğa
Turizmi vb.) insanları ağırlanabilecek aynı zamanda
ilçemize ziyarete gelen devlet konuklarına bu işletmede
hizmet verilebilecektir.
İşletme kar amacı gütmeyeceği için işletmenin genel
ihtiyaçlarını (temizlik,
bakım ve hizmet sunumu)
Ortaköy Kaymakamlığı
tarafından görevlendirilecek

elemanlarca karşılanacaktır.
Böylece en az iki kişiye
istihdam imkanı sağlanmış
olacaktır. Ayrıca sosyal
tesiste yöresel ürünlerin ve
Hitit yemek kültürünün tanıtımı da yapılacağından yöre
insanına ekonomik bir katkı
da sağlanmış olacaktır. Bu
ekonomik getiriyle birlikte
yöre halkının ekonomik
sebeplerden dolayı yaşadığı
göç olgusu en aza indirilmiş
olacaktır. (Yerel ve yöresel
ürünlerin satılmasına imkan
sağlaması, yerel insanların
iş imkanlarına kavuşacak
olması) İncesu kanyonu,
bölgede yaşayan insanların
her zaman ilgisini çekmeyi
başarmıştır. Kanyonun doğa

sporlarına
kazandırılması
ile ekonomik
getirinin artırılması hedeflenmektedir. Yerli ve yabancı
turistlerin kanyon ziyaretiyle birlikte kanyon, Ortaköy
ve Şapinuva’nın kişilerin
gittiği yerlerden tanıtılması
sağlanacaktır. Belirtilen bu
hususlar doğrultusunda
Ortaköy İlçesi İncesu
Kanyonuna İl Özel İdaresi
tarafından sosyal tesis yapılması Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Turizm
Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.” (Ebru
ÇALIK)

TSO ve Borsadan
müşterek toplantı
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (TSO) ev sahipliğinde 2016 yılının ilk Oda
ve
Borsa
Müşterek
Toplantısı gerçekleştirildi.
TSO Yönetim Kurulu
Başkanı
Çetin
Başaranhıncal’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya
Çorum Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bektaş, Sungurlu Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Alaatin
Akel, Sungurlu Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Halim Karaçil,
Alaca Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Günser Şirin, Alaca
Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Eşref
Güzel ile borsa ve odaların
yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Toplantı Salonunda
düzenlenen toplantı da
Çorum’un gündemini oluş-
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Taşıtların alınması

uygun görülmedi
İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu İl
Özel İdaresi tarafından alınması istenen 1 adet
şehir içi (belediye tipi) otobüs, 1 adet (4x4 pickup) arazi taşıtı ve 1 adet çift kabinli kamyonun
maliyetlerinin yüksek olması ve bütçenin yetersiz olacağını düşünerek taşıtların alınmasını
uygun görmedi.
Dün gerçekleştirilen İl Genel Meclis
Toplantısı’nda Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
hakkında Komisyon Başkanı Mustafa Çelik,
bilgi verdi.
Çelik, “Köy yollarında trafik ikaz ve işaret levhaları ile isim levhalarının montaj işleri için çift
kabinli kamyon talebi ile ilgili olarak, İl Özel
İdaresinde şu anda mevcut çalışır vaziyette 1
adet çift kabinli kamyon bulunduğundan, gerektiğinde bu işlerin normal kamyonla da yapılabileceği değerlendirilmiştir. İstenilen araçların
yaklaşık maliyetleri 1 adet şehir içi (belediye
tipi) otobüs: 410.000,00 TL, 1 adet çift kabinli
kamyon: 330.000,00 TL, 1 adet (4x4 pick-up)
arazi taşıtı: 130.000,00 TL olup toplam:
870.000,00 TL’dir. Sonuç olarak İl Özel İdaresi
tarafından alınması istenen 1 adet şehir içi (belediye tipi) otobüs, 1 adet (4x4 pick-up) arazi taşıtı ve 1 adet çift kabinli kamyonun maliyetleri
yüksek olup, bütçemizin yetersiz olacağı düşünüldüğünden söz konusu taşıtların alınması Plan
ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmemiştir” dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Çelik’in raporla ilgili açıklaması şöyle:
“Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede;
Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet
şehir içi (belediye tipi) otobüs talebi ile ilgili olarak, İl Özel İdaresinde toplam çalışan personel
sayısı memur, işçi ve hizmet alımı ile birlikte
462 olup, Türkiye Yol İş Sendikası ile Çorum İl
Özel İdaresi adına Türk Ağır Sanayi ve Hizmet
Sektörü Kamu İş Verenleri arasında imzalanan 5.
dönem Toplu İş Sözleşmesinin servisten yararlanma ve araç temini başlıklı 7. maddesi gereğince servis uygulaması yapılmaktadır. İl Özel
İdaresi çalışan 462 personelin tamamına servis
hizmeti vermekle yükümlü olmadığından sadece
sözleşme gereği 232 işçi personele servis hizmeti verme zorunluluğu vardır. İl Özel İdaresine ait
şu an 3 otobüs, 3 transit servis aracı vardır.
Mevcut bu servis araçları yeterli geleceği düşülmektedir. Bir adet (4x4 pick-up) arazi taşıtı talebi ile ilgili olarak, İl Özel İdaresinde şu anda
çalışır vaziyette 16 adet 4x4 pick-up bulunduğundan bu araçların yeterli geleceği düşünülmektedir.” (Ebru ÇALIK)

