Ak Partinin önceliði
baþkanlýk sistemi
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k Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden çýkmasý ve daha
pratik uygulanmasý gerektiðini savunarak bunu saðlamak için baþkanlýk sistemini hayata geçirmeyi öncelik olarak belirlediklerini kaydetti. 2’DE
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Saðlýk çalýþanlarý
þiddete çare arýyor
aðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn
ele alýndýðý toplantýda Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve
Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan
birer konuþma yaptý. Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi konuþmasýnda saðlýk
çalýþanlarýnýn sorunlarýný
gündeme getirdi. 3’DE
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Krosta sezon finali
Çorum'da yapýldý
A

tletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Kros Ligi sezon finali Çorum'da yapýldý. Bazý
sporcular bitiþ çizgisinde baygýnlýk
geçirdi. 8’DE

'Bilinçli gençlik huzurlu
gelecek' projesi tamamlandý
Ç

CHP'den '17-25
Aralýk' Pankartý

C

HP Çorum Merkez Ýlçe
Baþkanlýðý, 17-25 Aralýk
2013 tarihinde yaþanan ve Türkiye tarihinin en büyük rüþvet
ve yolsuzluk operasyonu olarak
kayýtlara geçen 17-25 Aralýk
operasyonunun 2. yýldönümü
dolayýsýyla parti binasýna pankart astý. 6’DA

ocuk ve gençlik
sosyal koruma
ve destek programý
kapsamýnda Çorum Ýl
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 2015 yýlýnda
yürütülerek tamamlanan "Bilinçli gençlik
huzurlu gelecek" projesi tamamlandý. Projenin kapanýþ töreni
Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. 5’DE

Yýldýz: Yýlbaþý Hristiyan adeti
D

iyanet-Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý il divan toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz
din görevlilerinin sorunlarý dile getirdi ve gündeme iliþkin açýklamalarda
bulundu. Yýldýz, yýlbaþý ve milli piyango konusunda da çarpýcý açýklamalarda bulundu. 6’DA

Kamu-Sen futbol
turnuvasýnda kupalar
sahiplerini buldu

K

amu-Sen Çorum temsilciliðinin düzenlediði halý saha futbol turnuvasý
sona erdi. Turnuvanýn final maçýnda Emin Kýrtasiye ile Yavuz
Sultan Selim takýmlarý karþý karþýya geldi. 7’DE
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Ak Partinin önceliði baþkanlýk sistemi
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Ak Parti Ýl Danýþma Meclisi
toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Ak Parti hükümetin bu dönemdeki önceliðinin
anayasa deðiþikliði ve baþkanlýk sistemini hayata geçirmek olduðunu açýkladý
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden
çýkmasý ve daha pratik uygulanmasý gerektiðini savunarak bunu saðlamak için
baþkanlýk sistemini hayata geçirmeyi öncelik olarak belirlediklerini kaydetti.
Ak Parti Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda yaptýðý açýklamada hükümetin öncelikli
hedefleri hakkýnda teþkilat üyelerine bilgi
veren Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, "Önceliðimiz anayasa deðiþikliði ile beraber Türkiye'nin ayaðýndaki
prangalardan kurtulmasýdýr. Darbe ve vesayet döneminde kalan anayasadan kurtulmamýz gerekiyor" dedi. Bunu yaný sýra
eðitimde de deðiþiklikler yapacaklarýný be-

lirten Ceylan bölgeler ve okullar arasýndaki
dengesizliðin ortadan kaldýrýlacaðýný dile
getirerek, "Çorum'da birkaç okulda deðil,
Çorumun tüm bölgelerindeki okullarda
eðitim gören tüm öðrenciler ayný seviyede
eðitim görmelerini saðlamak için çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi.
Kamu yönetiminde daha hýzlý hareket
edilmesi ve devletin hantallýktan tamamen
kurtulmasý konusunda baþkanlýk sisteminin önemli olduðuna iþaret eden Ceylan,
"Baþkanlýk sitemini de çok önemsiyoruz
bununla ilgili çalýþmalarýmýz mecliste devam edecek. Baþkanlýk sistemi birinci önceliðimizdir. Parlamenter sistemin ne kadar dezavantajlý olduðunu ülkeyi zaman
zaman istikrarsýzlýða sürüklediðini görüyo-

ruz. 7 Haziran seçimlerine kadar yapmýþ
olduðumuz ve gösterdiðimiz performans
Ak Parti ile Cumhurbaþkaný arasýndaki
uyumdan gelen bir sonuçtur. 1960 anayasasýndan 2001 tarihine kadar 41 yýlda 36
hükümetin deðiþti. Bu hükümetlerin ortalamasý 15 ay. 15 ayda bakanlar bakanlýðý tanýmadan hükümet sistemi tanýmadan yeniden bir hükümet daha. Her zaman sistem
kendini korumalýdýr. Her zaman daha özgürlükçü daha katýlýmcý bir sistemin olmasý
gerekmektedir. Kararlarýn tek merciden
çýkmasý, kararlarýn daha pratik ve çabuk
uygulanmasý gerekiyor. Onun için bu dönemde önceliðimiz baþkanlýk sistemi" þeklinde konuþtu.

