Pankobirlik'te neler oluyor

Cerioðlu:

‘Baþbakanýn teveccühü’
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rt de yayýnlanan Günün Ýçinden Programýnda bu gün Çorum Pankobirlik masaya yatýrýlacak. Çorum Pankobirlik Yönetimini belirleyecek olan seçim yaklaþýrken, yeni yönetimin nasýl olacaðý tartýþýlýyor. Mevcut Yönetim Kurulu Baþkanýyla ilgili çeþitli iddialar
uzun süredir kamuoyunda konuþulurken, Nisan ayýnda yapýlmasý muhtemel
seçimde kimlerin baþkan adayý olacaðý önem kazanýyor. 4’DE

aþbakan'ýn Tunceli görevi verdiði
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu gazetemize konuþtu. AK Parti Genel
Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 1
Kasým seçiminde partisinin milletvekili çýkaramadýðý Hakkari, Þýrnak ve Tunceli'ye üçer
milletvekilini görevlendirdi. 3’DE

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 39
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Lütfiye Ýlksen
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www.kesinkarar.com

Dersimiz: Baþkanlýk
Çorumda vatandaþlarýn baþkanlýk hakkýndaki görüþlerinin ardýnda
akademik camia baþkanlýk nedir sorusunu cevapladý

T

Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevaplayan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet
Özalp, baþkanlýk sistemini isimler üzerinden tartýþmanýn saðlýklý bir sonuç vermeyeceðini dile getirdi.

ürkiye Baþkanlýk sistemini konuþurken, Çorumda vatandaþlarýn baþkanlýk hakkýndaki görüþlerinin ardýnda
akademik camia baþkanlýk nedir sorusunu cevapladý. Türkiye Baþkanlýk sistemini tartýþýyor. Çorumda yaþayanlarýn
sistemle ilgili düþüncelerini yaptýðýmýz
röportajlarla okuyucularýmýzla paylaþarak, farklý görüþleri gazetemiz sayfalarýndan duyurmuþtuk. Vatandaþ röportajlarýndan kamuoyunun Baþkanlýk hakkýnda yeterli bilgisinin olmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine, sistemin nasýl iþlediðini bir akademisyene sorduk. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ýn
sorularýný cevaplayan Hitit Üniversitesi
Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özalp,
baþkanlýk sistemini isimler
üzerinden tartýþmanýn saðlýklý bir sonuç vermeyeceðini
dile getirdi. 2’DE

Kýrþehir'deki deprem
Çorum'u da salladý

B

aþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'na
baðlý Deprem Dairesi Baþkanlýðý'nýn internet sitesinde yer
alan verilere göre saat 19.40'da
merkez üssü Kýrþehir'in Çiçekdaðý ilçesi olan 5.0 büyüklüðünde bir deprem meydana
geldi. 14.74 kilometre derinlikte
gerçekleþen deprem
Çorum ve çevre illerde de hissedildi.
3’DE

‘Türkiye Sucul Canlýlar
Müzesi’ Ýþbirliði
Protokolü imzalandý
5’DE

Çorumda 600 "Çölyak" hastasý var
H

Kulaksýz Sokak'ta trafiði
rahatlatacak uygulama

Ý

l Trafik Komisyonu kararý ile Kulaksýz Sokak'ta
trafik sorununu rahatlatacak uygulama hayata geçirildi. Araçlarýn iki
yönlü park etmesini engellemek
amacýyla yol bölündü. 4’DE

itit Üniversitesi ve Çorum Ýl
Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan
"Her Yönüyle Çölyak" konulu bir
panel düzenlendi. Panele Ak
Parti Çorum milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Halk
Saðlýðý Müdürü
Ahmet Barýþ ve
vatandaþlar
izledi.
2’DE

Çölyak'ýn deðiþik
bir hastalýk olduðunu dile getiren Prof.
Dr. Mete Dolapcý,
genetik bir geçiþi
bulunan hastalýðýný,
vücudun kendi sistemine karþý mikrop
veya yabancý bir
madde gibi göründüðüne dikkat çekti.

155 bin 250
araç Çorum'da
trafiðinde
Türkiye genelinde trafiðe kayýtlý
araç sayýsý Kasým ayý sonu itibarýyla 19 882 069 oldu.
Çorum genelinde ise
bu sayý 155 bin 250
olarak açýklandý. 5’DE

Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý

Devlet Personel Baþkanlýðý 25 memur alacak
HABERÝN
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Güreþte heyecan sona erdi
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Baþkanlýk tartýþmasýnda
model yanlýþý

Türkiye Baþkanlýk sistemini
konuþurken, Çorumda vatandaþlarýn
baþkanlýk hakkýndaki görüþlerinin ardýnda
akademik camia baþkanlýk nedir
sorusunu cevapladý
Türkiye Baþkanlýk
sistemini tartýþýyor. Çorumda yaþayanlarýn
sistemle ilgili düþüncelerini yaptýðýmýz röportajlarla okuyucularýmýzla paylaþarak,
farklý görüþleri gazetemiz sayfalarýndan duyurmuþtuk. Vatandaþ röportajlarýndan kamuoyunun Baþkanlýk hakkýnda yeterli bilgisinin olmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine, sistemin nasýl iþlediðini bir akademisyene sorduk.
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ýn
sorularýný cevaplayan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özalp, baþkanlýk sistemini isimler üzerinden tartýþmanýn
saðlýklý bir sonuç vermeyeceðini dile getirdi.
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç Dr. Ahmet
Özalp, konunun iyi anlaþýlmasý için kiþiler
üzerinden deðil sistem üzerinden konuþmamýz gerekir, Baþkanlýk Sistemi Türkiye'de uygulanmalýmýdýr, uygulamanýn
olumlu olumsuz yönleri nedir, sistem nasýl
çalýþýr, çalýþmalýdýr gibi ana noktalarý konuþmamýz gerekiyor, kimin baþkan olacaðý tali
bir konudur. Kiþiler üzerinden tartýþmayý
yaparsak, taraf ve karþý taraf bakýþý ortaya
çýkar buradan kolay kolay bir uzlaþma çýkmaz" dedi.
Doç. Dr. Ahmet Özalp, tam baþkanlýk sisteminin uygulandýðý Amerika'dan örnekler
vererek, hangi koþullarýn baþkanlýk sistemini doðurduðunu anlattý. "Parlamenter sistem de, baþkanlýk sisteminde dile getirilen
sakýncalý durumlarý ortaya çýkarabilir" diyen
Doç. Dr. Özalp, Baþkanlýk ve Fransa örneðindeki gibi yarý baþkanlýk, bu sistemlerin

yaþandýðý ülkelerde de tartýþýlýyor, bizim tartýþma metodumuz
sistem üzerinden olursa daha saðlýklý
sonuca ulaþabiliriz" dedi.
TAM BAÞKANLIK SÝSTEMÝ
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç Dr. Ahmet
Özalp, katýldýðý Günün Ýçinden programýnda tam baþkanlýk sistemi de anlattý.
Doç Dr. Özalp tam baþkanlýk sistemiyle ilgili þu ifadeleri kullandý. "Amerika'yý kuranlarda sistem üzerinde tartýþtýlar. Avrupa'dan
geldikleri için, oradaki yönetim sistemlerinin aksayan yanlarýnýn yeni kuracaklarý
devlette olmamasýna özen gösterdiler. Yasama, yürütme ve yargýyý sert kuvvetler
ayrýlýðý prensibine göre oluþturdular. Din ve
aristokrasinin baskýsýndan kaçtýklarý için
geldikleri yerdeki olumsuzluklarý ortadan
kaldýran bir sistem oluþturdular. Baþkanýn
krala dönüþmemesi için en üst seviyede sýnýrlandýrýldýðýný görüyoruz. Çoðunluðu da
dengeleyen, temsili demokrasiyle iþleyen
cumhuriyet olarak kendilerini tanýmlýyorlar.
Geçmiþi analiz ederek, merkezde kuvvetler
ayrýlýðýnýn olduðu bir sistem oluþturdular.
Temsilciler Meclisinin çoðunluðu Senatoyla dengeleniyor. Senatoda her eyalet eþit
temsil ediliyor.
YARI BAÞKANLIK
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç Dr. Ahmet
Özalp katýldýðý Günün Ýçinden programýnda
yarý baþkanlýk sistemine Fransa örneðini
vererek þunlarý söyledi. "Ýstikrarsýzlýk sonucu bu sisteme geçilmiþtir. Baþkan uluslara-

Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat'ýn sorularýný cevaplayan Hitit
Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özalp, baþkanlýk sistemini isimler
üzerinden tartýþmanýn saðlýklý bir sonuç vermeyeceðini dile getirdi.

