Emekliye Ocak’ta 3 zam var

Necati Gül
yeniden kazandý

Ocak ayý ile birlikte bütün SSK ve Bað Kur
emeklilerine 100 TL seyyanen zam yapýlacak. Yani bütün emeklilerin maaþýna 100 TL eklenecek.
Geçtiðimiz dönemde 1.000 TL'nin altýndaki
emekli maaþý alan kiþilere 100 TL seyyanen zam
uygulanmýþ ve 1.001 ila 1.099 TL arasýndaki maaþlar da 1.100 TL'ye tamamlanmýþtý. Þimdi emekli maaþýnýn miktarý ne olursa olsun,
bütün SSK ve Bað Kur emeklilerine
100 TL zam yapýlacak. Dolayýsýyla bütün emeklilerin bu zamdan yararlanmasý söz konusu olacak. 2’DE
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

S

iyasi Partilerinde el atýndan müdahil olduðu seçimler sonucunda Necati Gül
yeniden Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum
Temsilcisi seçildi. Ziraat Mühendisleri Odasý'nda hafta seçim heyecaný yaþandý. Ýki gün
süren genel kurul toplantýlarýnýn
ilk günü hesap ve faaliyet raporlarý ile adaylarýn konuþmalarýna
yer verilirken, seçimler Pazar günü gerçekleþti. 8’DE
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Malumun Ýlaný
Suvacý Baþkan
CHP Çorum Ýl Baþkanlýðý yarýþýný Milletvekili Köse ve Merkez Ýlçenin
desteðini alan Suvacý kazandý. Yýldýrým, mezhep ayrýmcýlýðý yapýldýðý
iddiasý üzerinden CHP delegelerini kendisine çevirmeye çalýþtý.

Cizre'de
3 asker þehit
Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde, zýrhlý
araca el yapýmý patlayýcý ile
düzenlenen saldýrýda 3 uzman çavuþ þehit oldu, 1 polis ve 1 uzman
çavuþ yaralandý. 3’DE

Estetik
operasyonuna
tutuklama çýktý
Ç

orum'da estetik ameliyatlarýnda usulsüzlük yaptýklarý iddiasýyla tutuksuz
yargýlanmak üzere serbest býrakýlan 7 kiþi
hakkýnda tutuklama kararý çýktý. 3'ü doktor 6
kiþi tutuklanýrken, bir doktor ise aranýyor. 22
Aralýk'ta meydana gelen olayda, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ndeki estetik ameliyatlarýnda usulsüzlük yaptýklarý iddiasý üzerine, 4'ü doktor 7 kiþi gözaltýna alýndý. 3’DE

Haberin
5‘DE

Ýl Yönetim Kurulu
Kenan Özcan, Mehmet Savaþ, Hayati
Selbeþ, Ufuk Sercan, Fatýma Yakar, Ali
Yýldýrým, Fatma Zazaoðlu, Mehmet Altunkeser, Metin Aslýhak, Yüksel Aydemir, Nihat Bakar, Rüþtü Çaðlar, Cahide Çýrakoðlu, Sevinç Demirtaþ Þahin, Cihat Ecderoðlu, Ufuk Erden, Figen Ergun, Muharrem
Kadit, Pýnar Kaya, Aynur Okumuþ Keser.

Ýl Disiplin
Kurulu
Esma Pýnar Saran, Kazanfer Saran, Kadim Sarýkaþ, Feyyaz Topaktaþ,
Hulusi Aydaþ, Zeynal Can,
Bülent Durna, Sefa Güneþ, Filiz Ýlkyaz.

'Ev halkýnýn dýþarýda
olmasý faciayý önledi
K

argý'da iki katlý evde yangýn çýktý.
Kargý ilçesi, orta mahallede bulunan Þaban Aydýnlýk'a ait ev, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayý yanmaya baþladý. 3’DE

Kurultay
Delegeleri
Ali Rýza Suludere, Hasan Suvacý, Yýldýz Bek, Ýsmail Çimen, Sadýk Eker,
Þirvan Erdugan, Mehmet
Kemal Kapýsýz, Atiye Yaþar.

Ýskilip Belediyesi'nden
toptancý araçlarýna yasak
Ý
skilip Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, "1 Ocak 2016
tarihinden itibaren ilçedeki trafik yoðunluðunu ve kaza
riskini azatlamak amacýyla, toptancý ve pazarlama araçlarýnýn
þehir içerisine akþam 18.00'den sabah 06.00'ya kadar malzeme daðýtýmýna müsaade edilecektir" denildi. 4’DE

CHP'de TEK
ADAM Dönemi
Mehmet Tahtasýz'ýn daha þanslý olduðu
seçimde Ali Rýza Suludere Merkez ilçe
baþkaný olurken, vekilin tüm muhaliflerinin
desteklediði Gürsel Yýldýrým'a karþý Hasan
Suvacý'nýn Ýl baþkaný seçilmesinde en etkili
isim olan Milletvekili Tufan Köse, Çorum'un
"PATRONU BENÝM" dedi. Tabii takdir CHP
delegelerinin takdiridir, bu CHP'nin ideolojisini benimseyen, oy veren seçmenlerin
iradesini yansýtmýþmýdýr bilemiyoruz,
günümüzdeki demokrasi taklidi seçim sisteminde seçimler böyle oluyor. Seçim sonucunda ortaya çýkan sonuçtan sonra
önümüzdeki dönem Çorum'da CHP'nin
baþarýsýnýn ve baþarýsýzlýðýnýn tek sorumluluðunu Milletvekili Tufan Köse üstlenmiþ
oldu. Peki bu risk ne için, kimin adýna?
Bundan kim kazançlý çýkacak bunu zaman
gösterecek. Milletvekilinin yükü aðýr, yolu
yokuþ, zemini kaygan ve taþýmasý oldukça
zor. Ee ne diyelim kolay gelsin.

Kýlçýðý
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100 TL seyanen zam
Ocak ayý ile birlikte bütün SSK ve
Bað Kur emeklilerine 100 TL seyyanen
zam yapýlacak. Yani bütün emeklilerin
maaþýna 100 TL eklenecek.
Geçtiðimiz dönemde 1.000 TL'nin
altýndaki emekli maaþý alan kiþilere
100 TL seyyanen zam uygulanmýþ ve
1.001 ila 1.099 TL arasýndaki maaþlar
da 1.100 TL'ye tamamlanmýþtý. Þimdi
emekli maaþýnýn miktarý ne olursa olsun, bütün SSK ve Bað Kur emeklilerine 100 TL zam yapýlacak. Dolayýsýyla
bütün emeklilerin bu zamdan yararlanmasý söz konusu olacak.
Seyyanen zam yapýlmasý, maaþý düþük olan kiþilerin lehine oluyor. Çünkü
eðer maaþ zammý oransal olarak ifade
edilirse maaþý düþük olan emeklinin
zam miktarý da düþük kalýyor. Seyyanen zam yapýlmasý halinde ise maaþý
düþük olan emekliye de ayný miktarda
zam yapýlmýþ oluyor.
Örneðin maaþý 1.250 TL olan bir
emeklinin maaþý Ocak ayýnda 1.350
TL'ye yükselecek ve Temmuz ayýnda
enflasyon farký maaþlara yansýtýlýncaya
kadar bu þekilde devam edecek.
MEMUR EMEKLÝLER
NE KADAR ZAM ALIR
SSK ve Bað Kur emeklilerinin yanýnda, memur emeklileri de Ocak
ayýnda zam alacak. Ocak ayýnda memur emeklileri toplu sözleþmeden kaynaklanan yüzde 6'lýk zammý alacaklar.
Toplu sözleþme kapsamýndaki zam
hem görevdeki memurlara, hem de
memur emeklilerine uygulanýyor. Bunun yanýnda yýlýn ikinci altý ayýndaki
enflasyon oraný yüzde 3'ün üzerinde
olursa enflasyon farký da memur
emeklilerinin maaþlarýna yansýtýlacak.
Memur emeklilerine 2015'in Ocak
ayýnda yüzde 3, ve yine Temmuz ayýnda yüzde 3 zam uygulanmýþtý. Bunun
yanýnda yüzde 1,76'lýk enflasyon farký
da Temmuz ayýnda maaþlara yansýtýlmýþtý. Ýkinci altý aylýk enflasyon yüzde
3'ün üzerinde olursa, memur emeklileri yüzde 6'lýk zamma ek olarak bir de
enflasyon farký alacaklar.
ENFLASYON FARKI
MAAÞA YANSIYACAK
SSK ve Bað Kur emeklilerinin maaþlarýna gelecek ikinci zam ise enflasyon farký olacak. 2015 yýlýnýn ikinci altý
aylýk dönemine iliþkin enflasyon oraný
netleþtiðinde zam oraný da netleþecek.
Temmuz Kasým dönemine iliþkin enflasyon oraný yüzde 3,65 oranýnda gerçekleþti. Aralýk ayý enflasyonu belli olduðunda 6 aylýk enflasyon oraný ve
emeklilerin maaþýna yansýyacak zam
netleþmiþ olacak. Emeklilerin en büyük problemi maaþlarýnýn enflasyon

'100 liralýk artýþ güzel bir þey. Ne kadar
çok verseler insan daha çok ister'

'100 lira zam yetersiz. Ben 1.150 TL
maaþ alýyorum. Zamdan sonra 1.250
TL olacak. Bu maaþla kendileri geçinebilir mi. Enflasyon artýðý ve giderlere
yapýlan zamlarla verdikleri paradan
daha fazlasý cebimizden geri çýkýyor.