Tarlasını sürerken devrilen

traktörün altında kaldı

turan hususlar hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.
İş Eğitim ve Mesleki
Yeterlilik Belgesi alma
zorunluluğu, üniversite ve
sanayi işbirliği, Türkiye’de
yaşanan terör olaylarının ve
finansal göstergelerin de
değerlendirildiği toplantı
oldukça verimli geçti.
Dilek ve temennilerin de yer
aldığı toplantı oda ve borsa
yöneticilerinin
birlikte
fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi.

Sungurlu'da tarlasını süren bir çifti, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Alınan
bilgiye göre, Beşkız köyünde yaşayan İsmail
Kocabaş (60) traktörü ile köyün alt tarafındaki
tarlasını sürmeye gitti. Koçabaş, tarlasını sürdüğü
sırada arazinin eğimli olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Sürücü İsmail Kocabaş, devrilen traktörün
altında kaldı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Koçabaş'ın
hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından
ailesine teslim edilen Koçabaş'ın
cenazesi dün ikindi namazından
sonra köy mezarlığına defnedildi.

Köprü altında

ölü bulundu

Kargı’da zihinsel engelli bir şahıs köprü altında ölü olarak bulundu. Alınan bilgilere göre
Kargı-Gökçedoğan Köyünde oğlu ile ikamet
eden zihinsel engelli H.A (92) kimseye haber
vermeden evden ayrıldı. Köy halkı tarafından
yapılan aramada H.A Dikinyanı mevkiindeki
bulunan köprü altında ölü olarak bulundu.
Maktul ölüm nedeninin kesin tespiti için
Cumhuriyet Savcılığınca Ankara Adli Tıp
Kurumuna sevk edildi.

Sayfa
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

TENKİTLERE DİKKAT

Toplantıda, kahvede, yolda, trende,
otobüste!.. Hep geri kalmışlıktan söz
edilir. Sanayide geri kalışımızı, kültürde geri kalışımızı dillere dolamışlardır. Böyle konuşanlardan bir
grup, oturmuşlar, hiç kimsenin kendileri kadar çalışkan, iş bilir, becerikli olmadığını övüne övüne anlatıyorlar. Sonra da kalkıp tavla tezgâhlarını kurup, zar atıyorlar. Hem de
makinelerini istop etmişler, kalfa ve
çırakları da kendilerini seyrediyor.
Kimdir becerikli olan, kimdir iş bilir
olan? Onların atölyelerindeki makineler, bu milletin malı değil midir?
Geç kalan işleri, bu milletin işi değil
midir?
Geri kalmışlığı tenkit etmek marifet
değildir. Esas marifet, tenkit gelecek
yeri görüp, açıklığın kapatılmasına
uğraşmaktır. Değerlerin üstünü küllemek yerine, temizlemeyi adet olarak kabul edersek, ilerleriz. Yıkmak
kolaydır. Yapmayı öğrettiğimiz
zaman çevremizin ilerlemesi, zenginleşmesi kolaylaşır. Aksi halde
ilerleme de sözde kalır, geri kalmışlığın tenkidi de sözde kalır.
Hepimiz de işin sözle yapılamayacağını biliriz. Öç gün iş hakkında
konuşmak yerine, bir gün iş üzerinde çalışmak, daha faydalı olacaktır.
Çalışmak yerine kulaklarımıza tenkit dolduranların, gerçek kimliklerini tanımak zorundayız. Bizim ilerlememizi isteyenler mi, yoksa
İstemeyenler mi? Sözleriyle bize
dost gibi görünenler, davranışlarıyla
en büyük düşmanlığı yapıyorlar.
Tenkit ettiği noktaların bütün inceliğini gözden geçirelim, mutlaka ilerlemeye başladığımız konuların tenkidini daha çok yapacaklardır. Bu
gerçeği görerek, tenkitlerden etkilenip duraklamak yerine, hız kazanmalıyız. Yapacağımız iş hususunda
fazla laf kalabalığına yer vermeden
uygulamaya geçmeliyiz.

UNUTMAYALIM

Bizce sinema: Kendi yaptıklarımızı kendi hatırlamamızda,
sinemadan daha iyisini, daha
da seçkinini kendi âlemimizde seyretmiyor muyuz? İşte
müspetin müspeti bu değil
midir? Aklımız erdiğinden bu
yana anbean yaptıklarımız,
münasebetlerimiz en güzel
bir film halinde gözlerimizin
önüne gelmiyor mu? Öyleyse
anımızın kıymetini bize bizden daha iyi kimse tarif edemez. Biz yaptığımız hiçbir
şeyi kendi gözümüzün önünden öteye atamayız. Hiç
tereddüt edecek bir tarafımız
yok. Dıştan ben bunu yapmadım demek para etmez.
Kendimizi kendi filmimize
kendimiz çekip kendi rollerimizi de, pozlarımızı da yine
kendimiz seyrediyoruz.