Doç. Dr. Ahmet Özalp
rasý politikalarda, baþbakan iç politikada
daha çok ortaya çýkar. Hem baþkan hem de
baþbakan halk tarafýndan seçilir. Hükümet
parlamentodan çýkar, birbirlerinin alanýna
girdikleri de olur, zorunlu birlikte yaþamak
olarak adlandýrýlýr. Demokratik kültür, alanlarý paylaþmayý beraberinde getirmiþtir. Þu
anda orda bir sistem tartýþmasý yok. Baþkan ve baþbakanýn farklý siyasal düþünceden geldikleri durumlarda dönemsel olarak
her ülkede yaþanacak sýkýntýlar olabilir, ama
bu siyasal kültürle aþýlýr.
MODEL, KÝÞÝ, DURUM VE PARTÝ
ÜZERÝNDEN TARTIÞILMAZ
Doç. Dr. Ahmet Özalp, yönetim modeli tartýþmasýnýn kiþilerden ve partilerden baðýmsýz tartýþýlmasý gerektiðinin altýný çizerek
þöyle dedi. "Baþkanlýk sistemi iyi iþleyecekse anahtar kavram denge ve denetlemedir.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekir.
Demokratik kültür bu sistemlerin iþlemesi
açýsýndan oldukça önemlidir.
Yasaya göre mi yasasýz mý yönetim olacak.
Demokrasi de çoðunluðun yasasý olarak
eleþtirilir. Her ülkenin kendi tarihsel geçmiþi
iktidar mücadeleleri farklýdýr, bu noktada
toplumsal ve siyasal kültür önem taþýyor.
Türkiye'nin çok partili hayata geçiþi Ortadoðu'ya baktýðýmýzda oldukça önemlidir.
Önemli olan bir modeli kiþiye duruma partiye göre tartýþmamaktýr. Demokratik çoðulcu kültür yoksa, parlamenter sistemde de
sorunlar yaþanýr. Hangi sistem olduðundan
ziyade toplumun demokratik kültürü, ekonomik yapýsý oluþturacaðýnýz sistem için
önemlidir. Tarihsel geçmiþ ve kültürümüze
bakarsak, ülkeye özgü koþullarda bir model tartýþýyorsanýz, durum üzerinden model
tartýþýlmamalýdýr. Modeli uyarlamak durumundasýnýz. Adý baþkanlýksa gerekleri var, modeli
var, bunun üzerinden geliþtirmek gerekir."
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BÝR DOST (3)
Cuma günü köþe yazýmýzda fýsýltý gazetesinde üfürülen manþetlerin çeþitlerinden bazýlarýný yazmýþ, asýlsýz manþetlerin nasýl önlenebilceði konusun da yorum yapmýþtýk. Konulardan biriside kamu görevlileri
idi, örneklediðimiz yazýda þöyle demiþtik; "Bu fýsýltý
gazetesinin daðýtýmýný engellemenin tek bir yöntemi
var, açýk olmak, son zamandaki adýyla þeffaflýk. Kamu görevi yapan hele bir de seçilmiþ isen, hakkýnda
alýyor - satýyor, çalýyor diye asýlsýz dedikodu yayýlýyor ise; hesap verebilir olacaksýn, gerekirse çaðýracaksýn mülkiye müfettiþini hesaplarýný inceletecek,
sonuçlarýný da muhaliflerin vicdan sahipleriyle, aklý
baþýnda uzmanlarýyla ve kamuoyu ile paylaþacaksýn.
Sonuçta aday gösterenlere, seçenlere karþý sorumluluklarýn var. Üzerinde durmayalým diye düþünürsen o yafta sana yapýþýr kalýr. Eðer bir de genel baþkanýn ve ya kefilin hatýrý için seçilen isen, ona duyulan güvenin de güvesi olursun. Duyarsýz olma, sorumluluðun iki kat daha fazla". Diye dostça tavsiyede bulunmuþtuk. Ama fýsýltý gazetesinin manþeti
günlerdir konuþuluyor ve de gerçekse ne yapsan
seni kurtarmaz, bunun üstünü örtemezsin. Kamu
malýný zimmete geçirmek,kendi menfaat ve çýkarlarýn doðrultusunda kamuya ait olaný kullanmak,bununla servet yapmak, güveni kötüye kullanmak suretiyle þerefi,haysiyeti yok edip namussuzca yaþamak hiçbir insana yakýþmaz, Allah (cc) Eþrefi mahluk dediði insana yakýþmayacak tutum ve davranýþýn
en kestirme ifadesiyle Allah'a muhalefet etmektir.
Böylesi insanlara hiç kimse inanmaz, güvenmez. Ýnsan; inanmadýðý, güvenmediði insaný beðenmez,
beðenmediðini sevmez, sevmediði insaný da saymaz, saygý ile kabul etmez. Hadi diyelim bunlarý
kimse görmedi bilmiyor, ya sen, sen bilmiyormusun
ne yaptýðýný, dinle bak sana için ne diyor, sen içini
dinlemez, veya duymazlýktan gelirsen, kendini hiçe
saymýþ olmuyor musun? Sen kendini hiçe sayarsan,
baþkasý kabul eder mi, etse ne olacak. ÖNEMLÝ
OLAN; BAÞKASININ SANA NE DEDÝÐÝ DEÐÝL, SENÝN SANA NE DEDÝÐÝNDÝR. Sakýn bu sözlerimi yanlýþ anlama bu sözler DOST sözüdür. Sana bu iþleri
normalmiþ gibi gösterenler, kendi þerefsizliklerini yaþamak için seni basamak yapmýþ olabilir, senin basamak olman, seni bunalýmdan kurtarmaz. Bunalýmla yaþadýðýn hayatta kuþ tüyü yatakta yatsan ne, yatmasan ne! Harcayamadýðýn paran çok olsa ne, olmasa ne? Þimdi bulunduðun durumun deðerlendirmen, hemen bir KARAR alman gerek. Bu iç dünyandaki çatýþmayla yaþamaya razý mýsýn, deðimlisin?
Eðer razý deðilim, ama ne yapayým diyorsan tavsiyem; Önce sana bunu makul gösteren þerefsizleri
çevrenden uzaklaþtýr. Devletin sana uygun gördüðü
maaþla geçinecek þekilde plan yap, evinden depremden, yangýndan kaçarken ne alýrsan o kadar eþyaný al çýk. Sonra malýný, mülkünü, kendi paraný ,
delikli para kalmayacak þekilde kamuya harca. Nasýl
olsa o mal, mülk, para sana yaramayacak, acýtarak
çýkacaðýna gönüllü ver. Merak etme helal kazandýklarýn, eþinle, çocuklarýnla huzur içinde yaþamaya yeter. Yeter ki sen yeter de!
Yarýn; Gazeteciler

HABERÝN KILÇIÐI

Çorumda 600 "Çölyak" hastasý var
Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Türkiye'de 70 bin, Çorum'da 600 çölyak hastasýnýn bulunduðunu belirtti.
Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl Saðlýk
Müdürlüðü tarafýndan "Her Yönüyle
Çölyak" konulu bir panel düzenlendi.
Panele Ak Parti Çorum milletvekili
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Ýl
Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ ve vatandaþlar izledi.
Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete
Dolapçý, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu verilerine göre Türkiye'de 70 bin
çölyak hastasýnýn bulunduðunu belirterek, "Bunlar hastanelerde taný
konulmuþ ve kaydý alýnan hastalar.

Gerçek rakamý bilmiyoruz. Çorum'da
600 hasta var. Bunun fazla olduðuna
inanýyoruz. Sesiz çölyak var. Sessiz
kalan bazý hastalar var. Aslýnda çölyak hastasý olup da bulgularý oturmamýþ hastalar var" dedi.
Çölyak'ýn deðiþik bir hastalýk olduðunu dile getiren Prof. Dr. Mete Dolapcý, genetik bir geçiþi bulunan hastalýðýný, vücudun kendi sistemine
karþý mikrop veya yabancý bir madde gibi göründüðüne dikkat çekti.
Çölyak'ýn kronik hastalýklar içerisinde en sýk görüleni olduðunu anlatan
Dolapçý, "Ama diðer taraftan da þöyle bir þansýmýz var. Buðday, arpa,
çavdar gibi hububat ürünlerinin içerisindeki glutenden uzak durduðumuz zaman hastalýksýz bir dönem

geçirebiliyoruz. Ekmek bizim kültürümüzde var. Ekmeksiz hiçbir þey
yapmýyoruz. Ekmek, bizim mutfaðýmýzýn en önemli besin kaynaðý. Çölyak hastalarýmýz glutensiz ekmek yiyecekler. Glutensiz undan ekmeði
bulmak kolay deðil. Belli belediyeler
yapýyorlar. Marketlere bazen geliyor.
Normal ekmeðin çok çok üzerinde
fiyatla satýlýyor. Bir sürü problemle
karþýlaþýyorsunuz. Bu açýdan baktýðýnýz zaman çok önemli bir hastalýk.
Taný koyduðunuz zaman problem
bir nebze ortadan kalkýyor. Glutensiz
ekmek kullanýlýyor. Çocuklarda geliþim devam ediyor. Taný koyamazsanýz çok büyük sýkýntýlar var. Çocuklarda geliþim geriliðine neden alýyor"
diye konuþtu.

Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan "Her Yönüyle Çölyak" konulu bir panel düzenlendi.

Prof. Dr. Mete Dolapcý
Dolapcý, Hitit Üniversitesi'nin kentteki çölyak hastalarýnýn tespiti için
çalýþmalarýnýn devam ettiðini sözlerine ekledi.
AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, çölyaký farkýndalýk gerektiren bir yaþam tarzý olarak gördüklerini belirterek, "Çölyak'ý
yaþam tarzý olarak deðerlendirip
hastalýk olarak deðerlendirilmesinden yana deðiliz. Biz nasýl yaþayacaðýmýz bildiðimiz, çölyakla dost olduðumuz sürece saðlýklý bir yaþam,
normal yaþayan, glutene alerjisi olmayan bir çok kiþiden daha uzun
ömürlü, daha saðlýk konforlu bir hayatýmýz olacak" ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan Doç. Dr.
Murat Kekilli, Yar. Doç. Dr. Seçil
Türksoy ve Yrd. Doç. Dr. Atakan
Comba, çölyak hastalýðý konusunda
birer sunum yaptýlar.

Çorum Ticaret
Borsasý
Buðday fiyatlarý
Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðdayýn
kilogramý 0,802-0,932 liradan satýldý.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en
düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/TL)
þöyle:
BUÐDAYLAR
* Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik
buðday 0,802 0,932
* Yemlik Kýrmýzý 0,760 0,760
* Tritikale 0,714 0,718
* Arpa Yemlik 0,682 0,687.
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Yol ortasýnda tabut
görenler þaþýrdý
Çorum'da Valilik kavþaðýnda kýrmýzý ýþýkta bekleyen cenaze
aracýnýn arkasýndan yere tabut düþtü. Tabutu görenler þaþtý kaldý
Çorum'da, yol ortasýndaki tabut görenleri þaþkýna çevirdi.
Ýlginç olay, valilik
kavþaðýnda yaþandý.
Ýlginç olay, Gazi Caddesi ile Bahabey
Caddesi'nin kesiþtiði
kavþakta meydana
geldi. Kýrmýzý ýþýkta
bekleyen bir minibüsün arkasýnda bulunan boþ bir tabut,
aracýn hareket etmesiyle yola düþtü.
Kentin en iþlek caddesinde yerde tabut
olduðunu gören vatandaþlar cep telefonlarýna sarýldý.
Vatandaþlarýn haber
vermesi üzerine sürücü aracý ileri park
edip tabutu bulunduðu
yerden
alýp arabaya götürdü.