Ahmet Sami Ceylan

Ak Parti Çorum il teþkilatýnýn Aralýk ayý il danýþma meclisi toplantýsý yapýldý.
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Ak Parti Ýl Danýþma toplantýsý yapýldý
Ak Parti Çorum il teþkilatýnýn Aralýk ayý il danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. Turgut Özal Ýþ Mer-

kezi belediye konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, Çorum
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, ilçe belediye baþkanlarý
Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, il ve ilçe teþkilatlarýnýn yöneticileri katýldý.
Toplantýda Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Ak
Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan birer konuþma
yaparak teþkilat çalýþmalarý ve
gündeme yönelik deðerlendirmelerde bulundu.
'Toplantýlara katýlmayanlara
gereði yapýlacak'
Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda partililere uyarýlarda bulundu. Ýlçelerde ilçe danýþma meclisi toplantýlarýnýn tamamlandýðýný son olarak il danýþma

meclisi toplantýsýný gerçekleþtirdiklerini belirten
Bekiroðlu, bu toplantýya ilçe teþkilatlarýnýn davet
edildiðini ancak çeþit mazeretlerinden dolayý bazý
teþkilatlarýn katýlmamasýnýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Bu tür toplantýlarýn amacýnýn birlik
beraberliði pekiþtirmek, teþkilatlarýn canlý tutulmasýný saðlamak olduðun dile getiren Bekiroðlu, genel merkez teþkilat baþkan yardýmcýsý ile
yaptýklarý görüþmede bu tür toplantýlarýn kurlarýnýn kendilerine bildirildiðini ve bu konuda bir takým yaptýrýmlarýn uygulanacaðýný ifade ederek
þu uyarýlarda bulundu;
"Genel merkez bize þunu söylüyor. Teþkilatlar mazeretsiz olarak bu tür organizasyonlara
katýlmýyorsa gereðini yapýn talimatý var. Hepiniz
bulunduðunuz ilçenin ana kademe temsilcisisiniz. Bu kural belediye baþkanlarý, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri için de geçerlidir
bu konuya önem vermenizi rica ediyorum. Genel merkezimiz bir ahenk olmasýný istiyor. Bundan sonraki çalýþmalarýn beli bir sistem içinde
yürümesi gerektiði tarafýmýza bildirildi. Aksi halde gerekli disiplin kurallarý uygulanacaktýr"

Rumi Bekiroðlu
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Saðlýk Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý il divan toplantýsýna AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu’da katýldý.

Saðlýk çalýþanlarý þiddete çare arýyor
Saðlýk Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý il divan toplantýsý
yapýldý. Toplantýda saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarý ve çözüm önerilerine iliþkin deðerlendirmelerde bulunuldu

Saðlýk Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý il divan toplantýsý yapýldý

Ceylan: Ülkemizi terör
lanetinden kurtaracaðýz
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan son terörist
etkisiz hale gelene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ve
ülkeyi terör lanetinde kurtaracaklarýný dile getirdi
Saðlýk Sen Çorum Þubesi'nin
Aralýk ayý il divan toplantýsýna katýlan Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Rusya krizi ve
terörle mücadele konusunda açýklamalarda bulundu. Ceylan son
terörist etkisiz hale gelene kadar
mücadeleyi sürdüreceklerini ve ülkeyi terör lanetinde kurtaracaklarýný dile getirdi.
Saðlýk çalýþanlarý ile bir araya
gelen Ak Parti Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan yaptýðý konuþmada "Eðer bir ülkede huzur
istikrar ve güven yoksa hangi
þartlarý getirirsek getirelim hiçbir
zaman rahat çalýþamazsýnýz. Ülkenin bir tarafýndan yangýn varsa, birileri tarafýndan hala terör olaylarý
körükleniyorsa sizlerin rahat çalýþma imkânýnýz olmaz. Ýstikrarsýzlýk
ve huzursuzluk hepimizi etkiler"
dedi.

Ahmet Sami Ceylan

Terörle mücadelenin kararlýlýkla
sürdürüldüðüne iþaret eden Ceylan, "Þu anda terörün belini kýrdýk.
Bu ülkede terörü bitirecekse Ak
Parti hükümeti bitirecek. Son terörist etkisiz hale gelene kadar terörle mücadelemiz sürecek. Ülkemizi terör lanetinden kurtaracaðýz
bunu yaparken birlik ve beraberliðimizi korumamýz gerekiyor" dedi. Ülkenin huzuru ve kalkýnasý
için birlik ve beraberlik vurgusu
yapan Ceylan "Birbirimize karþý
hoþgörülü olmamýz gerekiyor. Bu
ülke hepimizin. Birbirimize karþý
hoþgörülü olmalýyýz. Öncelikle bu
ülkeyi yeniden koþturmaya baþlayalým. Dünyanýn en iyi on ekonomisine sokmak için hep beraber
gayret göstermeliyiz" þeklinde
konuþtu. Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Rusya
krizi konusunda da muhalefetin

tutumunu eleþtirdi. Muhalefet partilerinin Rusya krizi konusunda
Rusya televizyonlarýna çýkýp Ak
Parti hükümetini þikâyet ettiðini
iddia eden Ceylan, "Muhalefetin
bu tutumuna karþý halkýmýz 1 Kasým'da olduðu gibi bundan sonra
da gereken cevabý verecektir" dedi.

Saðlýk Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý
il divan toplantýsýna AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Saðlýk-Sen Genel Baþkan Vekili Semih Durmuþ, SaðlýkSen Genel Baþkan Yardýmcýsý Himmet Bayar, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
Kamu Hastaneleri Birliði Çorum Genel
Sekreteri Ömer Sobacý, Saðlýk Ýl Müdürü
Ýsmail Yücel, Çorum Halk Saðlýðý Müdürü
Dr. Ahmet Barýþ ve Saðlýk-Sen üyeleri katýldý.
Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn ele alýndýðý toplantýda Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi ve Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan birer konuþma
yaptý.
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi konuþmasýnda saðlýk çalýþanlarýnýn
sorunlarýný gündeme getirdi.
Saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddetin artmasýnýn, kendilerini olumsuz etkilediðini söyleyen Saatçi, öte yandan
aðýr mesai þartlarý ve iþ
yükü konusunda saðlýk
çalýþanlarýnýn maðdur
olduðunu dile getirdi.
Saatçi "Her ne kadar modern hastane
yaparsanýz yapýn. Bu
hastanelerin içini ne
kadar modern cihazlarla donatýrsanýz donatýn, saðlýk çalýþanlarýnýn iþ yükünü hafifletemezseniz, saðlýk çalýþanlarýnýn istediði özlük haklarý vermezseniz, þiddeti önleyemezseniz tam anlamýyla
saðlýkta dönüþümü baþarmanýz imkânsýzdýr.
Bundan sonra ileriye
gidiþ deðil geriye dönüþ baþlayacaktýr.
Onun için saðlýk çalýþanlarýnýn memnuniyeti Ahmet Saatçi