FİKİR VE AKSİYON

DÜNYA BUNALIM İÇİNDE DEĞİL,
DEĞİŞKENLİĞE UĞRAYAN İNSANLAR
BUNALIM İÇİNDEDİR

Evet, hedefsiz ve amaçsız zekâlar kullanılır. Çünkü zekâ, amaç içindir
ve onun için çalışır. Hedefi olmayan, hedefine varmak için amaçlanmayan
kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler... kimler olursa olsun ve nasıl olurlarsa
olsunlar, zekâları, maksatlılar tarafından kullanılır, yani çeşitli aldatma yollarıyla, hedef-siz ve amaçsızların zekâları, maksatlıların hedefine kayar,
kendileri kendilerini kullandırırlar.
Zekâsı kullanılan, parası da kullananındır.
Bir adamın amacı yoksa maksadı da yoksa öyleleri malzemedir.
Maksatlılar, yani hayvan tipler, malzemeden yararlanır. Başka tür gücü yoktur hayvan tiplerin. Yani kendi zekâ güçleriyle zekâları kullanmıyorlar.
Amaçsız, maksatsız olanların boşta kalıp kendi hedeflerine kayan zekâlarını kullanıyorlar ve de kulla-nıyorlar.
"Moda" der, kullanırlar. '"Ekonomi" der, kullanırlar. "İnsan hayvandan
gelmiştir" der, kullanırlar. "Seks eğitimi lâzım" der, kullanırlar. "Zam geldi"
der, kullanırlar. "Demokrasi" der kullanırlar. "Grev" der kullanırlar. "Boykot"
der, kullanırlar. "Yüksek tahsil" der kullanırlar. 'Siyaset" der, yine kullanırlar.
Boşta kalmış zekâları, gülünç denecek kadar basit sözlerle bile kullanırlar.
Zekâ, hedefe varmak için amaç olursa çalışır. Böyle bir amaç ya da
maksat olmadığı zaman çalışmaz. Zekâ öyledir ki, hedefini görüp kararını
almadan, harekete geçmez. Mutlaka kesin ve sivri bir hedefe ulaşmaya
kesin bir karar alacak ki harekete geçsin de ona göre çalışmaya başlasın.
Yani hedef ve karar gören zekâ, çalışır. Böyle olmayınca, zekâlar malzemedir. Bir hedefe doğru çalıştıracağın emri tatlı gelir. Aldatılanlar aklandıklarının farkına bunun İçin varmazlar. Bunun için yabancılar ve aldatanlar
tatlı gelir. İşte yaban hayranlığı da buradan gelmektedir.

AMAÇSIZLAR DEĞİŞKENDİR

"Dünya bunalım içinde" diyorlar. Kesinlikle hayır. Bunalım içinde olan
Dünya değil, değişkenliğe uyan insanlar. Belki onlar bunalımda. Belki diyoruz, çünkü çokları kendini mutlu zannedebilir. Ancak şu gerçekler gözden
kaçmıyor.
Neden, toplumsal ve ekonomik şikâyetler çok? Neden, sorunlar karşısında problemler çoğalıyor da çözümler yerine düğümler artıyor? Dünyada
maksatlı birkaç adamdan başkası neden amaçsız, maksatsız, sorumsuz,
gününü gün, saatini saat etmek istercesine bomboş?
Evet. toplumlara şöyle bir bakınca bile, bomboş adamlar göze çarpıyor. Ciddi bir konu atılsa ortaya; gülümsemeler, şakaya çekmeler, "hele
sonra bakarız, şimdi vaktimizi hoş geçirmeye bakalım", "kafa yormak iyi
değil' felsefeleri karşımıza çıkar... avamı tabirle "gırgır".
Aydın geçinenlerde ise boş vericilik daha fazla. Hoş vakit diye, boş
vakit. Bomboş adamlarla dolu Dünya, her biri işe yaramaz lâflar, mutlaka
vakit öldürmeler, her yandan sorumsuzluk, ciddiyetsizlik.
Hemen özetleyelim ki; Dünyamızda yüzde doksan beş adam, bomboş
ve kalabalıktan ibaret, daha doğrusu gölgeden farksız. Geriye kalan yüzde
beş kişi de maksatlı olduğu için maksadının ciddiyeti ve sorumluluğunu
duyar biçimde.
Yine bir daha baksak, binde bir, bazı da binde iki kişi var imanlı, ciddi
amaçlı olmak isteyen, fakat neyi nerede bulacağını, ne yapıp nasıl edeceğini bilmezlik içinde.
Okuyanlarımız bu açıdan bakar, bizden daha çok şeyler görür, tespit
ederler.
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ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

BİR AN’DA, NELER OLUYOR!..