'Maaþlarýmýz yeterli deðil. Yaptýklarý
zam geldiði gibi geri gidiyor. Maaþýmýzý ucu ucuna zor denk getiriyoruz'

Geç bile kalýnmýþ. Daha önceden
verilmeliydi. 100 TL'lik artýþ yetmez ama ülkenin durumu da belli.

aþlarýnda artýþlar söz konusu olacak.
Bu düzenlemenin Ocak veya Þubat
ayý içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.
YAPTIKLARI ZAM
GELDIÝÐÝ GÝBÝ
GERÝ GÝDÝYOR
Emekliler ise maaþ zamlarýný eleþtirdi. Maaþlarýnýn geçim düzeyinin çok
altýnda olduðunu dile getiren emekliler

100 TL'lik zammýn yetersiz olduðu düþüncesinde. Yapýlan zamlarýn enflasyon karþýsýnda erdiðini savunan emekliler, zor þartlar altýnda geçim mücadelesi verdiklerini ifade ettiler. Çorum'da
yaþayan emekliler, maaþ zamlarýyla ilgili çeþitli görüþleri dile getirdi.
Çorum'da Yaþayan Emekliler Maaþ Zammýna Ne Dedi

karþýsýnda erimesidir. Bu nedenle enflasyon farký maaþlara geçmiþ dönem
baz alýnarak yansýtýlýr. Ancak bu yýl
özellikle asgari ücretteki artýþýn enflasyonu körükleyici etki yaratmasý beklendiði için emekli maaþlarýnýn enflasyondan çok daha fazla etkileneceði tahmin ediliyor.
SOSYAL GÜVENLÝKTE
DESTEK PRÝMÝ YOK
Ocakta emekliye yapýlacak
zamlarýn yanýnda bir de hükümetin eylem planýndaki
sosyal güvenlik destek priminin kaldýrýlmasý da bazý
emeklilere zam olarak yansýyacak. Emekli olduktan sonra
Bað-Kur'a tabi olarak çalýþmaya devam eden emekliler
yüzde 10 oranýnda sosyal
güvenlik destek primi ödüyorlar. Böyle olunca da,
emeklilerin maaþlarýnda ortalama 100 TL'lik bir düþüþ
oluyor.
Destek kaldýrýlýnca emekli
olduktan sonra çalýþmaya
devam eden emeklilerin maaþlarýndaki bu kesinti de kaldýrýlmýþ olacak ve emeklilerin
maaþý yükselecek. Sosyal
güvenlik destek primi geçtiðiEmekliler yeni yýl itimiz dönemde yüzde 15'ten
yüzde 10'a düþürülmüþtü.
barýyla zamlý ücret
Hükümetin eylem planýnda
kaldýrýlacaðý ifade edilen sosalacaklar. Çorum'da
yal güvenlik destek primi
yaþayan emekliler
sonrasý bazý emeklilerin ma-

'Bir yerden verirken diðer
taraftan geri alýyorlar'

Emekliye Ocak’ta 3 zam var

zamlarýn çeþitli þekillerde geri alýndýðýna
dikkat çekerek,
memnuniyetsizliklerini ifade ediyor

Emekli maaþlarý Ocak ayýnda zamlanýyor. 2016 yýlý baþýnda emekliler için enflasyon farký artýþý olacak, bu yükseliþi
100 liralýk seyyanen zam izleyecek. Sosyal güvenlik destek priminin kaldýrýlacak olmasý da maaþý yukarý çekecek.
Ocak ayý her sene emeklilerin maaþlarýnda artýþ yaþanan bir ay. Ancak bu yýl
zamlar daha fazla olacak.
Yalnýzca enflasyon farký deðil, 100 TL'lik seyyanen zam

ve sosyal güvenlik destek priminin kaldýrýlmasý gibi düzenlemelerle emeklilerin
maaþlarýnda ciddi artýþlar olacak.

'Yetersiz diye düþünüyorum ama ülkenin ekonomisi de bu'

'Yapýlan zam oraný az. Maaþlar geçim standartlarýnda olmasý lazým. Emekliye geçinebilecekleri bir maaþ zammý verirlerse gençlere de iþ imkaný doðar. Çünkü emekliler maaþlarýn yetersizliði
nedeniyle çalýþmaya devam etmek zorunda kalýyor. Bu da gençlerin iþsiz kalmasýna neden oluyor. Emeklilere en az 1500-1700
TL civarýnda maaþ verilmeli'
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‘Ersoy mücadele
ve dava adamýdýr’
Çorum Valisi Ahmet Kara, Mehmet Akif Ersoy'un
ölümünün 79. yýldönümünde yayýnladýðý mesajýnda
Ersoy'un mücadelesine vurgu yaptý

3'ü doktor 6 kiþi tutuklanýrken, bir doktor ise aranýyor.

Estetik operasyonuna
tutuklama çýktý
Estetik ameliyatlarýnda usulsüzlük iddiasýyla gözaltýna
alýnan doktorlar ve medikal firmasý çalýþanlarýnýn
serbest býrakýlmalarýnýn ardýndan yapýlan savcýlýk itirazý sonrasýnda mahkeme tutukluluk kararý verdi

Çorum'da estetik ameliyatlarýnda usulsüzlük yaptýklarý iddiasýyla
tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan 7 kiþi hakkýnda tutuklama kararý çýktý. 3'ü doktor 6
kiþi tutuklanýrken, bir doktor ise
aranýyor.
22 Aralýk'ta meydana gelen
olayda, Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki estetik ameliyatlarýnda
usulsüzlük yaptýklarý iddiasý üzerine, 4'ü doktor 7 kiþi gözaltýna
alýndý. Gözaltýna alýnan 7 iþi savcýlýk ifadelerinin ardýndan çýkarýldýklarý nöbetçi mahkeme tarafýndan
tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
Tutuksuz yargýlama kararýna
savcýlýk tarafýndan itiraz edildi. Yapýlan itiraz üzerine doktorlar M.T.,
E.S., M.B. ve H.A. ile medikal firmasýnda çalýþan G.K., D.K. ve
B.K. hakkýnda yeniden gözaltý kararý çýktý. Doktorlardan E.S. dýþýndaki 6 kiþi polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Nöbetçi mahkemeye çýkarýlan 6 kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.S.'nin ise arandýðý
belirtildi.

Ýstiklal Marþý'nýn yazarý Mehmet
Akif Ersoy'un ölüm yýldönümünde yazýlý bir mesaj yayýnlayan Çorum Valisi
Ahmet Kara, "Söyledikleri ve yaþadýklarýyla bir bütünlük arz eden Mehmet Akif Ersoy, vatan millet sevgisi
ve mücadele azmi ile örnek bir þahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir"
dedi.
Çorum Valisi Kara, Mehmet Akif
Ersoy'un ölümünün 79. Yýldönümü
nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda þu
ifadeleri kullandý. "Ýstiklal Marþý'mýzýn
ve Safahat'ýn unutulmaz þairi Mehmet
Akif Ersoy, aziz milletimizin destan
yazdýðý istiklal mücadelemize tüm ruhuyla, tüm benliðiyle katýlmýþ, sözleriyle, þiirleriyle milletimizin hislerine

Bakan'dan 'siber
saldýrý' açýklamasý
Gümrük ve Ticaret Bakaný
sýyla biz de diðer siber saldýrýlar
Bülent Tüfenkci, internet siteleri- karþýsýnda kendi Bakanlýðýmýzý
ne yönelik siber saldýrýlara iliþkin, da daha korunaklý hale getirme
"Türkiye bu saldýrýlar karþýsýnda
noktasýnda gerekli talimatý veraciz duruma düþecek konumda
dik. Saldýrý olmadan gerekli teddeðil" dedi.
birler alýnsýn istedik. Türkiye bu
Gümrük ve Ticaret Bakaný Bü- saldýrýlar karþýsýnda aciz duruma
lent Tüfenkci, Bakanlýktaki ticadüþecek konumda deðil. Gerekli
ret il müdürleri toplantýsýnýn araraþtýrmalar yapýlýr, cevaplar vedýndan basýn mensuplarýnýn sorilir."
rularýný yanýtladý.
Bankalara yönelik dün gerçekleþtirilen siber saldýrýlarýn hatýrlatýlmasý üzerine Tüfenkci, þunlarý
söyledi:
"Biz de böyle
duyumlar aldýk
ama þu ana kadar
Bilgi Ýþlem Dairesiyle konuþtuðumuzda Bakanlýðýmýza yönelik sistematik bir siber saldýrý olmadýðýný ifade ettiler. DolayýBülent Tüfenkci