Kýrþehir'deki deprem
Çorum'u da salladý
Kýrþehir'de 5.0 büyüklüðünde deprem meydana
geldi. Sarsýntý Çorum'da da hissedildi
Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum
Yönetimi Baþkanlýðý'na baðlý
Deprem Dairesi Baþkanlýðý'nýn
internet sitesinde yer alan verilere göre saat 19.40'da merkez
üssü Kýrþehir'in Çiçekdaðý ilçesi
olan 5.0 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. 14.74 kilometre derinlikte gerçekleþen
deprem Çorum ve çevre illerde
de hissedildi.
Yer kabuðunun 14,74 kilometre
altýnda gerçekleþen deprem
sonrasý yapýlan görüþmelerde,
depremin þiddetli hissedildiði
Çiçekdaðý ilçesine baðlý köylerde bulunan bazý kerpiç evlerde
hasar oluþtuðu belirlendi.
Deprem, Çorum, Yozgat, Ankara, Nevþehir, Kayseri, Kýrýkkale
ve Sivas'ta da hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybý

ve yaralanma yaþanmadý.
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Baþkanlýðý (AFAD) Danýþma Kurulu Üyesi Orhan Tatar, merkez
üssü Kýrþehir'in Çiçekdaðý ilçesi
olan 5 büyüklüðündeki depremin ilginç ve araþtýrýlmasý gereken bir sarsýntý olduðunu söyledi. Tatar depremin Çiçekdaðý ilçesinin kuzey batýsýnda bir noktada meydana geldiðini belirterek, Çiçekdaðý ve civarýnda deprem üretebilecek tanýmlanmýþ
herhangi bir aktif fay bulunmadýðýna dikkati çekti.
Depremin 3,7 kilometre derinlikte meydana geldiðini ve sýð olduðunu dile getiren
Tatar, bu nedenle
çevre illerden dahi
hissedildiðini ifade
etti.

Cerioðlu; Baþbakanýn teveccühü
Baþbakan'ýn Tunceli görevi verdiði Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu gazetemize konuþtu
AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 1 Kasým seçiminde partisinin milletvekili çýkaramadýðý Hakkari, Þýrnak ve Tunceli'ye üçer milletvekilini görevlendirdi. Davutoðlu'nun, AK Parti 24. Ýstiþare ve
Deðerlendirme Toplantýsý'nýn
açýlýþ konuþmasýnda dile getirdiði milletvekili çýkarýlamayan
Hakkari, Þýrnak ve Tunceli'ye diðer bölgelerden milletvekili görevlendirilmesinin yapýlmasýnýn
ardýndan, Tunceli için görevlendirilen Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt
konuya iliþkin deðerlendirmeyi
gazetemize yaptý.
Tunceli için görevlendirilen Ak
Parti Çorum Milletvekili Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, gazetemize yaptýðý deðerlendirmede,

Baþbakanýmýzýn teveccühüyle
böyle bir görev verildi. Görevimizin önemini biliyoruz. Tunceli'de de proje bazlý çalýþacaðýz,

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt

özellikle kadýn istihdamýna yönelik çalýþmalara aðýrlýk vereceðiz" dedi.
Daha önce bölgede çeþitli çalýþmalarda bulunduðunu belirten
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu, "Genel Merkezde görevli
olduðum dönemde Aðrý ve Þýrnak'ta çalýþmalar yaptýk, bölgeyi
biliyorum, ülkemizin her noktasý
bizim topraðýmýzdýr, verilen görevi en iyi þekliyle yerine getirip
baþarýlý olmak istiyoruz" diyerek, Tunceli Milletvekili gibi çalýþacaðýz, görevlendirme süresini
bilmiyoruz ama 4 yýllýk bir görevlendirme þeklinde düþünüyoruz, hep birlikte çalýþarak,
bölge insanýmýzýn refahý için elimizden geleni yapacaðýz, sizlerin katkýlarýnýzý her zaman bekliyoruz" dedi.

Ýþ Baþý Eðitim Programýnda
maaþlar gecikmeli ödendi
Çorum'da Ýþ Baþý Eðitim Programý kapsamýnda
çalýþan personel maaþlarýný gecikmeli olarak aldý
Ýþveren tarafýndan personele ödenen maaþ ve
SGK prim gidelerinin 6 ay boyunca Ýþkur tarafýndan karþýlanmasý ve bu yolla iþletmelerin
eleman ihtiyaçlarýnýn bu yolla karþýlanmasýný
hedefleyen proje kapsamýnda Ýþ Baþý Eðitim
Programý aracýlýðýyla çalýþanlar maaþlarýný gecikmeli olarak dün itibarýyla alabildi.
Konuya iliþkin Çorum Ýþkur tarafýndan gazetemizin sorusu üzerine yapýlan açýklamada beþ
günlük tatilin ödemenin gecikmesinde etken
olduðu belirtildi. Dün görüþtüðümüz Ýþkur yetkilileri maaþlarýn banka hesaplarýna geçtiðini
ifade etti. Öte yandan proje kapsamýnda çalý-

Her yer kýþ, Osmancýk'ta yaz
Yurdun dört bir yanýnda kýþ mevsimi yaþanýrken Çorum'un
Osmancýk ilçesinde sanki yaz mevsimi yaþanýyor
Birkaç gün önce kar ve yaðmur
altýnda kalan Osmancýk Pazar
günü yaz mevsimini aratmayan
güneþli bir gün yaþarken vatandaþlar da çay bahçelerini doldurdu.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde
güneþin kendini göstermesi ile
sahilde bulunan çay bahçelerini
dolduran vatandaþlar güzel havanýn tadýný çýkarttý.
Avrupa ve Türkiye'nin bir çok
bölgesinde kar yaðýþý etkili olurken, yurdun dört bir yanýnda kýþ
manzaralarý yaþanýrken Osmancýk'ta yaz gibi hava kendisini
hissettiriyor. Vatandaþlar çay
bahçelerinde çayýný yudumlarken keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Devlet Personel Baþkanlýðý 25 memur alacak
Devlet Personel Baþkanlýðý bünyesinin memur personel ihtiyacýný karþýlamak
üzere toplamda 25 adet Uzman Yardýmcýsý alýyor, son baþvuru tarihi bugün
þan personel akþam saatleri itibarýyla maaþlarýný bankamatiklerden çekebildi.

Ýþ Baþý Eðitim Programý aracýlýðýyla çalýþanlar maaþlarýný gecikmeli olarak dün itibarýyla alabildi.

Devlet Personel Baþkanlýðý 23 Aralýk 2015 tarihli yapmýþ olduðu duyurusuna göre bünyesinde bulunan
boþ kadrolarý doldurmak adýna 9 uncu ve 8 inci derecelerden toplamda 25 adet Devlet Personel Uzman
Yardýmcýsý alacak. Alýnacak olan Uzman yardýmcýlarý,
Devlet Personel Baþkanlýðýnýn yapacaðý Giriþ sýnavý
ile kadroya alýnacaktýr. Sýnava girebilmek için aranan
þartlara uygun olmanýz gerekmektedir. Aranan þartlar
ve baþvuru bilgileri þöyledir:
GENEL ÞARTLAR:
- Giriþ Sýnavýnýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý itibari ile 35
yaþýný doldurmamýþ olan adaylar,
- 657 Sayýlý Devlet memurlarý kanunun 48. maddesinde yer alan þartlarý taþýyan adaylar,
- Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdýþýndaki öðretim kurumlarýndan mezun olmak,
- Askerliðini tamamlamýþ veya askerlik ile ilgisi bulun-

mayan adaylar ( erkek adaylar için ),
- Görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek herhangi bir saðlýk durumuna sahip olmayan adaylar,
- 2014 ve 2015 yýllarýnda ÖSYM tarafýndan düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sýnavýndan KPSSP47
puan türünden en az 80 ve üzeri puan almýþ olan
adaylar,
BAÞVURULAR:
Baþvuruda bulunacak olan adaylar, 11 Ocak 2016 tarihi ile 15 Ocak 2016 tarihleri arasýnda gerçekleþtirmeleri gerekmekte. Baþvurular, Devlet Personel Baþkanlýðý Ýzmir Caddesi No:41 Kýzýlay/ANKARA adresine
þahsen veya posta ile yapýlabilir. Posta ile yapýlan
baþvurularýn Baþkanlýða en geç son baþvuru günü
mesai bitimine kadar ulaþmasý gerekmekte. Postada
meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanýnda ulaþmayan baþvurular dikkate alýnmayacak.