İnsan için bir an, büyük vakittir. Ama insan için, içi-dışı
insan olana göre bir an, büyük vakittir. Yıllarda giden
kaybını bir anda anlayıp dönüş yapabilir insan olan. Bir
anlık mesafede, bir ömürlük istikbal bulabilir insan olan.
Evet, her şeyde olduğu gibi, insanın büyük problemleri
de, uzun zamanları da, bir an içinde hallolacak ve düzene
girecektir. Yeter ki insan olarak bir anın, ne kadar büyük
mesafe olduğunu idrak edecek yeterlikte olalım.
İnsanız, büyük varlıklarız. Hem de kâinat kadar büyük.
Dahası da var. Biz yaratılışımızı bilsek, büyük kâinat
olduğumuzu da anlarız. Evet insan, bu gördüğümüz ve
bildiğimiz kâinattan büyük kâinatlarız. Esas olan incelik
de budur. Kâinattan büyük olan insan, şu [altmış, yetmiş
kiloluk görünüş içine sığmış, gizlenmiş bile.
İşte gerçek, işte misâl. Büyük kâinat, küçük kâinatın
küçük bir parçası olan gövdesine sığmış; böyle bir sığmak, üstünde duracak kadar zor anlaşılan bir yaşantı.
İnsanın kendisi büyük kâinat olduğu halde küçük bir gövdeye envaresi olmak için sığmış ise, koca insanın ömrü
de, bir anlık mesafeye sığmış. İnsanın ömrü»de, meselesi
de, kârı da, zararı da, sağlığı da, uyuması da, uyanması
da, hayatının bütün problemleri bir an içinde halloluyor.
Bu, bu kadar önemli konuştuklarımızın arasında sık sık
geçer bir an meselesi diye, öyleyse anını yaşa, büyük ve
önemli paroladır.
Şu izahatlara ve yaşantılarımıza bakarsak, ömrümüz
kadar anımızın değerini bilmemiz gerekir. Anımızı değerlendirirsek, ömrümüzü değerlendirmiş oluruz.
Her anımız, istikbalimizin engeli olabilir. Bu engelleri
aşmak, istikbalimize emin adımlar atmak, yine anımızı
değerlendirmekle mümkün olacaktır. Bunun tersine her
anımızda büyük ganimetler olabilir. Bu ganimetlerden
faydalanmak da, yine anımızı değerlendirmekle olacaktır.
Bu gibi meselelerimiz bir anlık mesafelerde. Bir anlık
mesafe ama bir anda olan iş, bir ömür boyuna baliğ
olmaktadır. İşte Halep, işte arşın. Kaybedecek vaktimiz
yok. Bir an bir ömür karşılığı. Daha nasıl önemsiz tutalım?
Anını yaşa, kendini yaşa. Evet, muhakkak ki anını yaşayan, kendinde yaşar.
Öyleyse, mutlak bir şeyimiz varsa, o da animizdir yani
anlarımız. Anımızı yaşamak her derdimize derman, her
arzumuza ferman, her ihtiyacımıza da, karşılayacak
direnç kaynağı olacaktır. Bunun nasıl olacağı da, bilinen
şeydir. Bunca dertlerin devası; anını yaşamak nedir, ne
demektir, her an dikkatli ve uyanık olmaktır. Dalgınlığa
yer yok. Dalgınlığa yer verilirse, çok yazık olur. Bir uyanık olmamaktan, bir ömürlük zarar görülür. Bunun tecrübelerini her gün yapıyoruz. İşte anımızın değeri olsaydı,
bunca tecrübeleri görüp yaşadığımız halde, daha hâlâ
aynı çukurlara düşmezdik. Her an uyanıkça;
Anını Yaşa, Kendini Yaşa!..
Dalgınlıklara, gevşekliklere paydos.

GERÇEK TAZE ACI BİBER FAYDALIDIR…
Uzmanlar her ne kadar acı yemeyin
zararlıdır dese bile taze acı biberler
oldukça faydalı besinlerdendir.Dünyanın
her yerinde üretilebilen ve mevsimi
olmayan bir sebzedir.A-K-E-C vitaminleri açısından zengin olan acı biber,tam bir
sağlık deposudur.
İçerdiği ,selenyum,demir,fosfor,potasyum
ve manganez gibi mineraller sayesinde
vücudumuzun ihtiyaçlarına cevap vermektedir.Sindirim sisteminin en iyi dostu
olan acı biber lif açısından çok zengindir.

BAŞLICA FAYDALARI
NELERDİR?