Vali Ahmet Kara

tercüman olmuþ, en zor gününde milletimize umut aþýlamýþtýr.
Büyük bir mücadele ile kazanmýþ
olduðumuz Ýstiklal Savaþýmýzý, muhteþem mýsralarýyla ebedileþtiren fikir
ve edebiyat adamý Mehmet Akif Ersoy; bu topraklarýn ruhunu, bu milletin özünü yansýtan Ýstiklal Marþý'ný kalemiyle deðil; yüreðiyle yazmýþtýr.
O'nun yazdýðý Ýstiklal Marþý, parçalanmýþ, darmadaðýn edilmiþ, yok olmak
üzere olan bir milletin, yeniden doðuþunun, þahlanýþýnýn destanýdýr.
Arkasýnda býraktýðý Safahat'ýyla ve
makaleleriyle, þair ve mütefekkir olarak yolumuzu aydýnlatan Mehmet Akif
Ersoy, hak ve hakikat uðruna verdiði
çabayla da örnek alýnacak bir mücadele ve dava adamý olmuþtur. "Allah,
bu millete bir daha Ýstiklal
Marþý yazdýrmasýn." diyerek
de, istiklal mücadelesinin ve
ödenen bedellerin büyüklüðünü dile getirmiþtir.
Söyledikleri ve yaþadýklarýyla bir bütünlük arz eden Mehmet Akif ERSOY, vatan millet
sevgisi ve mücadele azmi ile
örnek bir þahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir.
Milli Þairimiz, Mehmet Akif
Ersoy'u vefatýnýn 79. yýldönümünde saygý, rahmet ve þükranla anýyorum.

Kargý'da iki katlý evde yangýn

'Ev halkýnýn dýþarýda
olmasý faciayý engelledi
Ýki katlý evde belirlenemeyen bir nedenle çýkan yangýn
komþu evlere sýçramadan kontrol altýna alýndý

Cizre'de 3 asker þehit
Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde, zýrhlý
araca el yapýmý patlayýcý ile düzenlenen saldýrýda 3 uzman çavuþ þehit oldu, 1 polis ve 1 uzman çavuþ

yaralandý.
Sokaða çýkma yasaðýnýn devam
ettiði Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde güvenlik güçleri tarafýndan teröristle-

Kargý'da iki katlý evde yangýn çýktý.
Kargý ilçesi, orta mahallede bulunan Þaban Aydýnlýk'a ait ev, sabah saatlerinde
bilinmeyen bir nedenden dolayý yanmaya baþladý.
Mahalle sakinlerinin ihbarý üzerine,
yangýn yerine gelen Kargý Belediyesine
ait itfaiye ekipleri, anýnda müdahalede

bulundular.
Yangýn kýsa zamanda kontrol altýna
alýndý. Yangýn yerine çok sayýda itfaiye
aracýnýn sevki ve ekiplerin ani müdahalesi sonucu, iki katlý evin kül olmasý ve
yangýnýn komþu evlere sýçramasý önlendi. Ev halkýnýn dýþarýda olmasý ise olasý
bir faciayý engelledi.

rin etkisiz hale getirilmesi için baþlatýlan operasyonlar devam ediyor.
Operasyonun sürdüðü Nur Mahallesi'nde teröristler tarafýndan
döþenen patlayýcýnýn
zýrhlý araç geçiþinde patlamasý sonucu 3 uzman çavuþun þehit olduðu
belirtildi.
Patlama sýrasýnda 1 polis ve 1 uzman çavuþun da
yaralandýðý öðrenildi.
Sürdürülen operasyonlarda bugün
3 terörist etkisiz
hale getirilirken,
sokaða çýkma yasaðýnýn baþladýðý
günden itibaren öldürülen terörist sayýsýnýn 148'e ulaþtýðý belirtildi.
Kargý'da iki katlý evde yangýn çýktý.
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Ýskilip Belediyesi'nden
toptancý araçlarýna yasak
Ýskilip'te toptancý ve pazarlama araçlarýnýn þehre giriþlerine kýsýtlama getirildi. Ýskilip
Belediyesi'nin kararýna Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý'ndan tepki geldi. Oda
Baþkaný Osman Top konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Gýda ve benzeri pazarlama araçlarýnýn þehre giriþlerinin yasaklanmasý ilçe ekonomisine ve esnafýna darbedir" dedi.
Ýskilip Belediyesinin aldýðý
kararla sabah 06.00 ile 18.00
arasýnda toptancý ve pazarlama araçlarýnýn þehir içine giriþlerine yasak getirildiði bildirildi.
Ýskilip Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, "1 Ocak
2016 tarihinden itibaren ilçedeki trafik yoðunluðunu ve
kaza riskini azatlamak amacýyla, toptancý ve pazarlama
araçlarýnýn þehir içerisine akþam 18.00'den sabah
06.00'ya kadar malzeme daðýtýmýna müsaade edilecektir"
Osman Top
denildi. Açýklamada yasaða
uymayanlara cezai iþlem uyguOdasý'ndan tepki geldi. Oda Baþkalanacaðý da bildirildi.
ný Osman Top konuyla ilgili yaptýðý
'ÝLÇE EKONOMÝSÝNE VE
açýklamada, "Gýda ve benzeri pazarESNAFINA DARBEDÝR'
lama araçlarýnýn þehre giriþlerinin
Ýskilip Belediyesi'nin toptancý ve
yasaklanmasý ilçe ekonomisine ve
pazarlama araçlarýnýn þehre giriþleri- esnafýna darbedir" dedi.
ne sýnýrlama getirdiði uygulamaya
Osman Top, tek bir yere toplu
Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler
malzeme getiren aðýr vasýtalarýnda

akþam 18.00'den sonra þehre
alýnmasýnýn trafik akýþý ve vatandaþlarýmýzýn rahatý açýsýndan
anlamlý bulduklarýný ancak bu
uygulamalarýn yaný sýra gýda,
konfeksiyon, elektronik, iletiþim
gibi pazarlamacý araçlarýnýn akþam 18.00'den önce þehre giriþinin yasaklanmasý son derece
yanlýþ bir uygulama olduðunu
savundu.
Bu kararý esnafa ve ilçe ekonomisine vurulmuþ büyük bir
darbe olarak niteleyen Osman
Top, "Hangi toptancý gecenin
bir vaktinde gelip ürününü teþhir edebilir ya da kaç küçük esnaf o saatte iþyerinde toptancýsýný
bekleyebilir. Bu uygulamadan derhal
dönülmediði sürece memlekete pazarlamacý giriþi zamanla biteceði gibi bizde Ýskilip olarak küçülmeye
devam edeceðiz. Bu baðlamda, her
defasýnda esnafýn içinden gelen biri
olduðunu dile getiren Belediye Baþkanýmýzý bu uygulamadan
ivedilikle vazgeçmesine ve
gerekli düzenlemelerin yapýlmasýna davet ediyoruz"
dedi.
Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný
Osman Top, belediye baþkanlýðýnýn aldýðý kararlar
doðrultusunda, 1 Ocak
2016'dan itibaren baþlayacak uygulamalardan olan
kaldýrým iþgali düzenlemesini de, yayalarýn kullandýðý ve kullanmadýðý kaldýrýmlar olarak deðerlendirilmesi þartýyla doðru bulduklarýný da sözlerine ekledi.