Yarýn: PTT 58 Sözleþmeli Personel Alacak,
baþvuruda son tarih ve baþvuru koþullarý
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Pankobirlik'te neler oluyor

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner

Baþkan Þahiner
gazeteleri ziyaret etti
Çorum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
meclis üyeleriyle birlikte Sungurlu'da bulunan yerel gazete ve ajanslarý ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner ziyaretinde yerel basýnda görev
yapan gazetecilerin 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler gününü
kutlayarak, basýn mensuplarýnýn belediye çalýþmalarý
hakkýnda sorularýný yanýtladý.
Baþkan Þahiner, "Þartlar ve
imkanlar ne olursa olsun görevlerinizi en iyi þekilde yerine getirmek için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak, büyük bir sorumlulukla çalýþýyorsunuz. Bu çalýþma temposu içerisinde Sungurlu'nun sesi, gözü ve kulaðý
olmayý en iyi þekilde devam
ettiriyorsunuz. Gazeteciler
olarak sizler, halkýmýzýn ha-

Çrt de yayýnlanan Günün Ýçinden Programýnda bu gün Çorum Pankobirlik masaya
yatýrýlacak. Çorum Pankobirlik Yönetimini
belirleyecek olan seçim yaklaþýrken, yeni
yönetimin nasýl olacaðý tartýþýlýyor. Mevcut
Yönetim Kurulu Baþkanýyla ilgili çeþitli iddialar uzun süredir kamuoyunda konuþulurken, Nisan ayýnda yapýlmasý muhtemel seçimde kimlerin baþkan adayý olacaðý önem
kazanýyor.
Nisan ayýnda yapýlmasý muhtemel seçim
öncesinde Çorum Pankobirlik Baþkanlýðýna
adaylýðý konuþulan Sefer Kahraman canlý
yayýnda Ayhan Aykanat ile Günün Ýçinden
Programý'nýn konuðu olacak. Hafta içi hergün 8.30-10.00 saatleri arasýnda ÇRT den
yayýnlanan programa konuk olacak olan
Sefer Kahraman, Çorum Pankobirliðin ekonomik durumu, kimlerin baþkan adayý olarak seçim yarýþýna gireceði ve Pancar Üreticisinin Pankobirlik'ten beklentilerini anlatacak.
Hafta için hergün saat 08.30- 10.00 saatleri
arasýnda canlý yayýnlanan programda gündeme iliþkin konular ve günün gazete özetleri iþleniyor.
Türksat uydusu üzerinden yayýn yapan
ÇRT'yi þu frekanstan izleyebilirsiniz Frekans: 12130, Polarizasyon: Vertical (Dikey),
Symbol Rate : 27,500, Fec: 5/6.
(Haber Merkezi)

ber alma ihtiyacýný karþýlamalarý açýsýndan çok önemli
bir görevi yerine getirmektesiniz. Hem 10 Ocak çalýþan
gazeteciler gününüzü hem
de yeni yýlýnýzý en içten dileklerimle kutluyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum"
diyerek basýn mensuplarýnýn
Çalýþan Gazeteciler gününü
kutladý.
Sungurlu'da faaliyet gösteren gazete ve ajanslarýn imtiyaz sahipleri ile çalýþan basýn mensuplarý bu anlamlý
gün sebebiyle kendilerini
unutmayýp ziyaret etmesinden dolayý Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner'e teþekkür ettiler.

Ýl Trafik Komisyonu kararý ile Kulaksýz Sokak'ta trafik
sorununu rahatlatacak uygulama hayata geçirildi.

Kulaksýz Sokak'ta trafiði
rahatlatacak uygulama
Ýl Trafik Komisyonu kararý ile Kulaksýz Sokak'ta trafik sorununu
rahatlatacak uygulama
hayata geçirildi. Araçlarýn iki yönlü park etmesini engellemek
amacýyla yol bölündü
Þehrin iþlek caddelerinden olan Gazi Caddesi ile Sel Sokak,
Cengiz Topel Caddesi
ve Kýbrýs Caddelerini
baðlayan Kulaksýz Sokak'ta geçtiðimiz yýllarda tek taraflý olarak
park yasaðý uygulanmaya baþlamýþtý. Yasaða raðmen araç parklarýnýn önüne geçilemezken, zaman zaman da çift sýra parklar
nedeniyle Kulaksýz Sokakta trafik akýþý
saðlanamýyordu. Bu soruna çözüm bulunmasý amacýyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Ýl Trafik Komisyonu kararý üzerine Kulaksýz Sokak belediye ekiplerince, delinatör
ismi verilen yol bölme dubasý ile yolun
Gazi Caddesi'nden Kulaksýz Cami yönüne

olan þeridi dar, diðer þeridi geniþ olmak
üzere ikiye bölündü. Böylece park yasaðý
uygulamasý olan Gazi Caddesinden Kulaksýz Sokak istikametine giden yolun
sað tarafýndan araçlarýn park etmesi önlenmiþ oldu. Diðer þeritte ise araçlarýn
park etmesine izin verilecek.
Yapýlan uygulama ile çift sýra
parklar nedeniyle oluþan trafik sorunun çözüme ulaþmasý
hedefleniyor.

Sefer Kahraman

. Yasaða raðmen araç parklarýnýn önüne geçilemezken, zaman zaman da çift
sýra parklar nedeniyle Kulaksýz Sokakta trafik akýþý saðlanamýyordu.

Kadastro ve Tapu Müdürü'nden
Rektör Alkan'a ziyaret
Çorum Barosu 64 yaþýnda
Çorum Barosu kuruluþ yýldönümünü
kutlayacak. Baro'nun kuruluþunun 64. Yýldönümü nedeniyle yemekli toplantý
düzenlenecek. Yarýn
saat 19.00 da düzenlenecek yemekli kutlama
programýna
Türkiye Barolar
Birliði
Baþkaný
Prof. Dr.
Metin
Feyzioðlu'da katýlacak.
Çorum Barosu'nun
64. Yýldönümü nedeniyle düzenlenen yemekli toplantýya çok sayýda Baro üyesinin katýlmasý bekleniyor.

Çorum Kadastro Müdürü
Tonguç Genç ve Tapu
Müdürü Mehmet Oymak
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret
etti.
Ziyaretten memnuniyet
duyduðunu ifade den Alkan, kampüs alanýnýn kamulaþtýrma çalýþmalarýnda ve sonrasýndaki süreçlerde alýnan destek
için Bölge Müdürü nezdinde Çorum Tapu ve
Kadastro Müdürlüklerine
teþekkür etti. Ayný zamanda ziyarette, ortak
organizasyonlar düzenlenebileceði ve karþýlýklý
desteklerin olabileceði
hususunda da görüþ birliðine varýldý.
Çorum Kadastro Müdürü
Tonguç Genç, her zaman olduðu gibi bundan
sonrasýnda da ikili iþ birliklerinde ve ortak çalýþmalarda bulunmaktan
mutluluk duyacaklarýný
ve desteklerinin devam
edeceðini bildirerek bundan sonraki çalýþmalarýnda Hitit Üniversitesi'ne
baþarý diledi.

Sendikadan kýsa film,
fotoðraf ve aný yarýþmasý
alanýnda hizmet sunumu ve çalýþma koþulSaðlýk-Sen Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu
larýdýr.
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk* Filmler en az 5 dakika, en çok 10 dakika
Sen tarafýndan her yýl düzenlenen kýsa film,
olacaktýr.
fotoðraf ve aný yarýþmasýyla ilgili yaptýðý
* Katýlýmcýlar, yarýþmaya en fazla 5 kýsa film
açýklamada,"Sendikamýz, her yýl yaptýðý geleneksel aný yarýþmasýna ek olarak bu yýl fo- ile katýlabilirler. Her filmin 5 adet DVD kopyasý ile birlikte, yönetmenin ve oyuncularýn
toðraf ve kýsa film yarýþmasý da düzenliyor.
kýsa özgeçmiþi ve filmin kýsa özetini içeren
1 Mart 2016 tarihine kadar baþvurularýn yabir CD'ye kaydedilerek
pýlacaðý yarýþmalarda,
sendikamýz adresine iaher kategoride derecedeli taahhütlü veya kargo
ye girenlere para ödülü
yolu ile ulaþtýrýlacaktýr.
verilecek. Fotoðraf ve
Katýlýmcýlar teyit için 444
aný yarýþmasýna katýla1995 / 149 nolu telefonu
cak eserler, þartnamede
arayabilirler.
yer alan e-mail adresine
* Yarýþmaya Türkçe dýgönderilecek. Film kateþýnda bir dil ile katýlacak
gorisinde yarýþacak
yönetmenlerin Türkçe alt
eserler ise kargo ile Geyazýlý yada Türkçe düblajnel Merkezimize ulaþtýrýlý film kopyalarýný da ayrýlacak."
ca eklemeleri gerekmekYarýþma hakkýnda açýktedir.
lamalarda bulunan Laf* Film çekimleri HD çecý,"Cana Can Katanlar"
Saðlýk-Sen Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu kim yapan video kamera
temasýyla düzenlenen
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý
veya HD çekim yapabikýsa film yarýþmasýnda
len cep telefonlarý ile de
videolar en az 5, en fazyapýlabilecektir. Filmlerde her türlü montaj
la 10 dakika olacak. Birinciye 5 bin, ikinciye
4 bin, üçüncüye ise 3 bin TL ödül verilecek. ve filtreleme tekniði kullanýlabilecektir.
* Yarýþmaya katýlacak filmler, daha önce hiçAyrýca jüri tarafýndan seçilecek olan özel kýbir yerde yayýmlanmamýþ olmalýdýr.
sa filme ise 3 bin TL ödül verilecek. Bunun
* Filmler, jüri tarafýndan deðerlendirilecektir.
yaný sýra film yarýþmasýna katýlmak isteyen* Yarýþmaya, Seçici kurul üyeleri ve birinci
ler, farklý 5 kýsa filmle yarýþmaya katýlabilecek. Her filmin 5 adet DVD kopyasý ile birlik- derece yakýnlarý, Saðlýk-Sen Genel Yönetim
Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakýnlarý,
te, yönetmenin ve oyuncularýn kýsa özgeçGenel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulu
miþi ve filmin kýsa özetini içeren bir CD'ye
asýl üyeleri ile sendikamýz þube baþkan ve
kaydedilerek sendikaya iadeli taahhütlü veyönetim kurulu üyelerinin birinci derece
ya kargo yolu ile ulaþtýrýlmasý gerekiyor.
yakýnlarý katýlamaz.
Yarýþma þartnamesi þu þekilde açýklandý:
* Yarýþmaya yalnýzca sendikamýz üyeleri ka- * Dereceye giren filmler, seçici kurulun deðerlendirmesinden sonra web sitemizden
týlabilecektir.
duyurulacaktýr.
* Yarýþma konusu; saðlýk ve sosyal hizmet
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Milletvekili Ceritoðlu
gönüllü olarak
Tunceli'ye gidiyor
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, AK Parti'nin milletvekili çýkaramadýðý Tunceli, Hakkari ve Þýrnak'a gidecek 9 vekili gönüllü isimler arasýndan
seçti. 9 gönüllü arasýnda Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'ta var

‘Türkiye Sucul Canlýlar Müzesi’
Ýþbirliði Protokolü imzalandý
Süleyman Demirel Üniversitesi ve
Hitit Üniversitesi arasýnda "Türkiye
sucul Canlýlar Müzesi" iþbirliði protokolü imzalandý.
Protokol, Hitit Üniversitesi tarafýndan Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Sucul
Canlýlar Müzesi'ne materyal saðlanmasý ve müze materyallerinin
ortak kullanýma açýlmasý ile ilgili
her türlü iþ ve iþlemi kapsýyor.
Protokol kapsamýnda, Hitit Üniversitesinde yapýlacak projelerden elde edilecek sucul flora ve fauna
materyalleri ile örnekleri, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Sucul Canlýlar Müzesi'nde korunarak sergilenecek.
Ayný zamanda Hitit Üniversitesinde eðitim gören lisansüstü öðrencileri, müzede bulunan materyallerden faydalanabilecek.