* Vücutta rahatlatıcı ve sakinleştirici

İnsanın hedefi Şereftir diyoruz.
İnsan yaratılırken çatısı böyle kurulmuştur da, onun için hedefi şereftir diyoruz.
İyi düşünelim!. . Şerefsizliği kim kabul
eder?. .
Tüm insanlığı adının uğrunda sürükleyen, onun için harpler yapılan, fetihler olan
şeref, nasıl bir şeydir?. .
Adının bile peşinde bu kadar istekle
koşan insan, şerefin gerçek yüzüne kavuşmayı artık hak etmemiş midir?.
Siparişleriniz için : 0 212 518 23 97veya
http://www.ozdengazetesi.com.tr/

özelliği vardır.
* Kanserli hücreleri ortadan kaldırmaya
yardımcı olur.
* Kanı hızlandırıp tansiyonu da dengeler.
* Eklem iltihaplanmalarında etkilidir.
* Özellikle kırmızı acı biber c vitamini
açısından daha faydalıdır.
* Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
* Şeker hastalarında, oluşumu engelleyicidir.
Fayda açısından çok zengin olan taze acı
biberleri bolca tüketmekte fayda
vardır.Çok kuvvetli antioksidan özelliği
vardır bu anlamda göz sağlığı açısından
da faydaları kanıtlanmıştır.
İçeriğindeki yoğun demir vitamini saye-

sinde kırmızı kan hücrelerini çoğaltıp
kansızlıkla da savaştığı kanıtlanmıştır.

ZARARLARI VAR MI?

Acı taze biberin genelde bir zararı yoktur.Bazı bağırsak hastalıklarında yan
etkiler oluşturabilmektedir.Reflü ve gastrit gibi hastalıklarda acı biberin üzerine
su tüketildiğinde rahatsızlıklar yaşanabilir.
Bazı insanlarda kaşıntılar ve deri hassasiyetine yol açabilmektedir.Hemoroit problemleri ve ülserde yanmalar yapabilmektedir.Bir çok insanda asabiyet yaptığı için
taze acı biberi bu hassasiyeti olanlar dikkatli tüketmesi gerekmektedir.
Yenidünya nın şifası

İstiyoruz ki; Türkiye’mizde eğitime cidden önem verilsin.
Bireyleri soysuzlaşan milletin " Milli Güç " diye bir güç taşıması mümkün değildir.
Can dan sevgi, zekâyı besler. Çocuğa ne kadar içtenlikle ciddi alâka gösterilirse, o kadar zeki ve şahsiyetli olur. Çocuğa güven verici olmak şarttır.
Çocuğa şahsiyetli olmanın gururunu tattırmak şarttır. Ailesinden lüzumsuz yardım görmek, çocuğu sorumsuzluğa iter.
Abdulkadir DURU bu kitapla, milletçe gerçek özgürlüğe ulaşmanın
temelini örüyor. Bireyleri soysuzlaşan milletin, " Milli Güç " diye bir güç taşıması mümkün değildir.
Bunun için Türk yavrularının, dünyaya geldiği günden itibaren eğitilmesi zaruridir. Öz yapılarına uygun olarak eğitilen Türk çocukları, yabancıların ve
maksatlı kimselerin tezgâhladığı oyunlara gelmez, şahsiyetli büyür.
Milletçe bilinçlenmek ve öz kültürümüz çizgisinde yavrularımızı eğitmek yolunu gösteren bu kitap; her Türk ailesinin ve her Türk evladının temel
kitabı olacaktır.

Sayfa

7

Tüketici fiyat endeksi
aylık yüzde 0,78 arttı
TÜFE’de 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,78, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 2,55, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 6,57 ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 7,84 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış
yüzde 12,60 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti
Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Nisan
ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde
yüzde 0,87, eğlence ve kültürde yüzde 0,76, ev
eşyasında yüzde 0,70 ve ulaştırmada yüzde 0,62
artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup
yüzde 1,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Nisan
ayında endekste yer alan gruplardan sadece gıda
ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 1,48 oranında düşüş gerçekleşti.

GÜNDEM

‘Kömür satıcıları mağdur olacaktır’
Kömür Satıcıları Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa
Mert, Çorum’da şu anda apartman ve
meskenler olmaz üzere yüzde 80 doğalgaz, yüzde 20 ise kömür kullanıldığını,
bu oranların hava kirliliğine neden olacağını sanmadığını vurguladı.
Bir süredir Çorum’un gündeminde olan
Çorum’un tamamının doğalgaz ile ısınacağına yönelik yapılan haberlere
tepki gösteren Mert, “Biz satıcılar kriterlere uygun analizleri yapılmış
kömürleri satmaktayız. Ayrıca sosyal
yardımlaşmanın yıllardır dağıtmış
olduğu kömürlerde müsaadeli olup
dağıtılmaktadır. Çorum Gaz tarafından
çıkarılan haberler asılsızdır ve kamuoyu
yanıltılmaktadır.
Sayın
Cumhurbaşkanımızın yerli madenlere
önem verirken enerji bakanımızın yerli
maden işletmelerine teşvik için çaba
gösterdiler bu haberler doğru değildir.
Bunlar kamuoyunu ve esnafımızı mağdur etmektedir” dedi. Mustafa Mert,
konuya ilişkin açıklamasında şunları
söyledi:

“Muhtaç ailelere sosyal yardımlaşma
Vakfı tarafından dağıtılan kömür bedeli
karşılığında doğalgaz vermeyi taahhüt
ediyorum denilmesi boştur. Çünkü
vatandaş iki ton kömür ile bir kış sezonu ısınıyor doğalgaz ile iki ay ancak ısınabilir. İlimizde altı ay kış oluyor soba
yanıyor. Peki, kalan aylarda ne yapacak? Çorum Gaz geri kalan aylarda
vatandaşa bedelsiz doğalgaz verecekmiş. Bu vatandaşlardan abonelik bedeli
alınmayacakmış. Sayın Valimizin 23
Nisan törenlerinde bir konuşmasında;
“Bu kış apartmanlarda kömür yaktırmayacağım” demesi kömür yakan
apartman sakinlerini ve biz kömür satıcılarını mağdur etmektedir. Çünkü biz
esnafların ithalatçı firmalarla anlaşmamız olup bu firmalarda paralarımız
mevcuttur. Apartmanların kıştan artan
kömürleri vardır. Apartmanların hala
kömürcülerle bağlantıları bulunmaktadır. Bu durumda her iki taraftar da mağdur olmaktadır. Mahalli çevrede bu
hususta bir karar alınırsa bu yanlış olur.
Çünkü başkentimizde ve mega kentler-

EN YÜKSEK AYLIK
ARTIŞ HAM PETROL
VE DOĞAL GAZDA
GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış
gösterdiği alt sektörler; ham petrol ve doğal gaz
(yüzde 9,80), ana metaller (yüzde 2,64), kok ve
rafine petrol ürünleri (yüzde 2,43) alt sektörleridir. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve
optik ürünler (yüzde -1,90), ağaç ve mantar
ürünleri (mobilya hariç) (yüzde -1,56) ve metal
cevherleri (yüzde -0,99), bir ay önceye göre
endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış
dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti. Ana
sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı
Nisan ayında en yüksek aylık ve yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

de hala kömür ve doğalgaz kullanılmaktadır. Vatandaş aylık doğalgaz
bedelini peşin peşin öderken kömürcü
esnafından 6 ila 8 taksit oluyor.
Bütçesini buna göre ayarlıyor. Sayın
Valimiz ve mahalli çevre kurulunun
alacağı kararlarda bu hususları göz
önünde bulundurmanızı arz ederiz.”

Dengesini kaybederek

Tarihte Bugün

04 Mayıs 1494 Kristof Kolomb, Jamaika'ya vardı.
04 Mayıs 1814 I. Napolyon, Elba Adasının

Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı
başladı.

04 Mayıs 1865 Abraham Lincoln suikast sonucu
öldürülüşünden üç hafta sonra Springfield
Illinois'de toprağa verildi.

04 Mayıs 1904 Panama Kanalı'ın inşasına başlandı.

04 Mayıs 1912 İtalya, Rodos'u işgal etti.

04 Mayıs 1919 Çin Cumhuriyeti'nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması

04 Mayıs 1924 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te
başladı.

04 Mayıs 1930 Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

04 Mayıs 1931 Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü
kez Cumhurbaşkanı seçildi.

04 Mayıs 1932 Al Capone, vergi kaçırma suçun-

yasa yürürlükten kaldırıldı.

04 Mayıs 1953 Ernest Hemingway, Yaşlı Adam ve
Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

04 Mayıs 1970 ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto

eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri
dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.

04 Mayıs 1979 Margaret Thatcher, İngiltere baş-

Çoban “geçtiğimiz hafta yapılan TEOG
sınavında birçoğunuz ter döktü. İnşallah
istediğiniz sonuçları alırsınız. Hayat
boyu başarılı olmanızı temenni ediyorum. Ortaya çıkardığınız eserleri tek tek
inceleyeceğiz. Ortaya çıkardığınız
bütün çalışmalarınızı önemsiyorum.
Bütün dersler oldukça önemli. Sizlerin
gelişimine katkı sağlayacak olan teknoloji tasarım sergisi yaratıcı düşüncelerinizin gelişmesi açısından çok önemli.
Bu tür proje çalışmalarına ileriki hayatınızda da devam etmenizi diliyorum”
dedi.

ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ - ASAYİŞ BÜLTENİ
Çorum merkeze bağlı Boğabağı
Köyü’nde yataktan düşen bir kişi
yaralandı. Edinilen bilgilere göre M.Z
(83) isimli şahıs evinin yatak odasında
yattığı esnada yataktan düşmesi sonucu hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. M.Z özel bir hastanede tedavi
altına alındı.

Yatsý :21.19

04 Mayıs 1949 İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin

endeksi yüzde 0,52 arttı

Yataktan düştü

Ýkindi :16.33

Akþam:19.47

dan Atlanta'da hapse girdi.

Yurt içi üretici fiyat

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı
Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52
artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde
1,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
2,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde
5,47 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre
değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,37 artış, imalat sanayi sektöründe
yüzde 0,58 artış, elektrik ve gaz sektöründe
yüzde 0,53 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,13
artış olarak gerçekleşti.