dikkate alýnmalýdýr" dedi.
Saðlýk Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý
il divan toplantýsýna katýlan Ak Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan burada
yaptýðý konuþmada saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarý ve çözüm önerileriyle ilgili taleplerinin deðerlendirdi.
Saðlýk çalýþanlarýn sorularýnýn takipçisi
olacaðýný belirten Ceylan çalýþma standartlarýný yükseltecek her konunun takipçisi
olacaðýný dile getirdi. Ceylan "Ýstihdamý artýrdýkça iþ yükü konusundaki sorularý çözüleceðinden þüpheniz olmasýn" dedi.
Saðlýkta þiddet sorunuyla ilgili de açýklamalarda bulunan Ceylan, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin hiçbir þekilde kabul
edilemeyeceðini belirterek "Þiddet konusunda caydýrýcý yasal düzenlemeleri çýkartmaya devam ediyoruz" dedi.
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Teknolojiyle birlikte deðerlerimizi
kaybediyoruz
Dernek Baþkaný Sözüdoðru ve Öðretmen
Ýluk, gazetemize tebrik ziyareti gerçekleþtirdi
Yaðmur Damlasý Derneði Baþkaný
Ahmet Sözüdoðru ve öðretmen Sinan
Ýluk gazetemizin yayýn hayatýna baþlamasý nedeniyle tebrik ziyareti gerçekleþtirerek, imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'la görüþtü. Sözüdoðru ve Ýluk'un
ziyaretinde özellikle gençlerin ve çocuklarýn geliþen teknolojiyle birlikte
karþý karþýya kaldýklarý tehlikelere iliþkin
görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Yaðmur Damlasý Derneði Baþkaný
Ahmet Sözüdoðru gazetemize gerçekleþtirdiði ziyaretinde, "yazýlý basýn hayatýna bir gazete kazandýrmýþ olmanýz
nedeniyle teþekkür ediyorum, bu sayede sesimizi duyurma imkanlarýmýz geniþlemiþ oldu" dedi.
Sözüdoðru ziyaretinde ayrýca günü-

müz teknolojik geliþmelerinin bilgiye
eriþimi kolaylaþtýrdýðýný ama ayný zamanda bu durumun yaratacaðý tehlikelere de dikkat çekerek, "geleneksel deðerlerimizi kaybetmemek durumundayýz, deðerlerimizin yaþatýlmasý toplumsal hayatýmýzýn saðlýklý bir þekilde devamý açýsýndan büyük önem taþýyor"
dedi. Ýletiþimin artýk sanal ortamlarda
þekillenmesi çocuklarýmýzýn özgüvenini
de yitirmesine neden oluyor. Aileler ve
öðretmenler asli fonksiyonlarýný kaybediyor, çocuklarýmýzýn geleneksel deðerlerimizden uzaklaþtýðýný görüyoruz diyen Yaðmur Damlasý Derneði Baþkaný
Ahmet Sözüdoðru "hepimiz geleceðimize sahip çýkmak sorumluluðuyla hareket etmek zorundayýz" dedi.

‘Bebeklere zeytinyaðý içirin’
Anne sütünde ne varsa zeytinyaðýnda da
aynýsý olduðunu belirten Kardiyolog Prof. Dr.
Canan Karatay, "Bebeklerin biberonlarýnýn
içine veya bebek mamalarýna bir küçük
çay kaþýðý zeytinyaðý koyabilirsiniz" dedi.
Zeytinyaðýnýn kalp baþta olmak üzere
vücudun birçok organýna faydalý olduðunu
vurgulayan Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr.
Canan Karatay, zeytinyaðý kullanýmýnýn
artýrýlmasý gerektiðini söyledi.
Zeytinyaðýný anne sütüyle kýyaslayan
Karatay, þöyle konuþtu: "Zeytinyaðý, en
saðlýklý meyve suyudur. Zeytinyaðý, anne
sütünün aynýsýdýr. Çünkü ana sütünde ne
varsa zeytinyaðýnda da aynýsý var. Tabii,
soðuk sýkým, saðlýklý, bozulmamýþ, içine
baþka þeyler katýlmamýþ zeytinyaðýndan bahsediyorum. Anne sütünden
hiçbir farký yoktur. Doðanýn biz

yetiþkinlere sunduðu bir ana sütüdür. Çocuklara zeytinyaðý verebilirsiniz. Bunun bir tek farký
vardýr; ana sütünde, hayvansal kolesterol, zeytinyaðýnda ise bitkisel
kolesterol vardýr. Kolesterol
olmasa þu yeþil yaprak dahi
olmaz. Þeker ve kolesterol hepsinde var. Zeytinyaðýný meyve
suyu olarak tüketebilirsiniz.
Bebeklerinize çok rahatlýkla içirebilirsiniz. Bebeklerin biberonlarýnýn içine veya bebek
mamalarýnýn içlerine bir küçük çay
kaþýðý zeytinyaðý koyabilirsiniz.
Bebeklerin gazý gider, rahatlar ve
büyümesi de kolaylaþýr."
Karatay, zeytinyaðýnýn her yaþta
tüketilmesinin saðlýða faydalý olacaðýný da sözlerine ekledi.