AK Parti Genel Baþkaný ve
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 1 Kasým seçiminde partisinin milletvekili çýkaramadýðý Hakkari, Þýrnak ve Tunceli'ye üçer milletvekilini görevlendirdi.
Alýnan bilgiye göre, Davutoðlu'nun, Afyonkarahisar'da
düzenlenen AK Parti 24. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nýn açýlýþ konuþmasýnda dile getirdiði, milletvekili
çýkarýlamayan Hakkari, Þýrnak ve Tunceli'ye diðer bölgelerden milletvekili görevlendirilmesi konusu da toplantýda ele alýndý.

Buna göre, Hakkari için Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ýstanbul milletvekilleri
Halis Dalkýlýç ve Belma Satýr,
Þýrnak için Konya Milletvekili
Abdullah Aðralý, Ýstanbul
milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ravza Kavakçý Kan,
Tunceli için ise Malatya Milletvekili Mustafa Þahin, Ýstanbul Milletvekili Azmi
Ekinci ve Çorum
Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlugörevlendirildi.

ÇOK SAYIDA VEKÝL
GÖNÜLLÜ OLDU
Toplantýda, çok sayýda milletvekilinin söz konusu illere
gönüllü olarak görevlendirilmesini istediði belirtilirken,
Baþbakan Davutoðlu'nun bu
isimler arasýndan bir tercih
yaptýðý ifade edildi.
ÝÞTE 3 ÝLE
GÝDECEK 9 VEKÝL

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt

155 bin 250 araç
Çorum'da trafiðinde
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda "Türkiye sucul Canlýlar Müzesi" iþbirliði protokolü imzalandý.

Öðrenci koçluðu kursu düzenlendi
Aktif Eðitim Sen Çorum Temsilciliði tarafýndan Sertifikalý
"Öðrenci Koçluðu ve Eðitim
Danýþmanlýðý" kursu düzenlendi.
Öðrenci Koçluðu ve Eðitim Danýþmanlýðý Sertifikalý Eðitim
Programýna 109 eðitimci katýldý. 2-3-9-10 Ocak Tarihlerinde
4 tam gün süren Koçluk Eðitimine, Eðitimci ve Eðitime ilgi
duyanlarla sendika üyesi olup
olmayan 109 eðitimci katýldý.
Öðrenci Koçluðu Eðitimi, Eðitimci Cahit Tutal tarafýndan
verildi. Cahit Tutal, yapýlan
kurs çalýþmasýný deðerlendirdi.'' Gittiðim birçok il arasýnda
bu kadar çok katýlýmla Çorum
ili rekor kýrmýþ durumdadýr. Bu
da Çorumun, Çorumlu eðitimcilerin mesleki bilgi ve donanýmlarýna çok önem verdiklerinin bir neticesidir. Kursiyerlerimiz yapýlan bu eðitim çalýþmasýndan çok memnun kaldýlar. Kursiyerler
bu eðitimle sosyal hayatta ve eðitim hayatýnda kullanabilecekleri çok kýymetli bilgiler öðrendiler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
Aktif Eðitim Sen Çorum Temsilciliði Baþkaný Adem Yücel; ''Sendika olarak eðitim
faaliyetlerine aralýksýz devam ediyoruz.
Sendikacýlýða yeni bir soluk olamaya çalýþmaktayýz derken bunu icraatlarýmýzla da
gösterme gayreti içindeyiz. Üyelerimizin
ve eðitim çalýþanlarýmýzýn mesleki bilgi ve
donanýmlarýný geliþtirme adýna, onlara fýr-

Aktif Eðitim Sen Çorum Temsilciliði tarafýndan Sertifikalý
"Öðrenci Koçluðu ve Eðitim Danýþmanlýðý" kursu düzenlendi.
satlar sunmak için var gücümüzle çalýþýp
yeni eðitimler ve projelerle var olmaya
devam edeceðiz. Bizim anlayýþýmýzda
Sendikacýlýk sadece birilerini veya bir
þeyleri eleþtirip bir kenara çekilmek deðil ,
yanlýþlarý düzeltme, yapýlmasý gereken fakat yapýlamayanlara dair yeni projeler üretip, yeni fikirlerle hem eðitime hem de
eðitimcilere katký saðlamaktýr. Biz tüm
eðitimcilere destek olmak için varýz. Acaba eðitime nasýl bir katký sunabiliriz ? Biz
bunun derdindeyiz. Yerinde ve makul
eleþtireler ile daha iyi bir eðitim için elimizden gelenleri yapýyoruz. Bununla da

birlikte geliþim ve deðiþim için de bu gibi
çalýþmalar aðýrlýk vermekteyiz. Bizim yapmak istediklerimiz daha iyi bir eðitim, daha verimli insanlar ve daha sürdürülebilir
bir eðitim sistemi. Biz bu hedeflere katký
saðlamak için elimizden gelenleri sonuna
kadar yapmaya devam edeceðiz." dedi.
Yücel; Önümüzdeki zaman dilimlerinde
bununla da kalmayýp Aktif Eðitim Sen
Çorum Temsilciliðinden talep edilen kurslar arasýnda olan Akýl Oyunlarý, Hýzlý Okuma, Hafýza Teknikleri, Diksiyon Eðitimi gibi daha nice kurs planlarýmýzda bulunmaktadýr" dedi.

Motorine indirim
Akaryakýt daðýtým þirketleri, dün gece
yarýsýndan itibaren geçerli olmak üzere
motorinin litre fiyatýnda ortalama 9 kuruþ indirim yaptý.
Ýndirim sonrasý litresi ortalama 3,52 lira
olan motorinin yeni fiyatý 3,43 lira olacak.
Daðýtým firmalarýnýn belirlediði fiyatlar,
rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler
ve kentlere göre küçük çaplý deðiþiklik
gösterebiliyor.

Türkiye genelinde trafiðe kayýtlý
araç sayýsý Kasým ayý sonu itibarýyla 19 882 069 oldu. Çorum
genelinde ise bu sayý 155 bin
250 olarak açýklandý.
Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Kasým ayý sonu itibarýyla
155 bin 250 oldu. Türkiye genelinde ise Kasým ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19
milyon 882 bin 69 adet taþýtýn
%52,9'unu otomobil, %16,3'ünü
kamyonet, %14,8'ini motosiklet,
%8,5'ini traktör, %4'ünü kamyon, %2,2'sini minibüs, %1,1'ini
otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Kasým ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 96 bin 956 adet taþýt
içinde otomobil %58,1 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla
%18 ile kamyonet, %10,1 ile
motosiklet, %7,3 ile traktör takip
etti. Taþýtlarýn %6,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel
amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Kasým ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Ekim ayýna göre
%14,2 arttý. Bu artýþ otomobilde
%24, otobüste %18, kamyonette %21,3, kamyonda ise %5,1
olarak gerçekleþti. Minibüste
%9,9, motosiklette %15,6, özel
amaçlý taþýtlarda %3,9, traktörde
ise %2,6 azalýþ oldu.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
geçen yýlýn ayný ayýna göre
%3,3 arttý
Kasým ayýnda geçen yýlýn ayný
ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan
taþýt sayýsýnda %3,3 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde
%0,8, minibüste %6, otobüste
%90,6, kamyonette %15,2, özel
amaçlý taþýtlarda %70,6, traktörde ise %0,8 olarak gerçekleþti.
Kamyon ve motosiklette ise
%3,8 azalýþ oldu.
Ocak-Kasým döneminde 1 milyon 146 bin 978 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 93 bin 630
adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam
taþýt sayýsý 1 milyon 53 bin 348
adet arttý. Kasým ayýnda 571 bin

180 adet taþýtýn devri yapýldý
Devri(1) yapýlan toplam 571 bin
180 adet taþýt içinde otomobil
%69,6 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %16,3 ile kamyonet, %4,2 ile motosiklet,
%4,1 ile traktör takip etti. Kasým
ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn
%5,8'ini ise minibüs, otobüs,
kamyon ve özel amaçlý taþýtlar
oluþturdu.
Trafiðe kayýtlý LPG'li otomobil
oraný %40,5 oldu
Kasým ayý sonu itibarýyla trafiðe
kayýtlý 10 milyon 509 bin 258
adet otomobilin %40,5'i LPG,
%31,4'ü dizel, %27,7'si benzin
yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise
%0,4'tür.
Kasým ayýnda 56 326 adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý
Kasým ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 56 bin 326 adet otomobilin
%13,1'inin Renault, %12,1'inin
Volkswagen, %7,4'ünün Opel,
%6,8'inin Hyundai, %6,6'sýnýn
Fiat, %6,3'ünün Toyota, %6,2'sinin Ford, %5,6'sýnýn BMW,
%4,9'unun Mercedes-Benz,
%4,6'sýnýn Dacia olduðu,
%26,4'ünün ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü.
Trafiðe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin
kaydý yapýldý. Ocak-Kasým döneminde trafiðe kaydý yapýlan 664
bin 267 adet otomobilin
%40,3'ü 1501-1600, %22,8'i
1401-1500, %17,2'si 1300 ve altý, %14,4'ü 1301-1400, %3,6'sý
1601-2000, %1,6'sý 2001 ve üstü
motor silindir hacmine sahiptir.
Motor silindir hacmi bilinmeyen
otomobillerin oraný ise %0,1'dir.
Trafiðe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydý yapýldý. OcakKasým döneminde trafiðe kaydý
yapýlan 664 bin 267 adet otomobilin %63,3'ü
beyaz, %15'i gri,
%9,1'i siyah ve
%5,6'sý kýrmýzý
iken %7'si diðer
renklerdedir.