Güneþ:05.28

Öðle :12.44

ÇRT’ de Bugün

Eğitim Müdür Yardımcısı Yahya Çoban
öğrencileri tebrik etti.
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mürsel
Şimşek ise eğitim öğretim yılı boyunca
öğrencilerin hazırladıkları projeleri sergilediklerini kendilerine hiçbir desteği
esirgemeyen okul müdürleri Ali Ateş’e
teşekkür ettiklerini dile getirdi.
Serginin açılış töreni öncesinde kısa bir
konuşma yapan Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Yahya Çoban, TEOG sınavına giren öğrencilere başarı dileklerinde
bulunurken, istedikleri sonuçları alması
temennisinde bulundu. Tüm derslerin
çok önemli olduğunu altını çizen Yahya
80.Yıl Cumhuriyet İlk-Orta Okulu
öğrencileri tarafından her yıl hazırlanan
Teknoloji ve Tasarım projeleri sergisi
açıldı.
Okul spor salonunda gerçekleştirilen
sergi açılışına Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Yahya Çoban’ın yanı sıra
Okul Müdürü Ali Ateş ve birçok okulun
müdür ve müdür yardımcıları ile davetliler katıldı. Yüzün üzerinde projenin
yer aldığı sergide Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Yahya Çoban tüm öğrencilerle yakından ilgilenirken, öğrencilerin
yaptıkları projeler hakkında bilgiler
aldı. Ortaya çıkan bazı projeler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Milli

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.48

13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Komik Videolar
18:00 Haberler
18:20 Kültür Sanat Etkinlikleri
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE
12,84 İLE ALKOLLÜ
İÇECEKLER VE TÜTÜN
GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller (yüzde 11,35), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,25), ev eşyası (yüzde 10,38), sağlık
(yüzde 9,58) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Aylık en yüksek artış yüzde
1,49 ile TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye)’te
oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2.
Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki
yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 3,26
ile TR51 (Ankara) ve TR62 (Adana, Mersin) bölgelerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en
yüksek artış yüzde 8,07 ile TR62 (Adana,
Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara
göre en yüksek artış yüzde 8,58 ile TR31 (İzmir)
bölgesinde gerçekleşti. Nisan 2016’da endekste
kapsanan 417 maddeden; 55 maddenin ortalama
fiyatlarında değişim olmazken, 257 maddenin
ortalama fiyatlarında artış, 105 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

04 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

düşmesi sonucu yaralandı
Çorum merkeze bağlı Dağkarapınar
Köyü’nde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek düşen bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre H.S isimli
şahıs yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek kafasını kaldırıma çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.
Yaralı şahıs sevk edildiği Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
yapılan tedavisinin ardından
taburcu edildi.

Traktör altında can verdi

YİTİK

Çorum’un Bayat
ilçesinde traktör
altında kalan bir
kişi hayatını kay-

betti. Edinilen bilgilere göre BayatBayan Köyü Esmebaşı mevkiinde H.K
(53) isimli şahıs traktörü ile tarlasını
sürdüğü esnada arazinin engebeli
olması nedeni ile devrilen traktörün
altında kalması sonucu vefat etti.

Boğulmaktan
son anda kurtuldu

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde suya
düşen bir kişi boğulma tehlikesi atlattı. Edinilen bilgilere göre olay
Oğuzlar-Asarçayı Mahallesi mevkiinde A.K (21) isimli şahıs Obruk
Barajında bindiği jet skiyi kıyıya
yanaştırdığı esnada dengesini kaybederek suya düşmesi sonucu su yutarak
boğulma tehlikesi atlattı. Şahıs sevk
edildiği Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde tedavisinin ardından
taburcu edildi.

YİTİK

kanı oldu.

04 Mayıs 1994 Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail,

Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

04 Mayıs 1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nda,
Şebnem Paker'in seslendirdiği 'Dinle' adlı şarkı
üçüncü oldu.

04 Mayıs 2002 Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.

04 Mayıs 2009 Mardin'de yapılan bir düğün sırasında düğündekilere kan davası yüzünden aynı
aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda 3
hamile kadın 6 çocuk toplamda 44 kişi öldü.

VEFAT EDENLER
HAMZA YARIŞ
Kumçelteği Köyü' nden gelme; Hamza YARIŞ
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
MENEKŞE MENENDİZ
İnalözü Köyü' nden gelme, Sofu Hoca' nın torunu,
Halil ve Ömer ŞAHİNBAŞ' ın kardeşi; Menekşe
MENENDİZ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

04 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA
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Çorum Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum Nüfus Cüzdanını kaybettim.

Çorum Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum Nüfus Cüzdanını kaybettim.

Hükümsüzdür.

Hükümsüzdür.