Þahin ve atmaca
tedavi altýna alýndý
Ýskilip Harunköy civarýnda avcýlar tarafýndan vurulan yaralý þahin ve ÝskilipÇorum Karayolunda yoldan gecen araçlarýn çarptýðý atmaca tedavi altýna
alýndý.
Avcýlar tarafýndan vurulan yol kenarýnda birkaç
gün yaralý ve aç bekleyen
yaralý þahin ve Çorum-Ýskilip Karayolunda yoldan gecen araçlarýn çarptýðý atmaca duyarlý bir vatandaþ
tarafýndan Ýskilip´ e getirilerek vetenirer hekim Selçuk Baðdat´a teslim edildi.
Burada veteriner Baðdat tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan þahin, daha sonra ameliyat edildi.
Tedavileri yapýlan atmaca ve þahin
dün Ýskilip´e gelen Çorum
Doða Koruma Ve Milli
Parklar Genel Müdürlüðü
ekiplerine teslim edildi.
Yaralý þahin ve atmacanýn, tamamen saðlýðýna
kavuþmasýnýn ardýndan yeniden doðaya býrakýlacaðý
bildirildi.
Konu hakkýnda açýklama
yapan Vetenirer Hekim
Selcuk, “Baðdat Bu dünyada bütün canlýlar ile hep
birlikte yaþadýðýmýzý öðrenmemiz gerekiyor. Bazý duyarsýz vatandaþlar av bahanesiyle hayvanlara zarar

veriyor. Bu tür olaylarý yapanlar gerekli
yasal iþlem yapýlarak cezalandýrýlmalý.
Hayvanlara karþý biraz daha duyarlý
olunmasýný istiyoruz” dedi.

Türkiye'de nüfusun yaþlanmasýnda
2023 ‘kritik yýl’

Sungurlu OSB ye
ambalaj fabrikasý
Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner'in
özel önem verdiði Sungurlu OSB nin geliþimi çabalarý meyvesini veriyor Sungurlu
Ýlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesine 7,2 milyon lira yatýrýmla karton
ambalaj fabrikasý kurulacak. Merkezi
Bursa'da bulunan bir firma tarafýndan
Sungurlu OSB ye kurulacak olan fabrikanýn temeli 2006 yýlýnýn ilk yarýsýnda atýlmýþ
olacak. Unlu mamül ve balýkçýlýk sektörü
için ambalaj üretecek olan fabrikada üretilecek olan ambalajlar yurtdýþýna da ih-

raç edilecek. Ýl etapta 25 kiþinin istihdam
edileceði fabrika 6 bin metre kapalý alana
sahip olacak. Öncelikle 500 tonluk bir
üretimin planlandýðý ve 5 yýl içerisinde
üretimini 5 bin tona yükseltmeyi Türkiye'de "merdivenaltý" birçok firma bulunduðu ambalaj se söyleyen Çýnar, "Faaliyet gösterdiðimiz sektörde ürettiðimiz
ambalajlar gýda sektöründe hijyen sorunu öne çýkarken Sungurlu OSB ye kurulacak ambalaj fabrikasýnýn bu sorunun
çözümünde de katký yapacaðý belirtiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Gerontoloji Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Özgür Arun, Türkiye'nin 2023 yýlýna kadar olan dönemi iyi deðerlendirmesi gerektiðini söyledi.
Doç. Dr. Arun, yaptýðý açýklamada, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan yaþlýlýk ulusal eylem planýnýn, hükümetin
yaþlanma ve yaþlýlýða gösterdiði
özel önem dolayýsýyla kendilerini
mutlu ettiðini dile getirdi.
Türkiye'de Saðlýk Bakanlýðý ile
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca oluþturulan iki yaþlýlýk eylem
planý bulunduðuna dikkati çeken
Arun, eylem planlarýyla aktif yaþlanmayla ilgili sýkýntýlarýn da azalacaðýna inandýðýný kaydetti.
Arun, Saðlýk Bakanlýðýnýn oluþturduðu eylem planýnýn "Yaþam
boyu saðlýðýn geliþtirilmesi", "Yaþlýlarýn risklerden arýndýrýlmasý",
"Hizmetlerin geliþtirilmesi ve eriþiminin saðlanmasý", "Saðlýklý izleme, deðerlendirme yollarýnýn ortaya konmasý" olarak dört baþlýkta
toplandýðýný ifade etti.
Eylem planýnda egzersiz, aktivite ve rehabilitasyon hizmetlerinin
tanýmlandýðýný ve aktif yaþlanmanýn saðlýk boyutuyla ilgili birtakým
önerilerin yer aldýðýný anlatan Arun,
planda evde saðlýk hizmetleri, nöropsikiyatrik hastalýklar, engelli ve
kýrýlganlýklar, destekleyici müdahale yaklaþýmlarý gibi konularýn da ön
plana çýktýðýný ifade etti.
Arun, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýnýn ortaya koyduðu eylem planýnda ise "Yaþlanma ve
kalkýnma", "Saðlýk ve refahýn artýrýlmasý", "Destekleyici ortamlarýn
saðlanmasý" gibi baþlýklarýn yer aldýðýný kaydetti. Bu eylem planýnda
dikkati çeken konularýn baþýnda
ülke çapýnda yaþlý meclislerinin
kurulmasýnýn geldiðine deðinen
Arun, ayrýca yaþlýlarýn toplumsal
hayatýn her alanýna katýlmasý, istihdam yapýlmasý, kýrsal alanlardaki
alt yapýnýn iyileþtirilmesi, yaþlýlýkta
yoksullukla mücadele ve yaþlý
dostu fiziksel mekanlarýn da öne

çýktýðýný bildirdi.
"Türkiye dünyanýn en hýzlý yaþlanan ülkelerinden birisi"
Eylem planlarýnýn ülkedeki eksiklikleri de ortaya çýkardýðýný vurgulayan Arun, þöyle konuþtu:
"Önümüzdeki dönemde elde
edilen bulgulara dayalý adýmlar
atýldýðý takdirde bu eksiklikler kapatýlacaktýr. Türkiye'yi önümüzdeki
yüzyýlda önemli bir fýrsat bekliyor.
Cumhuriyet'in 100. yýlýnda ülkemiz
aktif nüfus açýsýndan en yüksek
düzeye ulaþacak. Buna biz 'demografik fýrsat penceresi' diyoruz.
Türkiye, dünyanýn en hýzlý yaþlanan ülkelerinden birisi. 2023 yýlý
çok kritik. Bu yýla kadar genç nüfustaki artýþ devam edecek, üretken nüfus büyüyecek. O yýldan
sonra üretken, yani çalýþýp yaþlýya
ve çocuða bakacak nüfus azalacak. En yüksek düzeye ulaþtýðýmýz
bu yýllarý iyi deðerlendirmemiz lazým. Aktif nüfusu, yani 15-64 yaþ
grubunu üretime dahil etmeliyiz.
Özellikle kadýnlarý üretime dahil
edebilecek politikalarý hayat geçirmeliyiz."
"Ulusal Yaþlýlýk Enstitüsü kurulmalý"
Türkiye'deki yaþlý nüfusun toplam nüfusa oraný yüzde 7'yi geçtiði için "yaþlý ülke" kabul edildiðini
anlatan Arun, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Türkiye zenginleþmeden yaþlanan bir ülke. O nedenle bir risk
var. Kalkýnma sürecini tamamlaya-

madan yaþlanma sürecine girdiðimiz için bir risk var. Bu nedenle
yaþlýlýk ve yaþlanmayý bir fýrsat
olarak deðerlendirmeliyiz. Türkiye
yaþlý nüfusunu üretime dahil edebilirse önümüzdeki yüzyýlda sadece Ortadoðu'da deðil dünyanýn en
önemli ülkelerinden birisi olacaktýr.
Yaþlýlýk eylem planý, Türkiye'nin
ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda güçlenebilmesi için önemli
adýmlar içeriyor. Bu adýmlar gerçekleþebilirse Türkiye'ye çað atlatacak adýmlar olabilir. Türkiye'de
Ulusal Yaþlýlýk Enstitüsü kurulmalý.
Araþtýrmacýlar olarak devletimize
bunu ciddi þekilde öneriyoruz. Bu
enstitü demografik geçiþ sürecinde önerilerde bulunacak ve yaþlanmayý fýrsata çevirmek için sosyal politikalar önerecektir."
"Türkiye'de nüfus hiçbir zaman
100 milyon olmayacak"
Türkiye'de 2040'tan sonra demografik fýrsat penceresinin kapanacaðýna iþaret eden Arun, "Aktif
nüfus hýzla azalacak. Türkiye'nin
nüfusu hiçbir zaman 100 milyon
olmayacak. Yaþlý nüfusumuz artacak. Türkiye bu yüzyýlý 90 milyon
civarýnda tamamlayacak. Nüfusun
yüksek olmasýndan ziyade dengeli
ve kaliteli bir nüfusa sahip olmamýz önemli. Beþeri sermayesi yüksek olan nüfusa sahip olmalýyýz.
Burada yaþlýlarýn, çocuklarýn ve
gençlerin eðitimi ülkemiz için çok
önemli" dedi.
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Malumun Ýlaný
Suvacý Baþkan
CHP Çorum Ýl Baþkanlýðý yarýþýný Milletvekili Köse ve Merkez Ýlçenin
desteðini alan Suvacý kazandý. Yýldýrým, mezhep ayrýmcýlýðý yapýldýðý
iddiasý üzerinden CHP delegelerini kendisine çevirmeye çalýþtý.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydýn'ýn baþkan olduðu kongre
divanýnda Yýldýz Bek ve Garip Özgür'de üye olarak yer aldý.