Türkiye genelinde trafiðe kayýtlý araç sayýsý
Kasým ayý sonu itibarýyla 19 882 069 oldu.
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Evlenmenin yöntemi
KÝM ÝSTEMEZ?
Evet, kim istemez "Sultani Aile"nin reisi ve o Sultani Aile'nin sultan hatunu olmak.
Kim istemez? Ýyiyi, doðruyu,
güzeli ve düzenliyi istemeyen
insan olur mu? Elbette olmaz.Ýnsanlarýn hepsi iyiyi,
doðruyu, düzenliyi, güzeli ister. Ýster ama; bunu anlayacaðýmýz biçimde anlatan ve öðreten olmamýþ.
Daha önemlisi de, insaný ispat edecek, yuvadýr." Yuvadan insan yetiþir" özetinin
gerçek anlamýný arayan, düþünen olmamýþ. Hatta aile bir
teferruat durumuna düþürülmüþ. Ýnsan demek, aile demektir. Ýnsan ailesi bu kadar
kutsal iken; hayvan yuvasýna
benzetmek "Hayvan Tiplerin"
eseri olduðunu gösterir.
Biz neden gerçek deðerlerimizi onlara yýktýrýyoruz? Onlarýn icat edip ortaya attýklarý,
kendi adamlarýna yaptýrdýklarý
adetler de, hayvanlar sayýlýr.
Hayvaný evin içine alýrsak,
hayvan kendi yaþayýþýný kendisi deðiþtiremez. Onu terbiye etmek gerekir.
Pekâlâ terbiye etmediðimiz
hayvaný eve alýp býrakýrsak,
bizim bütün düzenimizi bozar,
yýkar ve nihayet kendi yaþadýðý ahýra çevirir. Hayvaný aldýðýmýz ev, artýk o hayvanýn ahýrý olur, bize oturacak yer kalmaz deðil mi? iþte bizim evlerimiz de böyle olmuþtur. Yalan mý?
Bize asrilik lâfý yutturmuþlar.
Biz asriliðe heves ettikçe, o
görenekleri ve adetleri kabul
edip ailemize zararlarýný bildirmediðimizden, hayvanlarý ka-

pýnýn önüne hazýrlamýþ oluyoruz. "Zaman icabý" diye de
yutturmuþlar. "Zaman icabý"
diye yabancýnýn yaptýklarýný
her yapýþýmýzda, evimizin içine bir hayvan daha almýþ oluyoruz.
Bugün çoðumuzun hayatýný
ciddi bir gözle izlersek, týpa
týp hayvanlar gibi yaþayýþýmýzý
müþahede ederiz.
Oysa hayvanýn hiçbir davranýþýna, insan kesinlikle benzemeyecek. Ana hat budur. Yemek, içmek, cinsî münasebette bulunmak, yatmak gibi
hayvana benzer taraflarýmýzý
bile Yaþatan'ýmýz, hayvandan
çok farklarla ayýrmýþtýr.
Meselâ hayvanlar büyüðünü,
küçüðünü beklemeden, ellerini yýkamadan, dua falan yapmadan bulduðunu ya da
önüne koyulaný hemen yer.
Ýnsan ise; sofranýn bütün adabýna uygun hareket eder ve
isteklerine hakim olarak yer.
Önce büyükleri baþlar. Çocuklara öncelik tanýnýr. Eller yýkanýr. Dua edilir. Besmele ile
baþlanýr. Dökmeden, seçmeden tertemiz yemekler yenir.
Piþirmek, hazýrlamak ise; bazý
hayvanlar da piþmiþ yer.
Biz þimdi insanýn yapma, baþarma gücünü deðil, özel yaþama tarzýnýn hayvana benzeyip benzemediðini konu yapmýþýz.
Yarýn; HAYATIN ÖZEL KISMINI
KESÝN HATLARIYLA AYIRMAK,
ZORUNLUDUR

Abdulkadir DURU

‘Gripten korunmak için
eller sýk sýk yýkanmalý’
Uzmanlar sýk sýk dile
getirdikleri gripten korunma yollarýna bu kez
de Prof. Dilara Ýnan
dikkat çekti. Ýnan,
H1N1 virüsünün bulaþmasýný önlemek için
özellikle toplu taþýma
araçlarýný, kapý kollarýný
ve telefonlarý kullandýktan sonra ellerin yýkanmasýný önerdi.
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilara
Ýnan, ülke genelinde
ölümlere neden olan
H1N1 virüsüne karþý
alýnmasý gereken önlemlere bir kez daha
dikkat çekti.
Ýnan, hastanede düzenlediði basýn toplantýsýnda, H1N1'in
2009'dan bu yana
mevsimsel virüs olarak görüldüðünü söyledi.
Tüm griplerin yaklaþýk yüzde
70'inin nedeninin söz konusu virüs olduðunu belirten ve korunmada aþýnýn önemine deðinen
Ýnan, kronik kalp, akciðer, þeker
hastalýðý olanlar, yaþlýlar, çocuklar
ve gebelerin mutlaka aþýyla korunmasý gerektiðini ifade
etti.
Gribe karþý ellerin bol su ve
sabunla sýk sýk yýkanmasý
gereðine iþaret eden Ýnan,
"Özellikle toplu taþýma araçlarýna binip indikten sonra.
Kapý kolu gibi ortak kullanýlan telefonlar gibi bunlara
temastan sonra mutlaka ellerin bol sabun ve suyla iyice yýkanmasý gerekiyor. Yine de aþý en önemli korunma yolu. Ocak ayýnda grip
vakalarý pik yapýyor fakat
bu dönem dahil aþýlanmaya devam edilebilir. Yeterli
sývý alýnmasý, iyi beslenilmesi de yine gribe karþý
koruyucu önlemler arasýnda yer alýyor" diye konuþtu.
ELLERINÝZÝ 30
SANÝYE YIKAYIN

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ

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

Ýçerik

10.TL

* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.
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Gripten korunmada kiþisel
tedbirlerin önemine iþaret
eden Prof. Oðuz Karabay,
ellerin su ve sabunla 30 saniye yýkanmasý veya kolonyayla 15 saniye ovuþturul-

masýyla virüsün uzaklaþtýrýlabileceðini söyledi.
Domuz gribinin salgýn boyutunda
olmadýðýný, paniðe yol açacak bir
durumun da yaþanmadýðýný bildiren Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Oðuz Karabay, gribin
virüs hastalýðý olmasýndan dolayý

1 metre yakýnýndaki kiþilere rahatlýkla bulaþabileceðini söyledi.
Su ve sabunla toplam 30 saniye
güzel þekilde el yýkanýr veya kolonyayla 15 saniye ovuþturulabilirse bu virüsün uzaklaþtýrýlmasýnýn mümkün olacaðýný ifade
eden Karabay, "Halk arasýnda 'do-

muz gribi oldum, ne yapacaðým
ben?' kaygýsý yersiz bir korku.
Türkiye'nin çeþitli illerinde 'domuz gribi' þüphesi adý altýnda birtakým ölümler yaþandý. Ancak
H1N1 dediðimiz influenza virüsü
salgýn ve paniðe neden olacak
boyutta deðil" dedi.

Sebzelerden gelen saðlýk
Lahana
* Baþsýz ve baþlý lahananýn gerek insan için ve gerek hayvan
için faydalarýný tam olarak anlatmamýz mümkün deðildir. Yani lahana bitkisinin pek çok faydalarý vardýr,
* Hatta eski Romalýlarýn hekim ve tabipleri zuhur etmezden
evvel 600 yýl kadar lahananýn çeþitleriyle tedavi olup bütün
hastalýklarý onunla giderdikleri rivayet olunur.
* Eski tabipler kitaplarýnda lahana çeþitlerini fazlaca meth etmekle beraber; evinin bahçesine lahana
eken her hane sahibi attar dükkâným var
diyebilir, diye yazmýþlardýr.
* Kabýzdan þikâyetçi olan kimse bu durumdan kurtulmak için baþsýz lahana yapraðýný
suda bir kere yýkadýktan sonra kaynatýp suyunu yalnýz yahut þeker ile içmelidir. Karnýný
suhuletle yumuþatýr, Ama çokça kaynatýp
içerse ameli teskin edip tekrar kabýza çevirir. Sair lahanada böyledir. * Piþmemiþ taze lahana usaresini tuz ile karýþtýrýp içmek
ameli yumuþatýr.
* Taze lahana yemekten sonra yenildiðinde
imtilâdan (vücudun dolgunluðundan) meydana gelen zararlarý giderir