Habibe Buza
Baba Adı: Seyfettin
Doğum Tarihi: 22.01.1955

Selçuk Çoban
Baba Adı: Satılmış
Doğum Tarihi: 22.01.1986

K.K. 53

bakanı seçildi. İngiltere tarihinin ilk kadın başba-

K.K. 52

Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres
Bayi Daðýtým
Adres
Tel

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

: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
: 0364 224 29 65 - 225 36 50
: www.kesinkarar.com
: haber@kesinkarar.com
: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
: Ecem Daðýtým
: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No:16/E ÇORUM
: 0364 224 69 87

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

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

HİTÜ hentbol takımı,
En Düşük

Tarih

04 Mayıs Çarşamba
05 Mayıs Perşembe
06 Mayıs Cuma
07 Mayıs Cumartesi
08 Mayıs Pazar

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
7
6
4
5
3

18
16
15
16
19

Hadise

G.GÜRÜLTÜLÜ S.Y

G.GÜRÜLTÜLÜ S.Y
SAĞANAK YAĞIŞ

ÇOK BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

E NÖBETÇİ ECZANELER

DAMLA GÜMÜÞAÐA
213 77 07
ElitPark Has. karþýsý

EÐÝTÝM
226 79 64
Fatih Cd.48/A

grubu namağlup tamamladı

Hitit Üniversitesi erkek hentbol takımı grubunu
namağlup tamamladı. Erkek Hentbol Takımı 5
galibiyet alarak gruptan birinci çıktı ve 17-21
Mayıs 2016 tarihlerinde Adana’da yapılacak
olan Süper Lig’e terfi maçlarına çıkma hakkını
elde etti.
En son müsabakasını ODTÜ ile yapan Hitit
Üniversitesi erkek hentbol takımı rakibini 27-19
gibi bir skorla mağlup etti.
Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Amasya’da
yapılan müsabakaları baştan sona kadar izlediğini, takımlarında azimli ve yetenekli sporcuların olduğunu belirterek bundan sonraki müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde edeceklerine
inandıklarını sözlerine ekledi.
Müsabakaların fairplay kurallarına uygun bir
şekilde gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Faruk
Yamaner, disiplinin her zaman başarı getirdiğini
ve bu disiplinden kopmadan hedefe ulaşabileceklerini ifade etti.

U14 Türkiye Şampiyonasının

bir ayağı Çorum’da

U14 Türkiye Şampiyonasının bir
ayağı 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında ilimizde oynanacak. 2015- 2016
sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1.
Kademe müsabakaları 62 ilden 104
takımın katılımıyla 6’şar takımlı 11
grupta 12 - 15 Mayıs 2016, 1 grupta
13-16 Mayıs 2016 tarihlerinde, 4’er
takımlı 8 grupta ise 13 – 15 Mayıs
2016 tarihlerinde olmak üzere toplam
20 tarafsız grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Edirne, Sakarya, Bursa,
Düzce, Bilecik, Eskişehir, Aydın,
Muğla, Denizli, Çorum, Mersin,
Kahramanmaraş, Van, Karaman, Bolu,
Tokat, Rize, Gümüşhane ve Yozgat
grup merkezlerinde oynanacak 1.kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla
2.kademe müsabakaları 4 merkezde
oynanacak. 2.kademe müsabakaları
sonunda gruplarında birinci olan 4
takım final müsabakalarına katılmaya
hak kazanacak.
12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Çorum’da oynanacak. U14 Ligi 1.
Kademe Müsabakalarına Ankara,
Ankara,Samsun, Kastamonu, Kırşehir,
Nevşehir illerinin temsilcileri katıla-

cak. Bu illerin hangi kulüplerinin katılacağı T.F.F. tarafından önümüzdeki
günlerde açıklanacak.
U14 Ligindeki Şampiyon Takımımız
Alaca Belediye Gençlikspor ise
Türkiye Şampiyonasına Tokat Grup
Merkezinde katılacak. Temsilcimizin
rakipleri ise Çankırı, Amasya Ve
Yozgat illerinin temsilcileri olacak.

Tokat Grup Merkezinde 4 takım arasında tek devreli lig ve puan usulüne
göre oynanacaktır.
İlimizde oynanacak olan U14 Ligi
Türkiye Şampiyonası 1. Kademe
Müsabakalarının teknik toplantısı 11
Mayıs 2016 Çarşamba günü saat
17.00 de ASKF toplantı salonunda
yapılacak.

Tatlılar Necati Ceyhan’dan
Çorum Belediyespor Yatırım
ve Proje Sorumlusu Necati
Ceyhan, dün yapılan antrenman sonrasında ağızları tatlandırdı. Kulüp Başkanı
Zeki Gül, Basın Sözcüsü
Mustafa Altunkaya, Futbol
Şube Sorumlusu Nurettin
Karaca ve Genel Kaptan
Hamit Işık’ın da izlediği
antrenman sonrası teknik
heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunan
Ceyhan, Play-Off başarısından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Ceyhan,
Çorum Belediyespor’un
Perşembe günü oynayacağı

Niğde maçından da galibiyetle ayrılarak deplasmanda
oynanacak olan maça avantajlı bir skorla döneceklerine
inandığı ifade ederek, başarı

dileklerinde bulundu. Teknik
Direktör Serdar Bozkurt ise,
Ceyhan’a yaptığı jestten
dolayı teşekkür etti.