Milletvekili Köse,
Yýldýrým'a teþekkür etti
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse konuþmasýný tamamladýðýnda,
merkez ilçe kongresinde de olduðu
gibi Kongre salonunda bulunan partili bir kiþi Köse'ye Ankara'da bir kapýnýz var diyorsun ama telefonlara
cevap vermiyorsun, mesaj býrakýyoruz geri dönmüyorsun diyerek tepkisini dile getirdi.

Tufan Köse

Söz isteyen üyelerin konuþmalarýný tamamlamalarýnýn ardýndan CHP
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Tufan Köse söz alarak Kongrenin Divan Baþkaný olan Mustafa
Akaydýn'ýn Çorum için önemli bir
deðer olduðunu ifade ederek konuþmasýna baþladý.
CHP Çorum Milletvekili Köse konuþmasýnda konuþma sürelerinin
az olduðuna yönelik eleþtirileri de
cevaplayarak, beþ dakikalýk süre
insanýn derdini yeterince anlatabileceði bir süredir, ben de bu süreye uyuyorum dedi. Bu parti bizim
namusumuzdur diyen CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse, 1,5 milyarlýk Ýslam coðrafyasýnda herkesin
gözü bizim üzerimizde, oy versin
ya da vermesin herkesin CHP'ye
ihtiyacý var" dedi.
Seçilen kim olursa olsun onunla
çalýþacaðýz, Ankara'da bir kapýnýz
olduðunu unutmayýn diyen Köse,
Gürsel Yýldýrým'a da partiye verdiði
emeðinden dolayý teþekkür etti.

CHP Çorum Ýl Kongresi hafta sonu
gerçekleþtirildi. Dün gerçekleþen kongrede ilk olarak Divan oluþturuldu. CHP
Antalya Milletvekili Mustafa Akaydýn'ýn
baþkan olduðu kongre divanýnda Yýldýz
Bek ve Garip Özgür'de üye olarak yer
aldý.
Ýl Baþkaný olarak konuþan Gürsel Yýldýrým'ýn sözleri kongreye damgasýný vurdu. Yýldýrým, CHP de alevi olduðu için
aday olmamasý gerektiði þeklinde sözler
söylendiðini dile getirerek, salona farklý
bir mesaj verdi. Ýl Baþkan adayý Hasan
Suvacý konuþmasýnda , Yýldýrým'ýn delegelere verdiði mesajý, bu tür ayrýmcýlýk
yapýlýyorsa bunu yapanlarý kýnýyorum diyerek karþýladý.
Dün gerçekleþtirilen CHP Ýl Kongresinde çok sayýda partili de söz alarak
konuþma yaptý. Konuþmalarda ülke

Hasan Suvacý'nýn listesi 161 oy alarak seçimi kazandý.
gündemi ve CHP deðerlendirilirken,
CHP nin geniþ kitlelere açýlmasý gerektiði de vurgu yapýldý, parti içi mücadeleye
yönelikte eleþtirilerde konuþmalarda yer
aldý.
SUVACI CHP'NÝN
YENÝ ÝL BAÞKANI OLDU
Konuþmalarýn ardýnda oy verme iþlemine geçildi. Oy verme iþleminin tamamlanmasýnýn ardýndan yapýlan sayýmda Hasan Suvacý'nýn listesi 161 oy
alarak seçimi kazandý. 332 delegenin
314 ü oy kullanýrken, 2 oy geçersiz sayýldý.
CHP Yönetim Kurulu,
Kenan Özcan, Mehmet Savaþ, Hayati
Selbeþ, Ufuk Sercan, Fatýma Yakar, Ali

Yýldýrým, Fatma Zazaoðlu, Mehmet Altunkeser, Metin Aslýhak, Yüksel Aydemir, Nihat Bakar, Rüþtü Çaðlar, Cahide
Çýrakoðlu, Sevinç Demirtaþ Þahin, Cihat Ecderoðlu, Ufuk Erden, Figen Ergun, Muharrem Kadit, Pýnar Kaya, Aynur Okumuþ Keser
Ýl Disiplin Kurulu
Esma Pýnar Saran, Kazanfer Saran,
Kadim Sarýkaþ, Feyyaz Topaktaþ, Hulusi Aydaþ, Zeynal Can, Bülent Durna,
Sefa Güneþ, Filiz Ýlkyaz
Kurultay Delegeleri
Ali Rýza Suludere, Hasan Suvacý, Yýldýz Bek, Ýsmail Çimen, Sadýk Eker, Þirvan Erdugan, Mehmet Kemal Kapýsýz,
Atiye Yaþar.

CHP Çorum Ýl Kongresi hafta sonu gerçekleþtirildi.

Kongre atmosferini çok beðendi
CHP Antalya Milletvekili
Akaydýn, CHP Çorum Ýl Kongresi
sonrasý gazetemize yaptýðý açýklamada ortamýn düzeyli olduðunu dile getirdi.

Antalya eski Büyükþehir Belediye
Baþkaný ve Antalya Milletvekili Mustafa
Akaydýn, partisinin Çorum Ýl Kongresine katýldý. Kongrenin divan baþkanlýðýný yapan Mustafa Akaydýn, kongrenin
sonunda gazetemize yaptýðý açýklamada, kongre atmosferini deðerlendirerek, çok sayýda toplantý ve kongre yönettim. Bunlarýn içinde akademik kongrelerde var, buradaki kongre çok düzeyli ve bilgi anlamýnda da oldukça verimliydi. Memleketimde olmaktan dolayý ve böyle güzel bir ortamda olmaktan
dolayý mutluyum" dedi.
CHP Ýstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Rusya'da yayýn yapan bir tele-

Antalya eski Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Antalya Milletvekili Mustafa Akaydýn.
vizyon kanalýnda yaptýðý konuþmalara
iliþkin eleþtirilere iliþkin görüþlerini de
açýklayan Akaydýn, ortada yanlýþ bir
þey yok. Milletvekilimiz orada Türkiye'yi ve Türk hükümetini eleþtirmiþ de-

ðil, þikayet etmiþ deðil, yargýya yansýmýþ ve yargý tarafýndan da tespit edilmiþ konularý dile getirmiþtir diyerek,
yapýlan eleþtiriler algý operasyonunun
bir parçasýdýr ve gerçekliði yoktur dedi.

Gürsel Yýldýrým, Alevi
aday olmasýn diyorlar Suvacý: Mezhepçilik yapýlmýþsa bunu kabul etmiyorum
Dün gerçekleþen CHP Çorum Ýl Konte hepiniz benim akrabam deðilmisiniz"
gresinde, Ýl Baþkaný ve baþkan adayý oladedi.
rak kürsüye gelen Gürsel Yýldýrým, kendiGürsel Yýldýrým kürsüden yaptýðý kosine oy verilmemesi için yapýlan çalýþmanuþmasýnda CHP delegelerine yönelik
larda Sarimbeyli Alevi'ye oy vermeyin de- olarak size kim olduðunuzu hatýrlatmayanildiðini iddia ederek, birilerinin iki dudaðý
caðým diyerek, ilk uçak fabrikasý, otomoarasýnda mý bir yerlere aday olacaðýz, bu
bil fabrikasý, limanlarýn devletleþtirilmesi,
mezhepçilik ve ayrýmcýlýk neden, bunu
Karabük Demirçelik fabrikasý sizlersiniz,
yapanlardan hesap soracaðým" dedi.
kaldýrýn baþýnýzý, bugün yapmýþ olduðuÝl Baþkaný olmasýnýn sürecini de anlanuz devrimlerden utanmanýzý söyleyenleri
tan Yýldýrým, "Ýl baþkanýmýz Cengiz Atumursamayýn, sizler çaðdaþ Türkiye'yi
las'ýn istifasýnýn ardýndan
yaratanlarsýnýz" dedi.
milletvekilimiz parti yönetiYýldýrým konuþmasýnda
mimiz ve genel merkeziayrýca, "partiyi karýþtýrarak
mizin isteðiyle Ýl Baþkaný
iktidar olunmaz, politik
oldum. Genel Merkezimiz
hýrslarý olanlara, parmak
sen milletvekilliðine aday
hesabýyla delege sayanlara
olma, Ýl Baþkaný olarak saoy vermeyin", diyerek bina ihtiyacýmýz var dedi.
zim yolumuz devrimlerin
Þimdi aday olmak için
yolu, Kemal Kýlýçdaroðkendi akrabalarýmý mý lislu'nun yolu, Atatürk'ün yoteye yazmalýydým. 13 ilçelu sözleriyle konuþmasýný
miz ve merkezimizle birliktamamladý.
Gürsel Yýldýrým