Sayfa

5

GÜNDEM

21 ARALIK 2015 PAZARTESÝ

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn
Ýl Özel Ýdaresi 2015 yýlý sonu itibarýyla Alaca Ýlçesinde 139 yatýrým planlarken, ilçeler arasýnda en çok
yatýrým planý Alaca için yapýldý. Diðer taraftan en çok ödenek de Ýskilip yatýrýmlarý için ayrýlmýþ oldu
Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2015 sonu itibarýyla
139 yatýrýmý Alaca Ýlçesi için planladý. Öte
yandan en çok ödenek Ýskilip Ýlçesi için ayrýldý. En büyük yatýrým ödeneði, kamu kurumlarý
yatýrýmlarý dýþýnda beton parke ve asfalt çalýþmalarýna ayrýldý.
Alaca Ýlçesine planlanan 139 yatýrýmýn içinde 27 içme suyu, 5 kanalizasyon, 39 beton
parke taþý iþi, 13.5 km birinci kat asfalt iþi, 3
km ikinci kat asfalt iþi, 3 adet sanat yapýsý, 5
adet sulama tesisi, 49 çocuk oyun gurubu olmak üzere 130 iþ Alaca Ýlçesinin köyleri için
planlandý. 7 adet Milli Eðitim Müdürlüðünün
ihtiyacý olan iþ, 1 adet Ýller Bankasý yapým ve
onarým planlamasý, 1 adet Alacahöyük Ören
Yeri Çevre Düzenlemesi Programý ve 9 adet
diðer kamu yatýrýmlarýyla toplamda 139 yatýrým planlamasý yapýlýrken, bu iþler için 17 milyon 767 bin 460 lira ödenek ayrýldý. Planlamasý yapýlan içme 5 içme suyu yatýrýmýna, 1
sanat yapýsýna, 1 sulama tesisine ve diðer kamu yatýrýmlarýnýn bazýlarýna ise baþlanamadý.
2015 yýlý planlamasý içinde yer alan 8 yatýrýma
baþlanamamýþ oldu.
100 köyü bulunan Alaca Ýlçesinde asfalt
oraný 2014 yýlýnda yüzde 54.7 iken, 2015 sonu itibarýyla asfalt oraný yüzde 57 ye çýkmýþ
oldu. Önceki yýl 29 olan sulama tesisi sayýsý
34 e çýkmýþ oldu. Köy nüfusunun ilçe nüfusuna oraný ise bir önceki yýla göre yüzde 1 düþerek yüzde 39 a gerilemiþ oldu. Tüm köylerde þebekeli içme suyu mevcut.
Ýskilip Ýlçesine planlanan 115 yatýrým için
20 milyon 503 bin 93 lira ödenek ayrýldý. Çorum'un ilçeleri arasýnda yatýrým ödeneði en
çok olan ilçe Ýskilip oldu.
Ýskilip Ýlçesine, 11 içme suyu, 10 kanalizasyon tesisi, 39 beton parke taþý iþi, 23 km birinci kat asfalt iþi, 10 km ikinci kat asfalt iþi, 3
km stabilize, 8 adet sanat yapýsý, 5 adet sulama tesisi, 45 çocuk oyun gurubu, 4 adet Milli Eðitim Müdürlüðünün ihtiyacý olan iþ, 2 adet
Ýller Bankasý yapým ve onarým planlamasý, 9
adet diðer kamu yatýrýmlarý olmak üzere 115
farklý yatýrým planlamasýna 20 milyon 503 bin
93 lira ödenek ayrýldý. Planlanan yatýrýmlarýn
56 tanesi bitirilirken, halen yapýmý devam
eden 51 yatýrým bulunuyor. Planlamasý yapýlan ancak baþlanamayan 8 yatýrým önümüzdeki yýla kalmýþ oldu.
Köy sayýsý 64 olan Ýskilip'de baðlý 109 yerleþim yeri bulunuyor. Köy nüfusunun Ýlçe nüfusuna oraný geçen yýla göre 1 puan gerileyerek yüzde 44 olarak gerçekleþti. Ýskilip Ýlçesinde þebekeli içme suyu olmayan köy bulunmazken, þebekeli içme suyu olmayan baðlý
32 yerleþim merkezi bulunuyor. Asfalt oranýysa yüzde 30.5 den yüzde 34 e çýkmýþ durumda. 28 olan sulama tesisi sayýsý bu yýl sonu
itibarýyla 33 e çýktý.

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2015 sonu itibarýyla 139 yatýrýmý Alaca Ýlçesi için planladý.

'Bilinçli gençlik huzurlu
gelecek' projesi tamamlandý
Çocuk ve gençlik sosyal koruma ve
destek programý kapsamýnda Çorum Ýl
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 2015 yýlýnda yürütülerek tamamlanan "Bilinçli gençlik huzurlu gelecek" projesi tamamlandý.
Projenin kapanýþ töreni Anitta Otel'de
gerçekleþtirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüðüne baðlý
Toplum Destekli Polislik Þubesinin düzenlediði kapanýþ yemeði ile "Bilinçli gençlik
huzurlu gelecek" projesi tamamlandý. Kapanýþ töreninde konuþan Toplum Destekli
Polislik Þube
Müdürü
Dr.Ferhat
Göktepe, emniyet teþkilatýnýn halký ve
gençleri bilinçlendirmek

Yumurta satýþýnda yeni bir dönem
Yumurta satýþýnda bugünden itibaren
yeni bir dönem baþladý. Satýlan her bir
yumurtanýn üzerinde üretim tarihi olmasý
artýk yasal zorunluluk. Kurallara uymayanlarý 10 bin liradan baþlayan cezalar
bekliyor.
Yumurta satýþýnda yeni bir döneme
geçildi. Artýk yumurtalarýn kabuðuna yazýlan iþletme numarasý ve kümes numarasýnýn yanýna, yumurtlama tarihi de yazýlacak.
Kümes ve iþletme numarasý ile yumurtlama tarihi yazýlmamýþ olan a sýnýfý,
yani doðrudan insan ve gýda sanayisi için
olan yumurtalar satýþa sunulamayacak.
Yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren 21 gün içinde tüketiciye ulaþtýrýlacak.
Son tüketim tarihi de, yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olacak.
Yumurtlama tarihinden 9 gün içinde
satýþa sunulan yumurtalara "ekstra taze"
yazýlabilecek.
Yumurta paketlerinde buzdolabýnda
muhafaza ediniz uyarýsý da olacak. Hijyenik olmayan saman, yaprak gibi malzemeler içinde yumurta satýlamayacak.