* Taze lahanayý piþmeden sirke ile yemek dalak zahmetine
müptela olanlara faydalýdýr.
* Lahana mide için iyi bir devadýr. Mide ülserlerine çið lahana
suyunun faydalý olduðu týp kitaplarýnda yazýlýdýr. Mide ülseri;
düþünce, üzüntü, hiddet ve münakaþalar sonucunda bozulan sinir sisteminin düzensizliðinden ileri gelir. Dimaðdan mideye gelen hassas, ince sinirlerin mideyi düzenli faaliyete
sokamadýðýndan yenilen þeyler hazýmsýz kain. Bunun neticesi ülser hastalýðý meydana gelir. Ýþte lahana bu
hastalýk için öteden beri iyi bir deva olarak bilinmektedir.
* Lahanayý aðýzda çiðneyip suyunu yutmak; sesi kýsýk çýkanlara iyi gelir.
* Taze lahanayý tavuk
suyunda hususiyle koca
iplik suyunda kaynatýp
içmek köpek ýsýrmasýna iyi gelir. Yine ayný su
ciðer hastalýðýna ve taþtan incinmiþ böbreklere faydalýdýr.
* Taze lahana menfaatli bir taamdýr.
Veremli olan kimseler sýk sýk yemelidir.
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10'da 10 Giriþimcilik Günleri Projesi, tamamlandý
Çorum'da üniversite öðrencilerine yönelik, 10'da 10 Giriþimcilik Günleri Projesi, tamamlandý. Projenin kapanýþ toplantýsýnda, eðitim gören öðrencilere sertifikalarý verildi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Genç
Giriþimciler Kurulu ile Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
tarafýndan, üniversite öðrencilerine giriþimcilik ruhu kazandýrmak amacýyla
gerçekleþtirilen projenin kapanýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya, 10'da
10 Giriþimcilik Günleri Projesi kapsamýnda eðitim gören öðrencilere sertifikalarý verildi.
ÖÐRENCÝLERÝ, GÝRÝÞÝMCÝLÝÐE
ÖZENDÝRMEYE ÇALIÞIYORUZ
Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan
TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, Proje kapsamýnda öðrencilere her biri kendi alanýnda
uzman kiþiler tarafýndan eðitimler verildiðini söyledi.
Eðitimin, amaçlarýna uygun olarak öðrencilere yeni ufuklar kazandýrmýþ olmasý temennisinde bulunan Çabuk,
"Kendi zihinlerinde yeni iþ fikirleri geliþtirmiþ olmalarýný, en önemlisi de kendi
iþlerini yapmalarý gerektiði bilincine
eriþmiþ olmalarýný temenni ediyorum.
Projeye hazýrlanmasý ve desteklerinden ötürü, TSO baþkaným Sayýn Çetin
Baþaranhýncal, Sosyal Bilimler MYO
müdürümüz Zekariya Iþýk, Öðr.Gör. ve
Kurul Üyemiz Fatih Þanöz ile çok deðerli katýlýmcý iþ adamlarýmýza ve emeði geçen herkese teþekkür eder, sayýlarýmý sunarým" dedi.
Konuþmasýnda, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn 2015 yýlýnda yýlýn adamý
seçildiðini hatýrlatan Elvan Can Çabuk,
Baþaranhýncal'ý tebrik ederek, "Bizler
için gurur kaynaðý olan bu baþarýdan
dolayý kendilerini tebrik ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Bu vesileyle bütün katýlýmcýlarýmýzýn yeni yýlýný
kutluyor, 2016 yýlýnýn saðlýk, mutluluk
ve baþarýlarla geçmesini temenni ediyorum" dedi.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da,

Toplantýya, 10'da 10 Giriþimcilik Günleri Projesi kapsamýnda
eðitim gören öðrencilere sertifikalarý verildi.

eðitimlere katýlan öðrencilerin, konuþmacýlarýn bilgi ve tecrübelerinden son
derece istifade ettiðini gözlemlediðini
söyledi.
Üniversite-sanayi iþbirliðinin somut bir
olgu olmadýðýný, ancak bu gibi projelerle iþbirliðinin saðlanabildiðini ifade
eden Baþaranhýncal, "Bu konuda çok
iyi bir ivme yakaladýðýmýzý düþünüyorum. Bu ivmede sayýn Rektörümüzün
katkýsý büyük" dedi.
TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu'nun
önüne 2016 yýlýnda ulaþmak üzere bir
hedef koyduklarýný belirten Baþaran-

hýncal, gençlerin yeni iþ dünyasýnda
yer alabilmesi için beklentilerinin neler
olduðunun tespit edilmesi için çalýþmalar yapýlacaðýný aktardý. Gençlerin
beklentilerinin yer yer çok uçuk olabildiðini, öte yandan bugünün sanayicilerinin de gençlerin vizyonuna sahip olamayabildiklerini ifade eden Baþaranhýncal, "Bu durumda gençlerin beklentilerini biraz daha aþaðý seviyelere çekmeleri, günümüz sanayicilerinin de bir
miktar kendilerini açmalarý gerekmektedir. Bu nedenle 2016 yýlýnda Genç
Giriþimciler Kurulumuz bunun üzerine

çalýþacak. Sahip olduðumuz genç nüfus, en büyük avantajýmýz. Ancak birbirimizi iyi anlamamýz ve karþýlýklý beklentilerimizi iyi bir seviyede tutmamýz
gerekmektedir" þeklinde konuþtu.
Baþaranhýncal, projeyi hayata
geçiren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu'na, Sosyal Bilimler
Meslek Yüksek Okulu'na, bilgi ve
tecrübeleri ile eðitime katýlan sanayici ve iþ adamlarýna ve katýlýmcý öðrencilere teþekkür etti.
10'da 10 Projesi kapanýþ toplantýsýnda, projeye katkýlarýndan dolayý katýlýmcýlara teþekkür belgesi,
öðrencilere de katýlým sertifikasý
verildi.
Proje kapsamýnda bugüne kadar
Hayat Kaðýt ve Enerji Sanayi Ticaret A.Þ.Genel Müdürü Aydýn
Armaðan 'Yönetim' Konusunda,
Armor Isý Transfer Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mücahid Ahmed Köksal
'Üretim' konusunda, Boyraz Yem
Gýda Sanayi ve Ticaret LTD.ÞTÝ.
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Mehmet Akif Boyraz 'ARGE' konusunda, Güven Yem Sanayi Ve
Ticaret LTD.ÞTÝ. Yönetim Kurulu
Baþkaný Akif Coþkun 'Ýþletmelerde Güven ve Etiklik' konusunda,
Þirinler Group Yönetim Kurulu
Baþkaný Günser Þirin ve Çorum
Þubesi Genel Müdürü Mustafa
Þirin 'Pazarlama' konusunda, Karataþ Otomotiv Sanayi ve Ticaret
A.Þ. Grup Muhasebe Yetkilisi Elif
Uslu 'Muhasebe' konusunda,
Günsa Restaurant Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret LTD.ÞTÝ.
Ýþletme YetkilisiGökhan Gündoðdu 'Halkla Ýliþkiler' konusunda,
Ahlatcý Metal Rafineri A.Þ. Ýnsan
Kaynaklarý Yöneticisi Cenk Aras
'insan kaynaklarý' konusunda ve
Uður Grup Finans Koordinatörü

Mehtap Üstündað 'finans' konusunda
bilgi ve birikimlerini paylaþtýlar.
Toplantý, öðrencilere sertifikalarýnýn
takdim edilmesinin ardýndan sona erdi.

BUGÜN
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Canlý
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Tekrar
18:00 Haberler
19:30 Önce Saðlýk
20:30 Haberler
21:00 Kültür – Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler

Bunlarý Biliyor Musunuz?
* 1 Sifon 5 Günlük Su Ýhtiyacýnýzý Karþýlar.
* Kaplumbaðalar Dinazorlardan Önce Dünyaya Gelmiþtir.
* Beyni Ve Kalbi Olmayan Tek Hayvan Deniz Anasýdýr.
* Yeryüzünde En Sýcak Yerý Afrýkada El Ezýze Bölgesidir Gölgede 58 Derecedir.
* Bir fare beþ katlý binadan düþse bile yaralanmaz.
* Bir Ýnsanýn Su Yemek Olmadan Yaþaya
Bildiði En Uzun Süre 18 Gündür.
* Ne Zaman Öleceðini Bilen Canlý Komodo
Ejderidir.
* Ýki Kere 4 saatlik Uyku 8 Saatlik Uykudan
Ýyi Olduðunu Biliyormusunuz.
* Atlar Bir Ay Ayakta Kalabilirler.

Tarihte Bugün

Osmancýk Belediyesi Gazeteciler Gününü kutladý
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü
nedeniyle ilçede görev yapan basýn çalýþanlarýyla kahvaltýda bir araya geldi

Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü
nedeniyle ilçede görev yapan basýn çalýþanlarýyla kahvaltýda bir araya geldi.

Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, 10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basýn çalýþanlarýyla kahvaltýda bir araya
geldi.
Basýn çalýþanlarýnýn Gazeteciler
Gününü kutlayan Baþkan Karataþ "Yerel basýn; gazetecilik
mesleðini icra ederken ayný zamanda görev yaptýklarý þehre
de önemli katký saðlýyor. Gazeteciler, özveriyle çalýþarak karþýlaþtýklarý zorluklara raðmen
önemli bir kamu görevini üstlenmektedirler. Doðru ve objektif olarak topluma haber ulaþtýrmak gerçekten meziyetli bir iþ,
önemli bir görevdir. Þehrimizde
görev yapan gazeteci arkadaþlarýmýzýn bu görevi yerine getirirken mesleklerinin ilkelerine
önem gösterdiklerini, objektif
olmaya çalýþtýklarýný görüyoruz.
Zaman zaman bir araya geldiðimizde de þehrimize katký saðlama gayretinde olduklarýný görüyoruz. Bu da bizleri memnun
ediyor. Bu vesileyle basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyor, çalýþmalarýnda kolaylýklar diliyorum" dedi.
Baþkan Karataþ, gazetecilere
günün anýsýna birer hediye verdi.

12/01/1923 Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde
tetenoza karþý serum geliþtirildi.
12/01/1943 Ýlk defa kurulan Ýstanbul
Mýntýka Sanayi Birliði ilk toplantýsýný yaptý.
12/01/1952 ABD yönetimi, Marshall Planý
çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlýk
askeri yardým yapýlmasýný onayladý.
12/01/1971 Anayasa Mahkemesi özel yüksek okullarýn Anayasa'ya aykýrý olduðuna
karar verdi.