Hasan Suvacý

Hafta sonu yapýlan CHP Ýl Kongresinde baþkan
adayý olarak konuþmasýný yapan Hasan Suvacý,
Gürsel Yýldýrým'ýn iddia ettiði mezhepçilik kullanarak oy isteme konusuna deðinerek baþladýðý konuþmasýnda, kim Ýl Baþkanýmýza karþý böyle bir
söz kullanmýþ böyle bir çalýþma yapmýþsa, reddediyorum, bunu yapanlarý kýnýyorum" dedi.
"Bu parti hepimizin" diyen Suvacý, kendisinin
siyasi geçmiþini de anlattýðý konuþmasýnda "sizlerin takdirini ve onayýný alýrsam, milletvekilimizle, Ýlçe Baþkanlarýmýzla, Ýl Genel ve Belediye Meclis
üyelerimizle hep birlikte sizlere hizmet edeceðiz"
dedi.
Din, dil, mezhep ayrýmý yapmayacaðýz diyen
Hasan Suvacý konuþmasýnda, bir gün ilçe ziyaret
ederek el sýkarak bu iþler olmuyor, her zaman halkýmýzýn yanýnda olacaðýz, medya aracýlýðýyla da insanýmýzýn her zaman yanýnda olduðumuzu onlara
hissettireceðiz, þahsi bir beklentimiz yok, partimizi
birinci parti yapmak istiyoruz, haktan hukuktan ve
adaletten ayrýlmayacaðýz" dedi.
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Ceylan: Millet, Ýstiklal
Þairini unutmadý
Mehmet Akif
Ersoy'un ölüm
yýldönümünde bir
mesajda Ak Parti
Çorum Milletvekili
Ceylan yayýnladý

Ak
Parti
Çorum
Milletvekili, Tarým, Orman
ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ýstiklal Marþý'mýzýn yazarý, milli
þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatýnýn 79. yýlýnda saygý ve rahmetle
andýðýný bildirdi.
Mehmet Akif Ersoy'un vefatýnýn
yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan Ceylan, aradan geçen 79
yýla raðmen vatan þairi Mehmet
Akif Ersoy'un hayýr dualarý ve minnetle anýldýðýna dikkati çekti.
Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele ruhunun canlanmasý ve yaþatýlmasý için ömrünü adadýðýný
söyleyen Milletvekili Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Milli mücadele ruhunun canlanmasýna ve yaþatýlmasýna ömrünü
adayan Milli Þair Mehmet Akif Ersoy, sadece Ýstiklal Marþý ve Çanakkale Destaný'nýn þairi deðildi.
Bir dava insaný, inandýðý deðerler
uðruna her þeyi göze alacak kadar
davasýna baðlýydý. Milli Þair Ersoy,
hayatý boyunca deðerleri ve ülkesi
için duygu, düþünce ve eylemleriyle ön saflarda yerini aldý. Milli mücadelenin tüm Anadolu'ya yayýl-

masý için gece gündüz demeden
koþturan Mehmet Akif Ersoy, þiirleri
ve etkili hitabeti ile milli bilincin
uyandýrýlmasýna çok büyük katkýda
bulundu. Vatan ve millet uðruna hiç
bir mücadeleden çekinmeyen Vatan Þairi Ersoy, Milli Marþýmýzý, Ýstiklal Marþý olarak milletine armaðan etti. Þiir için verilen ödülü, elinin tersiyle iterek, vatan ve millet
sevgisini gösterdi. Mücadelesi boyunca karþýlaþtýðý her türlü zorluða
ve eleþtirilere edebi kiþiliðiyle cevap veren Akif; "Zulmü alkýþlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmiþe kalkýp sövemem" diyerek de ülkesine ve tarihi-

Ahmet Sami Ceylan

ne baðlýlýðýný ortaya koymuþtur.
Mehmet Akif, milli ve manevi deðerlerine baðlý bir nesli 'Asýmýn
Nesli' olarak tasvir etti. Bu yüzden
genç neslin yetiþtirilmesi ve bilinçlendirilmesine büyük önem vermiþtir.
Dünyada çok az kiþiye nasip
olan destansý bir hayat yaþayan ve
mazlum bir þekilde aramýzdan ayrýlan Mehmet Akif Ersoy'un, "Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince. Günler þu heyulayý da er geç
silecektir. Rahmetle anýlmak ebediyet budur amma sessiz yaþadým
kim beni nerden bilecektir? diyordu. Kim bilecek sorusuna, 'Asýmýn
Nesli' dediði gençler 'biz biliriz' diyerek cenazesine sahip çýktý.
Günümüz gençliði ve gelecek
nesillerin M. Akif Ersoy'u anlamasýnýn, istikbalimizin saðlam temeller
üzerine inþa edilmesi anlamýna geldiði kanaatini taþýmaktayýz. Bu nedenle, M. Akif Ersoy'un düþünce
yapýsý, davasý, milli ve manevi meselelere bakýþý ve hayatýný herkesin
anlamasý ve gelecek nesillere de
aktarmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Bu vesile ile Ýstiklal Marþýmýzýn
þairi Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete intikalinin 79. yýl dönümünde
rahmet ve minnet duygularýyla anýyoruz."

Yüksekokul öðrencileri
iþitme engelliler için klip çekti
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) öðrencileri iþitme engelliler için klip
çektiler.
Sungurlu MYO Engelli Öðrenci Birim Temsilcisi Öðretim Görevlisi Özlem Bal, muhabirimize
yaptýðý açýklamada, 3 Aralýk Engelli Farkýndalýðý
Gününün dünyada herkes tarafýndan bilindiðini
belirtti.
Hitit Üniversitesi bünyesinde bulanan Engelli
Öðrenci Biriminin aldýðý kararla üniversitenin her
biriminde, her yýl Aralýk ayý içerisinde Engelli Farkýndalýðý Programý yapýldýðýný ifade eden Özlem
Bal, bu karardan yola çýkarak Sungurlu Meslek
Yüksek Okulunda Engelli Öðrenci Birim Temsilcisi olarak etkinlik düzenlediklerini söyledi. Etkinlikte, engelli öðrenci biriminin görevlerini anlattýklarýný kaydeden Bal, etkinlikte ayrýca öðrencilerin
yazdýðý þiirler, kýsa filmler ve skeç gösterilerini izleyicilere sunduklarýný kaydetti.
"Ýþaret dilini kullanarak klip çektik"
MYO Engelli Öðrenci Birim Temsilcisi Öðretim Görevlisi Özlem Bal, engelli farkýndalýðýna
dikkat çekmek için iþaret dilini kullanarak klip

çektiklerini söyledi.
Özlem Bal, þöyle devam etti:
"Bu yýl farklý olarak, yüksekokulumuz Çocuk
Geliþimi Programý Öðrencileri; Duygu Çabuk,
Büþra Argunþah, Esra Yýlmaz, Damla Yýldýrým,
Elif Yýlmaz, Aynur Aktan, Kübra Saltan, Kader
Ayçiçek, Melike Arayýcý, Esra Týðlý, Burcu Kara,
Edanur Gökçe, Büþra Peker, Efsun Özge Tunga, Büþra Demirci, Kübra Altuntaþ, Meryem Elif
Beker, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öðrencileri; Aylin Aktaþ, Þeymanur Bolat; Dýþ Ticaret Bölümü Öðrencisi Hüseyin Özdemir, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Bölümü öðrencisi Mustafa
Seherli’nin katýlýmýyla bir klip çekti. 'Neler Oluyor
Hayatta?' þarkýsý için okulumuzun farklý bölümleri
ile ilçenin çeþitli yerlerinde iþaret dilini kullanarak
klibin çekimini gerçekleþtirdik. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öðrencileri Yusuf Toprakçý ve Seyit Kýlýç da klibin montajýný yaptýlar. Öðrencilerimize katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum.”
dedi. Bal, düzenledikleri etkinlikle “Bizde varýz”
diyen iþitme engelli bireylere “Yanýnýzdayýz” mesajýný vermeyi amaçladýklarýný belirtti.