Dr.Ferhat Göktepe
ve kötü alýþkanlýklardan kaçýnmalarý için
gerçekleþtirilen projeleri anlattý. Göktepe
konuþmasýnda yapýlan faaliyetler hakkýnda davetlileri bilgilendirirken bu projeler
aracýlýðýyla birçok insana ulaþýldýðýný belirtti. Kapanýþ töreninde daha sonra engelli
öðrenciler þarký ve
þiirler seslendirdi.
Destek verildiðinde
neler baþarýlabileceðini gösteren engelli öðrenciler
Göktepe' ye teþekkür etti. Gösterilerin
ve konuþmalarýn ardýnda program sona erdi.
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CHP'den '17-25
Aralýk' Pankartý

CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, 17-25 Aralýk 2013 tarihinde yaþanan ve Türkiye tarihinin en büyük
rüþvet ve yolsuzluk operasyonu olarak kayýtlara geçen 17-25 Aralýk
operasyonunun 2. yýldönümü dolayýsýyla parti binasýna pankart astý.
17-25 Aralýk tarihlerinin 'Hýrsýzlýkla
Mücadele Haftasý' olarak kutlanmasý
talep edilen afiþte "ayakkabý kutularýna, çelik kasalara, para sayma makinelerini unutmadýk babacým" ifadesine yer verildi.
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
Suludere, 17-25 Aralýk'ýn Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet
operasyonlarýnýn yapýldýðý tarihler
olarak kayýtlara geçtiðini belirterek,
17-25 Aralýk'ýn Türkiye'de 'Hýrsýzlýkla
Mücadele Haftasý' olarak kutlanmasý
gerektiðini belirtti.
17-25 Aralýk operasyonunda Ba-

'Yýlbaþý Hristiyan adeti'
CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, 17-25 Aralýk 2013 tarihinde yaþanan ve Türkiye tarihinin en büyük rüþvet ve yolsuzluk operasyonu olarak kayýtlara geçen 1725 Aralýk operasyonunun 2. yýldönümü dolayýsýyla parti binasýna pankart astý.

kan çocuklarýnýn gözaltýna alýnarak,
Bakanlarýn görevlerinden istifa edip,
ettirildiklerini vurgulayan Suludere,
"görevinden istifa eden Bakanlardan
biri televizyonda canlý yayýnda 'rüþvet ve yolsuzluk ifadelerinin
bulunduðu bir operasyon
sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu
yayýnlayýnýz' þeklinde tarafýma baský yapýlmasýný kabul
etmiyorum. Etmiyorum çünkü, soruþturma dosyasýnda
var olan ve onaylanan imar
planlarýnýn büyük bir bölümü
Dönemin Baþbakan'ýn talimatýyla yapýldý' ifadesini kullanmýþtýr" dedi.
17-25 Aralýk yolsuzluk ve
rüþvet operasyonunun delilleri kabak gibi ortada duran
yolsuzluk operasyonu olduðunu ileri süren CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, açýklamasýnda þöyle
dedi:
"Bu operasyondan sonra
yapýlanlar, yönetmelik deðiþtirmek, yasa deðiþtirmek,
hakim ve savcýlarý görevden
almak, sürmek, polisleri görevden almak sürmek olmuþtur.
17 Aralýk günü paralarý sýfýrlayanlar, 'yolsuzluk yargý-

lanmasýn' diye adaleti, hukuku, yargýyý da sýfýrlamýþlardýr.
Bugün artýk kimse yargýya güvenmemektedir. Bütün bu yapýlanlar,
yapýlan açýklamalar yüzsüzlüðün ve
arsýzlýðýn boyutlarýnýn yolsuzluðu
geçtiðini ortaya koymuþtur.
30 yaþýnda bakan çocuklarýnýn
evlerinden çýkan para sayma makineleri ve para kasalarý, ayakkabý kutularýnýn açýklamasý henüz yapýlamamýþtýr.
4 Bakanýn Yüce Divana sevk edilmesi sürecinde TBMM'de yapýlan
oylamada bazý AKP Milletvekillerinin
de bakanlarýn Yüce Divana gitmesi
yönünde oy kullandýðý unutulmamalýdýr.
Buna raðmen yine AKP oylarýyla
Meclisi aklama yerine dönüþtürmek,
Yüce Divan'dan bakan kaçýrmak
doðru olmamýþtýr.
Yolsuzluk soruþturmasýný "ne istediler de vermedik' dedikleri 'Paralel Yapýnýn darbesi' diyerek itibarsýzlaþtýranlar, 17 Aralýk'tan beri hukuk
devletine, hukuka darbe yaptýlar.
Oysa 17 Aralýk öncesinde, o savcýlar
'Temiz Eller Operasyonu' yürütüyor,
polisler ise kahramanlýk destaný yazýyordu. Türkiye yolsuzluðu da, yolsuzluða karþý yapýlanlarý da, yüzsüzlüðü de aþacak, yapanýn yanýna býrakmayacak bir demokrasiye, hukuk
düzenine kavuþacaktýr"