VEFAT EDENLER
HÜSEYÝN TAÞAÐIL
Büget köyünden gelme, Aþýr TAÞAÐIL"ýn
oðlu, Cemal TAÞAÐIL"ýn aðbeyi, Lastikçi
Murat, Ali ve Erol"un babasý, Hasan TAÞAÐIL vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
HACER CEYHAN
Sanayi esnafýndan, Recai ve Necati CEYHAN"ýn annesi, Kemal ÞENÖZ"ün kayýnvalidesi, Hacer CEYHAN vefat etmiþtir. Allah
Rahmet eylesin. Allah Rahmet eylesin.
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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

CEYHUN
222 00 10
M.A.Ersoy Cd.115/A

DUYGU
213 14 02
Gazi Cd.36/E

Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenen Goalball maçýnda öðrenciler ve görme engelliler birbirleriyle yarýþtý. Gözlerini maske ile kapatan öðrenciler, içinde zil olan topu takip etmeye çalýþtý.

Kendilerini engellilerin yerine koydular
Çorum'da Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu tarafýndan engellileri anlayabilmek için Goalball maçý düzenlendi. Görme
engelli sporcular ve öðrencilerin içerisinde zil bulunan top ile oynadýklarý Goalball karþýlaþmasýnda kýyasýya mücadele yaþandý.
Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Salonu'nda düzenlenen Goalball maçýnda
öðrenciler ve görme engelliler birbirleriyle yarýþtý. Gözlerini maske ile kapatan öðrenciler, içinde zil olan topu takip etmeye
çalýþtý.
Düzenlenen etkinlikte, engellilerin de spor
yapabileceðinin mesajý verilirken öðrencilerde kýsa süreliðine görme engelli olarak
onlarýn ruh halini yaþamaya çalýþtý. 3'er kiþilik iki takým halinde oynanan Goalball
müsabakasý renkli görüntülere sahne
olurken, tribünlerde arkadaþlarýný izleyen
öðrenciler de keyifli anlar yaþadý.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Baþkaný Abdullah Çetin müsabakalar öncesinde yaptýðý konuþmada "Görme
engelli sporunu ülkemize tanýtmayý, görme engellilerin spor aracýlýðý ile sosyal et-

kinliklere katýlmasýný ve uluslar arasý turnuvalarda ülkemizi temsil etmeyi amaçlýyoruz" dedi.
Altýnokta Körler Derneði yöneticisi Aslan
Þahin'de Çorum Görme Engelliler spor
kulübü olarak görme engellilerin de spor
yapabileceðini göstermek için üniversite
iþbirliði ile bu etkinliði düzenlediklerini
söyledi.
Altýnokta Körler Derneði Baþkaný Kürþad
Abid Ahýskalý'da, engellilerin de spor yapabildiðini göstermek istediklerini belirterek, "Bu bir baþlangýç olsun. Çorum'daki
bütün görme engellileri spor yapmak için
yanýmýzda görmek istiyoruz" dedi.
Görme engelli sporcu Þaban Yermenoðlu, goalball topunun içinde zil olduðunu,
bu sayede topun neren olduðunu anlayabildiklerini söyledi. Goalball'ýn görme en-

gelli sporcularýn oynadýðý ve 6 sporcunun
yer aldýðý bir maç olduðunu dile getiren
Yermenoðlu, kaleden kaleye gol atýlmasýnýn amaçlandýðýný söyledi.
Görme Engelliler Spor Federasyonu Dýþ
Ýliþkiler Sorumlusu Eren Yýldýrým, karþýlaþma öncesinde goalball sporuyla ilgili teknik açýklamalarda bulunarak oyun kurallarý hakkýnda bilgi verdi.
Altýnokta Körler Derneði üyeleri ile
Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve
Spor Yüksekokulu öðrencileri arasýnda gerçekleþen maç 10'ar dakikalýk iki
devre halinde gerçekleþti. BESYO
öðrencileri gözlerine görmelerini engelleyecek maskeler takarak, görme
engelli sporcularýn kalelerine gol atmaya çalýþtý. Gözlerindeki bantlarla
kalelerine gol gelmemesi için büyük
uðraþ gösteren BESYO öðrencileri kimi zaman komik görüntülerin yaþanmasýna sebep oldu.
Görme engelliler ile Beden Eðitimi ve
Spor Yüksekokulu öðrencilerin Goal-

ball karþýlaþmasý 8-2 görme engellilerin
galibiyeti ile sona erdi.
Müsabaka sonunda iki rakip takým oyunlarý birbirlerini tebrik ederken, organizasyon hatýra fotoðrafý çekilmesi ile sona erdi. Organizasyonu gerçekleþtiren Hitit
Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koor-

Güreþte heyecan sona erdi

Abdulkadir DURU

Türkiye Þampiyonasýnda madalyalar sahiplerini buldu
Çorum'da gerçekleþtirilen Büyükler
Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý
sona erdi.
Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan
Çorum Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren þampiyonada, madalyalar sahiplerini buldu.
476 sporcunun madalya mücadelesi
verdiði þampiyona çekiþmeli müsabakalara sahne oldu.
Þampiyonaya katýlan güreþçiler, ilk
gün 57, 70 ve 97 kiloda mindere çýkarken, ikinci gün 61, 74 ve 125 kiloda,
üçüncü gün ise 65 ve 86
kilolarda madalya mücadelesi verdi.
Ýlk iki günün müsabakalar sonunda 61 kiloda
Münir Recep Aktaþ (ASKÝ Spor Kulübü), 74 kiloda Ender Coþkun (ASKÝ
Spor Kulübü), 125 kiloda
Avrupa ve dünya þampiyonluðu bulunan Taha
Akgül (ASKÝ Spor Kulübü) birinci oldu.
Büyükler Serbest Güreþ
Türkiye Þampiyonasýnda
yapýlan müsabakalar sonucunda sýkletlerinde
dereceye giren sporcularýn isimleri þu þekilde;
57 KG
1-Süleyman Atlý (TEDAÞ
Spor Kulübü)
2-Mansur Bayoðlu (Erzurum Büyükþehir Bel Spor Kulübü)
3-Sezer Akgül (ASKÝ Spor Kulübü)
3-Ahmet Peker (ASKÝ Spor Kulübü)
70 KG
1-Mustafa Kuyucu (K.Maraþ Bel.Spor
Kulübü)
2-Muhammet Akdeniz (TEDAÞ Spor
Kulübü)

3-Ýlyas Güneþ (Çorum Bel. Spor Kulübü)
3-Zafer Dama (Ýstanbul Sancaktepe
Bel.Spor Kulübü)
97 KG
1-Rýza Yýldýrým (Bursa Büyükþehir Bel
Spor Kulübü)
2-Fatih Çakýroðlu (Ýller Bankasý Spor
Kulübü)
3-Müren Mutlu (Ýstanbul Sancaktepe
Bel.Spor Kulübü)
3-Ýbrahim Bölükbaþý (ASKÝ Spor Kulübü)

61 kg
1- Münir Recep Aktaþ ( ASKÝ Spor Kulübü)
2-Recep Topal (Ýstanbul Sancatepe
Spor Kulübü)
3-Mehmet Emin Öðüt (TKÝ Spor Kulübü)
3-Sedat Özdemir (TEDAÞ Spor Kulübü)

dinatörü Nur Þat müsabaka sonunda
yaptýðý açýklamada "Bu etkinlikte insanlarýn engelli olsalar bile spor
yapabileceklerini vurgulamayý amaçladýk. Katký veren herkese teþekkür ediyorum" dedi.

74 kg
1-Ender Çoþkun ( ASKÝ Spor Kulübü)
2-Batuhan Demirci ( ASKÝ Spor Kulübü)
3-Ayhan Sucu(Ýstanbul Büyükþehir Belediye Spor Kulübü)
3-Musa Gürbüz (Kahraman Maraþ Büyükþehir Belediye Spor Kulübü)
125 kg
1-Taha Akgül ( ASKÝ Spor Kulübü)
2-Ruhullah Taþdemir (Kahraman Maraþ
Büyükþehir Belediye Spor Kulübü)
3-Abdullah Omaç ( ASKÝ Spor Kulübü)
3-Yasin Kýlýç (Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediye Spor Kulübü)
65 KG
1- Mustafa Kaya (ASKÝ Spor
Kulübü)
2- Selahattin Kýlýçsallayan
(Ankara Tedaþspor Kulübü)
3- Burak Doðan (Ýstanbul
Sancaktepe)
4- Sefa Aksoy (Kahramanmaraþ Büyükþehir Bel Spor
Kulübü)
86 KG
1- Fýrat Binici (Ýstanbul Sancaktepe)
2- Ahmet Bilici (Bursa Büyükþehir Bel Spor Kulübü)
3- Serdar Döke (Ankara ASKÝ)
4- Caner Demirtaþ (Ýstanbul
Büyükþehir Bel Spor Kulübü)
Takým halinde ise; 70 puanla ASKÝ Spor
Kulübü birinci olurken, Ýstanbul Sancaktepe 55 puanla ikinci, Kahraman Maraþ
Büyükþehir Belediyespor 46 puanla
üçüncü oldu. 17 sporculu ile þampiyonaya katýlan Çorum Belediyespor ise 16 puanla takým halinde sekizinci oldu. Þampiyonada 476 sporcu mücadele etti.

KADIN’IN
TOPLUMDAKÝ
YERÝ

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

10.TL

Kadýn, eðitimcidir.
Dünyada her varlýða su nasýlda, kiþi bakýmýndan insan toplumlarýnda kadýn, öyledir.
Oysa bu dünyada en üzücü hadise, kadýnlar hiçbir toplumda
yerini bulamamýþ, erkeklerin esiri durumuna düþürülmüþlerdir.
KADINI ÝSTÝSMAR ETTÝRMEYE YER VERMÝYORUZ. Haysiyetli,
günün ticaret yöntemleri içinde ayaklar altýna alýnan kadýn'ýn, doðasýna yaraþýr bir onu mevkiine getirilmesinin yollarýný bulacaksýnýz bu kitapta.
Susayan insanýn, yudum yudum su içer gibi, benliðinin gereksinimini alacaðý esasler taþýyor bu eser.
Bu eserde; görünmeyen, fakat kavranýlan bir kurtuluþ iþareti
vardýr.