Parada zaman aþýmý
süresi doluyor
1 Ocak tarihinden
itibaren dolaþýmdan
kaldýrýlan paralarýn
deðiþmesi mümkün
olmayacak

TCMB "1 Ocak 2006 tarihinden
itibaren dolaþýmdan kaldýrýlan E7
Emisyon Grubu 250 bin, 500 bin, 1
milyon, 5 milyon, 10 milyon ve 20
milyon Türk lirasý banknotlarýn 10
yýllýk zaman aþýmý süresinin, 31
Aralýk mesai saati sonunda bitecek" açýklamasýnda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasý (TCMB) tarafýndan, 2006
yýlýnda dolaþýmdan kaldýrýlan 250
bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10
milyon ve 20 milyon Türk lirasý
banknotlarýn 10 yýllýk zaman aþýmý

süresinin, 31 Aralýk mesai saati sonunda biteceði bildirildi.
TCMB'nin E-7 emisyon grubu
banknotlarýnýn zaman aþýmýna iliþkin basýn duyurusu, bankanýn resmi sitesinde yayýmlandý.
Duyuruda, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren dolaþýmdan kaldýrýlan
E7 Emisyon Grubu 250 bin, 500
bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon
ve 20 milyon Türk lirasý banknotlarýn 10 yýllýk zaman aþýmý süresinin,
31 Aralýk mesai saati sonunda biteceði kaydedildi.
Söz konusu banknotlarýn 31 Aralýk mesai saati sonuna kadar
TCMB ve Türkiye CumhuriyetiZira-

at Bankasý þubelerinde deðiþtirilebileceði aktarýlan duyuruda, bunlarýn 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
deðerlerini tamamen yitireceði belirtildi.

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.
Osmancýkspor
Havza Bld.
1926 Bulancakspor
Kastamonu Özel
Sinopspor
Güzelorduspor
Termespor
Soðuksu Yenice

O G B M A Y P
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12

9
7
6
7
5
5
4
3
3
3
4
1
0

1
3
5
2
5
3
5
4
4
4
0
4
0

2
2
1
2
1
4
3
5
5
5
8
7
12

23
17
18
18
15
13
15
15
12
13
14
11
1

9
6
8
11
5
14
12
15
13
16
16
24
36

TOPLU SONUÇLAR
Kýzýlcapelit’in ‘Koca Muhtar’ý vefat etti
Oðuzlar’ýn Kýzýlcapelit Mahallesi eski muhtarý
(Koca Muhtar) Abdurrahman Türemiþ hayatýný
kaybetti. Oðuzlar Belediyesi’nden emekli Fen
Memuru Arslan Türemiþ’in babasý Abdurrahman Türemiþ’in dün öðle saatlerinde kalp krizi
sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi bugün
öðle namazýna müteakip Kýzýlcapelit Cami’sinden kaldýrýlarak Kýzýlcapelit Mezarlýðý’nda topraða
verilecek.

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

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

Güzelorduspor
Sinopspor
1926 Bulancakspor
Yeni Amasyaspor
Termespor
Soðuksu Yenicespor

28
24
23
23
20
18
17
13
13
13
12
7
-3

Ýlk yarýyý 3
puanla kapattý
Osmancýkspor evendi karþýlaþtýðý
1926 Bulancakspor’u 2-1 maðlup
etti.
ligin ilk yarýsýný galibiyetle kapatan Osmancýkspor aldýðý 2-1’lik galibiyetle puanýný 18’e çýkararak 6. sýraya yerleþti. Osmancýkspor ligin
ikinci yarýsýnda 24 Ocak 2016 tarihinde evinde Soðuksu Yenicespor’u aðýrlayacak
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Sebze ve meyveler çöpe gidiyor
Ürünlerin bir bölümü tarladan sofraya kadar ulaþamadan çöpe giderken, tüketicilerin de ürünleri
satýn aldýktan sonra bir bölümünü çöpe göndermesi baþka bir gerçek olarak ortaya çýkýyor
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Bayraktar yazýlý bir
açýklama yaparak sebze ve meyvede
yaþanan israfa dikkat çekti
TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda,
Türkiye'de tarýmsal ürünlerin, tarladan
sofraya ulaþýncaya kadar önemli kayýplara uðradýðýný belirtti.

Þemsi Bayraktar

Kayýplarýn önemli kýsmýnýn hasat ve
depolama aþamasýnda gerçekleþtiðini
vurgulayan Bayraktar, zamanýnda ve
uygun araç gereçlerle yapýlmayan hasat iþlemleri ve yeterli þartlarý saðlamayan depolama sistemleri sonucu
ürünlerin önemli miktarýnýn ziyan olduðuna dikkati çekti.
Bayraktar, 2013-2014 döneminde
pirinç hariç 36,6 milyon ton olan tahýl
üretiminin 2,9 milyon tonunun üretim
ve kullaným aþamasýnda kaybedildiðini
belirterek, þöyle devam etti:
"Toplam 2,9 milyon tonluk kaybýn,
1,9 milyon tonu üretim, 1 milyon tonu kullanýmda meydana geliyor.
Tahýlýn 17,7 milyon tonunu
tüketiyoruz, 13,9 milyon
tonunu yemlik olarak
kullanýyoruz, 2 milyon
tonunu tohumluða
ayýrýyoruz. Endüstriyel kullaným ise
458 bin tonu
geçiyor. Kaybedilen tahýl,
tohumluða ayrýlan tahýldan

900 bin ton daha fazla. Bu çok fazla
ve kabul edilebilir bir durum deðil."
Yaþ sebze ve meyvede kaybýn tahýla göre çok daha yüksek boyutlara
ulaþtýðýna iþaret eden Bayraktar, "Yapýlan araþtýrmalara göre tür ve çeþitlere göre deðiþmekle birlikte yaþ sebze
ve meyvedeki kayýp oraný yüzde 10 ile
30 arasýnda deðiþiyor. Yaþ sebze
meyvede ortalama kaybýn yüzde 2025 dolaylarýnda olduðu tahmin ediliyor. Toplam yaþ sebze ve
meyve üretimimizin
45,7 mil-

yon ton olduðu dikkate alýndýðýnda her
yýl, toplam yaþ sebze ve meyve üretimimizin en az 9 milyon tonu sofraya
ulaþmadan çöpe gidiyor. Bu rakamýn,
11-11,5 milyon tona kadar ulaþabileceði de belirtiliyor" deðerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, kayýplarýn tahýldaki
maddi karþýlýðýnýn 2,5 milyar liraya yaklaþtýðýný, yaþ sebze ve
meyvede ise en az 11 milyar lira
olduðunu bildirdi. Türkiye'nin bu
kadar büyük bir parayý çöpe
atacak kadar zengin olmadýðýný vurgulayan Bayraktar, "Binbir emekle üretilen tarýmsal
ürünlerindeki

BUGÜN

Baþsavcý Baltürk trafik kazasý geçirdi
Osmancýk
Cumhuriyet
Baþsavcýsý
trafik kazasý
geçirdi

kayýplarýn en aza indirilmesi temel politika olmalýdýr. Milyarlarca dolarýn tüketim ve ihracatta yöneleceðine, çöpe
gitmesine neden olan kayýplar en aza
indirilirse, milyonlarca ton tarýmsal
ürünün ithalatý da önlenmiþ olur" ifadesini kullandý.

Osmancýk'ta yayýn yapan Kýzýlýrmak Haber sitesinin haberine göre gece 02:30 sularýnda Merzifon istikametinden Osmancýk'a seyir halinde
olan Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýsý Enver Baltürk yönetimindeki 61
HB 660 plakalý otomobil, Gümüþhacýköy'e baðlý Kýrca Köyü yolundan D100 karayolunda çýkmaya çalýþan Servet Aydýn yönetimindeki 19 KT 860
otomobille çarpýþtý. Çarpýþma sonucu her iki araçta kullanýlamaz hale gelirken olay yerine gelen Merzifon bölge trafik ekipleri, Osmancýk itfaiye
ekipleri ve Gümüþhacýköy itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek 19 KT
860 plakalý araç içinde sýkýþan yaralýlarý çýkararak saðlýk ekiplerine teslim
etti. Yaralýlarýn olay yerine intikal eden ambulanslarla Gümüþhacýköy
Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýðý, Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýsý Baltürk'ün kazayý hafif sýyrýklarla atlattýðý ve diðer araçta
bulunan Servet Aydýn, Cemil Gökkol ve Necip Turan'ýn hafif yaralý olduklarý, tedavilerinin devam ettiði öðrenildi.

13:00 Haftanýn Panoramasý
13:50 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haftanýn Panoramasý
16:50 Komik Videolar
18:00 Haftanýn Panoramasý
18:50 Aþýklar Þöleni
20:30 Haberler
21:00 CHP Ýl Kongresi
23:00 Haberler
23:30 Önce Saðlýk
01:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Gözyaþýnýn Ýnsan Gözünden Ýlk Çýktýðý Anda Sýcaklýðý 40 Derecedir. Ezgi
Erol - 04.08.2013 Güneþ Jüpiter'den Bin
Kat, Dünyamýzdan Bir Milyon Kat Daha
Büyüktür.
* Elektrikli Sandalye Bir Diþçi Tarafýndan Ýcat Edilmiþtir.
* Bir Deve Hörgücündeki Yað Sayesinde Yemek Yemeden Uzun Bir Süre
Açlýða Dayanýr.
* Jeolojik Devirlerin Dördüncü Zamaný
Adý Verilmiþ Olan Antropozik (Ýnsan Zamaný), Ýnsanlarýn Ýlk Defa Görüldüðü Jeolojik Dönemdir.
* Develer Yaklaþýk 40 Gün Susuz Kalabilirler.
* Karýncalar Kendi Aðýrlýklarýnýn Bir
Milyon Katý Aðýrlýk Taþýyabilirler.
* Ýçtiðimiz Sular 3 Milyar Yaþýndadýr.