Din görevlileri yýlbaþý konusunda vatandaþlarý uyardý. 'Yýlbaþý
Hristiyan adetidir' diyen Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, yýlbaþý için vitrin süsleyen iþyerlerine de boykot çaðrýsý yaptý
Diyanet-Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý il divan toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan Diyanet-Sen
Þube Baþkaný Ali Yýldýz din görevlilerinin sorunlarý dile getirdi ve gündeme
iliþkin açýklamalarda bulundu. Yýldýz,
yýlbaþý ve milli piyango konusunda da
çarpýcý açýklamalarda bulundu.
'Bu geceyi kutlamayýn'
Yýlbaþý hazýrlýklarýnýn ve kutlamalarýnýn gün geçtikçe hýzlandýðý ve topluma
reklamlarla, görsel þölenlerle adeta
Hristiyan adetinin dayatýlmak istendiðini söyleyen Ali Yýldýz, "Yýlbaþý yada
noel olarak ifade edilen günün Ýslam
kültüründe hiçbir yeri yoktur. Bir Hristiyan adeti olarak yýlýn baþý yalanýyla
halkýmýzýn gündemine sokulan ve bu
gece münasebetiyle Rabbimizin haram kýldýðý içki, kumar, zina ve Ýslam
dýþý eðlencelerin halkýmýza empoze
edildiði bu geceyi kutlamayýn" dedi.
'Gezi zekalýlarýn aðaç
hassasiyetlerini göreceðiz'
Noel adý altýnda kültürümüzün dejenere edildiðini
belirten Yýldýz
"Peygamber
Efendimiz
(S.A.V) bir hadisi þeriflerinde "Kim bir
kavme benzemeye çalýþýrsa o onlardandýr' buyurmuþtur.
Bugün toplumu kendi kültüründen
uzaklaþtýran,
türlü etkileþimlerle toplumumuzun
bir ihtiyacýymýþ gibi gösterilen noel
bizden olmayan ahlaki yapýnýn süslenerek toplumumuza sunulmasý ve
kendi kültürümüzün bu yolla dejenere
edilmesidir. Aðaçlarýn sökülmesini
bahane ederek Milli Ýradeye suikast
düzenleyen Gezi zekalýlarýn aðaç hassasiyetlerini yýlbaþýnda milyonlarca
çam aðacý devrilirken göreceðiz" þeklinde konuþtu.
'Milli piyango kumardýr'
Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, milli piyangonun da kumar olduðunu savunarak, hükümete de çaðrýda bulundu. Devletin kumarbazlýktan
kurtulmasý gerektiðini belirten Yýldýz,
piyangonun baþýndaki "Milli" kelimesinin derhal kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Yýldýz "Milli; Bir milletin ortak paydasý demektir. Bu kumar %99'u Müslüman olan bir ülkenin nasýl ortak paydasý olur. Bu milletin tarihine, kültürüne, inançlarýna hakarettir" dedi.
Piyango biletlerini PTT giþelerine

kadar alakasý olmayan insanlarýn gözlerine sokarcasýna satýþa sunulduðunu
kaydeden Yýldýz, "Buna vesile olanlarý
kýnýyoruz" dedi.
'Rotasyon Uygulamasý
Tamamen Kaldýrýlmalýdýr'
Diyanet-Sen Çorum Þubesi'nin Aralýk ayý il divan toplantýsýnda konuþan
Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz,
din görevlilerinin sorunlarýný ve çözümü konusundaki taleplerini de dile getirdi.
2014 yýlýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama ve Yer Deðiþtirme yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle yürürlüðe
giren ve 2015 yýlý itibariyle dondurulan
rotasyonun, tamamen yönetmelikten
kaldýrýlmasýný istediklerini belirten Yýldýz "Kurum çalýþanlarýnýn yeni bir düzenleme ile bu maðduriyetlerinin giderilerek rahatlatýlmasý beklenmektedir"
dedi.
'Boþ Kadrolar Doldurulmalý'
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda þu an-

da 11 bin 875 boþ kadro bulunduðunu belirten Yýldýz, "Din hizmeti doðasý
gereði boþluk kabul etmeyen bir alandýr. Bu nedenle en kýsa sürede kurumumuzdaki bu boþ kadrolarýn doldurulmasý din hizmetinin daha saðlýklý
yürütülmesi açýsýndan elzemdir. Halkýmýzýn ihtiyaç duyduðu ve inþa ettiði
camiyi din görevlisiz býrakmak doðru
deðildir. Kadrolarýn boþ olmasýnýn getirdiði sorunlar halkýmýz ve devletimiz
için sýkýntý doðurmaktadýr. Bu tür sýkýntýlarýn yaþanmamasý için boþ kadrolar doldurulmalýdýr. Yýllardýr Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde fahri ve
vekil olarak görev yapan bütün yeterliliklere haiz çalýþanlarýn son kez kadroya alýnmasý gerekir. Kadrolu meslektaþlarý ile yýllardýr ayný iþi yapmalarýna
raðmen çok cüzi miktarda ücret alan
ve bütün haklardan yoksun býrakýlan
Fahri ve Vekil çalýþanlara son kez kadro verilmesi maðduriyetlerinin giderilmesi açýsýndan önemlidir" dedi.
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Kamu-Sen Ço nlediði
düze
temsilciliðinin rnuvasý sona
ol tu
halý saha futb
da
ýn final maçýn
erdi. Turnuvan ile Yavuz Sule
siy
rta
Ký
Emin
mlarý karþý
tan Selim taký ldi
karþýya ge

Turnuva birincisi

Turnuva Ýkincisi
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Kamu-Sen futbol turnuvasýnda
kupalar sahiplerini buldu
Kamu-Sen Çorum temsilciliðinin
düzenlediði halý
saha futbol turnuvasý sona erdi.
Turnuvada þampiyonluk kupasýnýn sahibi Emin
Kýrtasiye oldu.
Turnuvada þampiyonluk kupasýnýn sahibi Emin
Kýrtasiye oldu.
Normal süresi 2-2
berabere sona
eren karþýlaþmanýn sonucu penaltý atýþlarý ile
belirlendi. Penaltýlarda rakibine
karþý üstünlük
sergileyen Emin Kýrtasiye
karþýlaþmayý 6-4 kazandý.
Final maçýnýn ardýndan
düzenlenen törenle turnuvada dereceye giren takýmlara
kupalarý verildi. Törende konuþan Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn 24 Ekim'de
baþlayan ve 19 takýmýn 4
grupta mücadele ettiði turnuvaya 200'ün üzerinde

BUGÜN

sporcunun katýldýðýný söyledi. Aydýn "Tüm sporseverlere
katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik adýna güzel bir turnuva
oldu" dedi.
Dereceye giren
takýmlara kupalarý
verildi
Emin Kýrtasiye'nin þampiyonluk kupasýný aldýðý turnuvada Yavuz Sultan Selim ta-

kýmý ikinci, Þekerspor ve Cezaevispor ise üçüncü oldu.
Öte yandan turnuvanýn en
centilmen takýmý seçilen PTT
Spor'a ve 21 gol ile gol kralý
olan Þekerspor futbolcusu
Sefa Fýndýk'a da ödül verildi.
Turnuvanýn þampiyonu
Emin Kýrtasiye futbolcularý,
altýn ödülünü ise Bayur-Bucak Türkmenlerine baðýþlayacaklarýný açýkladý.