Tarihte Bugün
28/12/1973: Ýsmet Ýnönü devlet töreniyle Anýtkabir'e defnedildi.
28/12/1989: Yüksek Öðretim Kurulu
(YÖK) üniversitelerdeki baþörtü yasaðýný
kaldýrdý.
28/12/1996: Erzurum Palandöken'de
facia: Çýð düþmesi sonucu 6 çocuk kayakçý öldü.
28/12/1908: Sicilya Messina'da 7.5
büyüklüðünde deprem: 70 bin kiþi öldü.
28/12/1895: Lumière kardeþler, Paris'te Boulevard des Capucinesdeki
Grand Cafede izleyiciden ücret alýnan ilk
gösterimlerini yaparak dünyanýn ilk gerçek sinema gösterisini gerçekleþtirmiþ
oldular (22 Mart'ta ücretsiz bir gösterim
yapmýþlardý).

Bakanlýk'tan
grip uyarýsý
Saðlýk Bakanlýðý, gribe karþý uyardý. Grip vakalarýnda artýþ beklendiði belirtildi ve "Aþý olun" çaðrýsý
yapýldý.
Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada,
mevsim gereði hastalananlarýn ve hastaneye yatýrýlanlarýn sayýsýnda artýþ beklendiði bildirildi.
Bu kapsamda 65 yaþ ve üzeri, 2 yaþýn altý, hamile, huzurevi sakini ile kan, þeker, böbrek, akciðer
ve kalp-damar sistemi hastalýðý olanlarýn risk grubunda bulunduðu belirtildi; ''Aþý olun" çaðrýsý yapýldý.
Bakanlýk aþý dýþýnda, el yýkama ve kiþisel hijyenin de gripten korunmadaki önemine vurgu yaptý.
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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

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

BEZGÝNOÐLU
213 50 76
Hürriyet Cd.No:13

SÖNMEZ
221 95 92
D.Pýnar Cd.2/C

Necati Gül yeniden kazandý
2013'te bu sayý 235'e çýktý.
Bu güzel bir geliþme.
Ayýrýca Çorum'da baþkan iki tane bürosu
olan hiçbir baþka oda
yok. Bu hizmetlerden
dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
Seçimlerin çarþaf liste
halinde yapýlacaðýný açýklan Þahinbaþ, seçimde oy
kullanacak üyelerin, adaylara
kendi ekipleriyle birlikte oy vermelerini istedi. Þahinbaþ "Üyelerimiz, asil ve yedek üyeler
içinden istedikleri isimleri yazacaklar ancak benim isteðim
adayýn kendi listesine olduðu
gibi oy versinler. Her iki adayda
kendi ekibiyle birlikte yola çýktý.
Onun için listeleri destekleyin.
Farklý isimlerden oluþan yönetimin ortaya çýkmasý baþarý saðlamaz" dedi.

Siyasi Partilerin de
el atýndan müdahil olduðu
seçimler sonucunda Necati
Gül yeniden Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum
Temsilcisi seçildi
Ziraat
Mühendisleri Odasý'nda hafta
seçim heyecaný yaþandý. Ýki gün
süren genel kurul toplantýlarýnýn
ilk günü hesap ve faaliyet raporlarý ile adaylarýn konuþmalarýna yer verilirken, seçimler Pazar günü gerçekleþti.
269 delegenin oy kullandýðý
seçim sonucunda Necati Gül'ün
baþkanlýðýndaki liste 150 oy aldý, Yusuf Þahinbaþ'ýn listesi 118
oy alýrken 1 oy geçersiz sayýldý.
Çorum Ziraat Mühendisleri
Odasý'nýn Genel Kurul Toplantýsý, Tarým Ýl Müdürlüðü binasýndaki toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Divan baþkanlýðýný Fatma Çakýr'ýn yaptýðý genel kurul
toplantýsý saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Ardýndan odanýn faaliyet
ve hesap raporlarý olunarak oylandý. Daha sonra adaylar söz
aldý. Genel Kurul'da mevcut
baþkan Necati Gül ile Tarým Ýl
Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ yönetime aday oldu.

Yusuf Þahinbaþ

ÞAHÝNBAÞ HEDEFLERÝNÝ
ANLATTI, YAPILANLARA
TEÞEKKÜR ETTÝ
Hedeflerini ve projelerini anlatan Yusuf Þahinbaþ oda üyelerinden destek istedi. "Hesap
sorulabilir bir oda oluþturmak
istiyorum" diyen Þahinbaþ öncelikli hedefinin Çorum'da tarým
konseyi oluþturmak olduðunu
belirtti.
Þahinbaþ, odada hizmet içi
eðitimler, paneller ve konferanslar düzenleyeceklerini, ilaç
bayisi ve yem sektöründe çalýþan meslek mensuplarýnýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý çalýþtaylar
yapacaklarýný ve Çorum'da toprak laboratuarý oluþturacaklarýný
açýkladý. Þahin ayrýca Çorum'da ilaç ve tarým alet ve
ekipmanlarýnýn satýþýný yapan
bayilerin tek bir yerde faaliyet
gösterebilmeleri için site oluþturmayý amaçladýklarýný da sözlerine ekledi. Þahinbaþ geçmiþ
yönetime de teþekkür ettiði
açýklamasýnda "2005'te odamýzda kayýtlý 35 üye varken

Divan baþkanlýðýný Fatma Çakýr'ýn yaptýðý seçimli genel kurul toplantýsý hafta sonu gerçekleþti.

GÜL, YAPILANLARI
ANLATTI ÜYELERDEN
DESTEK ÝSTEDI
Ziraat Mühendisleri Odasý
Baþkaný Necati Gül'de açýklamasýnda iki yýl boyunca yönetimde bulunduklarýný, üyelerden
aldýklarý güç ve destekle önemli
çalýþmalara imza attýklarýný dile
getirdi. Gül, daha güzel daha iyi
daha yeni çalýþmalarý gerçekleþtirmek için yeniden göreve
talip olduðunu belirtti.
Necati Gül açýklamasýnda faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.
2013 yýlý Aralýk ayýnda görevi
devraldýktan sonra sahaya inerek sorunlarý ve talepleri dinlediklerini kaydeden Gül, üyelerini
bilgilendirmek ve geliþmelerden haberdar olmalarý amacýyla mesaj sistemi oluþturarak
tüm oda üyelerini bilgilendirdiklerini söyledi.
Oda üyelerinin birlik ve beraberliðini saðlamak için çeþitli
sosyal etkinliklerde bulunduklarýný açýklayan Gül, bunun yaný sýra üyelere hizmet vermek
amacýyla odaya yeni mülkiyet
kazandýrdýklarýný da sözlerine
ekledi. Yeniden oda baþkanlýðý
için üyelerden destek isteyen
Gül "Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn garantisidir" dedi.
Necati Gül'ün listesinde Cahit Temiz, Emin Keklik, Mahmut Aydýn, Esra Terlemez asil
üye olarak yer alýrken, Yusuf
Þahinbaþ'ýn listesi ise Arzu
Özkader, Erdal Karýncalý, Selim Sayan, Zeynep Þen yer aldý.

Ziraat Mühendisleri Odasý'nda hafta seçim heyecaný yaþandý

Abdulkadir DURU

YENÝ BÝR KÝTAP DAHA
DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR?
ANLAYAN ANLAR
ANLAMAYAN AÐLAR

U

Þeytanýný kendi hizmetine
kullanmak istersen, ki þeytana kul
olmayasýn; hemen beðenmeye
bak, hiç beðenilmeyecek bir
þeyin bile beðenilecek tarafýný
bul ve beðenilen tarafýndan tut.

U Kendini daima beðenmeye

mecbur edersen þeytanýn sana
hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.

Necati Gül

Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr

Gýdalardan
gelen güzelikler
Pekmez
Kan dolaþýmýný dengeleyen ve
düzenleyen pekmez karaciðer
rahatsýzlýklarýnýn tedavisi aþamalarýnda da destekleyici bir rol
üstlenmektedir. Özellikle sigara
içenlerde damar ve karaciðer,
akciðerde meydana gelen hasarýn
onarýlmasýna yardýmcý olmaktadýr.

Tel: 0 212 518 23 97
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ANLAYAN
ANLAR
ANLAMAYAN
AÐLAR

Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun!
Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir.
Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu
geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr.
Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir.
Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr.
Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma.
Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade
etme!