13:00 Haftanýn Panoramasý
13:50 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haftanýn Panoramasý
16:50 Komik Videolar
18:00 Haftanýn Panoramasý
18:50 Þiir Dinletisi: Bedri Rahmi Eyüpoðlu
20:30 Haberler
21:00 Önce Saðlýk (Diyabet)
23:00 Haberler
23:30 Konser: Musa Eroðlu
01:00 Haberler
01:30 Þiir Dinletisi: Bedri Rahmi Eyüpoðlu
03:30 Haberler
04:00 Önce Saðlýk (Diyabet)
06:00 Haberler
06:30 Konser: Musa Eroðlu
08:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?

Turnuva üçüncüsü

Turnuva ikincisi Yavuz Sultan Selim takýmý

Turnuva birincisi Emin Kýrtasiye takýmý

Ortalama bir erkek, hayatýnýn 3.350
saatini týraþ olmakla geçirir.
Yusufçuk böceðinin (helikopter
böceði) 30.000 tane gözü vardýr.
Bir timsahýn gözlerinin arasýndaki
mesafe ayaklarýnýn büyüklüðüne eþittir.
Kangurularýn geri geri yürüyemezler.
Zürafalar, 35 cm uzunlukta siyah bir
dile sahipler.
Salyangozlarýn 25.000 civarýnda diþleri
vardýr.
Ýnsan elinin en yavaþ uzayan týrnaðý
baþparmak, en çabuk uzayan týrnaðý ise
ortaparmaktýr.
Beethoven beste yapmadan önce
kafasýný soðuk suya sokardý.
Kelebekler ayaklarýyla tat alýrlar.
Dünyanýn en zeki ülkeleri sýralamasýnda Türkiye 14. Sýradadýr.
Fillerin beyni ortalama 6 kilodur.
Yumurtayý kaynatýrken suya soðan
kabuðu atarsanýz yumurta kýrmýzý olur.

Tarihte Bugün

Doðalgaza indirim geliyor
Petrol fiyatlarýndaki düþüþ doðalgaza
da yansýyor. Ocak ayýndan itibaren
gazda yüzde 15'i bulan indirimler bekleniyor.
Döviz kurundaki artýþý doðalgaz fiyatlarýna zam olarak yansýtmayan enerji
yönetimi, indirim hazýrlýðý yapýyor. Petrol
fiyatlarýndaki hýzlý düþüþün ardýndan
doðalgaz fiyatlarýnýn da gerilemesi üzerine indirim yapýlabileceði belirtiliyor.
BOTAÞ'ýn yeni yýlýn ilk çeyreðinde

doðalgaz fiyatlarýnda yüzde 10-15
civarýnda indirim yapabileceði dile getiriliyor.
BOTAÞ'ta doðalgaz fiyatlarýna indirim
yapýlýp yapýlamayacaðý konusu masaya
yatýrýlýyor. Petrol fiyatlarýnýn doðalgaz
fiyatlarýna yansýmasý teknik verilerle
analiz ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý'ndan üst düzey bir yetkili,
"Uluslararasý piyasalarda petrol fiyatlarýnýn düþmesiyle birlikte doðalgaz fiyatlarýnda da indirim
meydana geldi.
BOTAÞ fiyat
pahalýyken aslýnda
piyasada fiyatlarýn
yükselmesini
önleyecek bir strateji yürüttü. Þimdi
geçmiþteki zararlarý
telafi etme süreci
var. Artýk ciddi ciddi
indirim konusu da
gündeme gelebilir"
dedi. BOTAÞ her
ayýn son günü,
izleyen ayda doðalgaz fiyatlarýnýn ne
olacaðýna karar
veriyor.

Meyvelerden
gelen güzelikler
Balkabaðý
Balkabaðýnýn çocuklar için maske hazýrlamaya birebir
olduðunu herkes bilmekte. Ama balkabaðýnýn içerdiði
vitamin sayesinde güzelliðe de faydalý olduðu henüz bilinmemekte. Örneðin; A vitamini deri
ve gözleri güçlendirmekte çakýl
asidi sayesinde ise saçlarýn
parlamasýný saðlamakta ve
týrnaklarýn güçlü olmasýný
saðlamaktadýr.

21/12/1953 - Türk-Fransýz Ticaret
Antlaþmasý imzalandý; anlaþma hükümlerine göre Fransa, Türkiye'ye 100 milyon lira tutarýnda kredi açacak.
21/12/1971 - TL'nin deðeri yeniden
belirlendi. 1 dolar 14 lira oldu.
21/12/1987 - Ýkinci Turgut Özal
hükümeti kuruldu. Özal hükümeti
Cumhuriyet döneminin 46. hükümeti.
21/12/1999 - Hakkýnda iki gýyabi
tutuklama kararý bulunan Þiþli eski
belediye baþkaný Gülay Aslýtürk
Londra'da yakalandý.
21/12/2000 - 23 Nisan 1999'a kadar
iþlenen suçlardan dolayý þartla salývermeye, dava ve cezalarýn ertelenmesine
olanak tanýyan yasa, TBMM'de kabul
edildi.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Burak Han DEMÝR

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM

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

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

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

SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

ÖZHABOÐLU
224 58 31
Eski Ankara Cd.54

UYSAL
213 70 87
Gazi Cd.7/A

Krosta sezon finali
Çorum'da yapýldý
Atletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Kros Ligi sezon finali
Çorum'da yapýldý. Bazý sporcular bitiþ çizgisinde baygýnlýk geçirdi
Türkiye Kros Ligi'nde 2015 sezonu finali Çorum'da yapýldý. Atletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Kros
Ligi'nde sporcular, zor anlar yaþadý. Bitiþ
çizgisinde baygýnlýk geçiren bazý sporculara saðlýk ekipleri müdahale etti.
Atletizm Federasyonu tarafýndan Çorum'un Bozboða Köyü'nde Türkiye Kros
Ligi sezon finali düzenlendi. Genç kýzlar,
genç erkekler, büyük erkekler ve büyük
bayanlar olmak üzere 4 kategoride yapýlan lige 77 takým ve 319 sporcu katýldý.
Bazý sporcular bitiþ çizgisinde fenalaþarak
baygýnlýk geçirdi. Sporculara saðlýk ekipleri müdahale etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren
sporculara madalya ve kupalarý verildi.

Müsabakalarda büyük bayan Bursa
Büyükþehir Belediyespor'dan Esma Aydemir birinci, Ýstanbul Üsküdar Belediyespor'dan Özlem Kaya ikinci, Almitu Bekele
üçüncü oldu. Büyük erkek Galatasaray
Spor Kulübü'nden Þeref Dilli birinci, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'dan Cihat
Ulus ikinci, Ýstanbul Beþtelsiz Kulübü'nden Fetene Alemu üçüncülüðü elde
etti. Genç errkeklerde Fenerbahçe Spor
Kulübü'nden Enis Korkmaz birinci, Ramazan Barbaros ikinci, Kocaeli Darýca Belediye Eðitim Spor'dan Nurkan Daðtekin
üçüncü oldu. Genç kadýnlarda ise Bursa
Büyükþehir Belediyespor'dan Nuran Satýlmýþ birinci, Gaziantep Þölen Spor'dan
Semra Karaslan ikinci, Fenerbahçe Spor
Kulübü'nden Büþra Nur Koku ise
üçüncülüðü elde
etti.
Atletizm Federasyonu Baþkaný
Fatih Çintimar,
Türkiye Kros Ligi
sezon finalinde
sporcularýn kýyasýya mücadele ettiðini belirterek,
"Burada yapýlan
yarýþlarda finali
þampiyon olarak
tamamlayan takýmlar önümüzdeki yýl Avrupa kros
yarýþmasýnda ülkemizi temsil edecekler. Ýnþallah buradaki baþarýlarýný orada da
devam ettirecekler. Burada
kürsü üstünde olduklarý gibi
orada da inþallah bütün takýmlarýmýzý kürsü üstünde
Y P

görürüz" dedi.
Müsabakalarý izleyen Çorum Genlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer'de Türkiye Kros Ligi sezon finali müsabakalarýyla ilgili açýklamalarda bulundu.
Aylar önce atletizm federasyonu baþkaný ile irtibata geçerek kros ligi yarýþlarýnýn bir ayaðýnýn Çorum'da yapýlmasý için
giriþimlerde bulunduklarýný dile getiren
Eðer, "Federasyon yetkilileri Çorum'da
yaptýklarý incelemede talebimizi uygun
bulduk ve Ýl Özel Ýdare ve Çorum Belediyesinin katkýlarý ile müsabakalarý Çorum'da gerçekleþtirdik" dedi. Müsabakalarýn baþarýyla sona erdiðini ifade eden
Eðer emeði geçenlere teþekkür etti.
Yarýþmacýlarýn baþarý bir müsabaka ortaya koyduklarýný belirten Haþim Eðer
"Burada derece yapan sporcular Avrupa
ve dünya þampiyonalarýnda ülkemizi temsil edecekler. Kendilerini tebrik ediyorum"
dedi.

Abdulkadir DURU

KANINDAN

BÖLGESEL AMATÖR LÝG
4.GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Erbaaspor
Yeni Amasyaspor
Ladik Belediye
Görelespor
Fatsa Bld.
Havza Bld.
Osmancýkspor
1926 Bulancakspor
Güzelorduspor
Kastamonu Özel
Sinopspor
Termespor
Soðuksu Y.

O G B M A
11
11
11
10
10
12
11
11
11
11
11
11
11

8
7
5
6
5
4
4
3
4
3
3
1
0

1 2
3 1
5 1
2 2
4 1
5 3
3 4
4 4
0 7
3 5
3 5
3 7
0 11

20
16
15
16
15
15
11
14
12
11
13
10
1

7
4
8
10
5
12
13
13
13
12
16
23
33

TOPLU SONUÇLAR
Güzelorduspor
Havza Bld.
Sinopspor
Termespor
Yeni Amasyaspor
1926 Bulancakspor

2-0
0-0
0-2
2-4
1-0
1-3

Osmancýkspor
Kastamonu Özel
Erbaaspor
Görelespor
Fatsa Bld.
Ladik Belediye

25
24
20
20
19
17
15
13
12
12
12
6
-3

GÜÇLEN
.
..
..
..

Ýçerik

Aðzýn ne derse desin, kafan ne düþünürse düþünsün!. . Kanýn
nereden ne diyerek dolaþýyorsa: SEN ONU DÝYORSUN, ONDANSIN!. .
Ondan olduðunu, onunla yaþadýðýný kanýndan duyarsýn. Kabul etmesen
dahi onunlasýn.
Kanýn, kandaþýn, imandaþýndýr. Bu bir bütündür!. .
Kimin zekasý daha güçlü ise, devir onun olmuþtur.
Ýnsanýn kendisinin kendisine diyeceði önemlidir. Öteki insanlarýn
diyeceði kendimizin kendimize diyeceði yanýnda hiç kalýr.
Nemelazýmcýlýk, alçaklýktýr. Ýçimle baþbaþa kaldýðým her an, kendimden hoþnur olacak bir vicdan hürriyeti bulmak zorunluðunu hissediyorum.
En çok güç, en az gereði yapmaktan bulunur. En az gereksizlikten en çok güç kaybolur.
Kiþinin bildikleri tatbike koymasý, gücünü geliþtirmesi için þarttýr.

10. HAFTANIN PROGRAMI
Erbaaspor
Fatsa Bld.
Görelespor
Kastamonu Özel Ýd.K.Hz
Ladik Belediye
Osmancýkspor

-

Güzelorduspor
Sinopspor
Yeni Amasyaspor
Termespor
Soðuksu Yenicespor
1926 Bulancakspor

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

10.TL

