‘Çorum’un Havaalaný olmalý’

Ehliyet almak için
arabayý tanýmak þart

V

ali Ahmet Kara, Çorum'da havaalaný olmasý gerektiði yönünde bir
gayretin içerisine girdiðini belirterek, Özel Ýdareye bir dosya hazýrlattýðýný ve Ulaþtýrma Bakanýna konuyu bildirdiðini söyledi.
3’DE
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E

hliyet sýnavýnda yeni dönem baþladý.
Sürücü belgesi almak için getirilen
yeni kurallara göre, adaylarda aracýn teknik
özelliklerini tanýma þartý aranacak. Araçla ilgili on dört sorudan
beþini bilemeyen direksiyon baþýna
geçmeden sýnavdan kalacak. 2’DE
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Pankobirlik borç bataðýnda
Çorum Pankobirlik seçime gidiyor. Kooperatif 10 trilyonluk borç yükü altýnda zor günler yaþýyor.
Baþkan Adayý Kahraman kapanma tehlikesi altýndaki 40 bin üyeli kurum için çözüm üretmeye devam ediyor

T

ürk
Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi
ve Þeker Ýþ Çorum
Þube Baþkaný Sefer
Kahraman, Çorum Pankobirlik kurumunun mali
açýdan Türkiye'de ki en kötü durumda olan kurum olduðunu söyledi. Kahraman,
"Çiftçinin alýn teriyle kurulan
pancar üreticisine destek
saðlamasý gereken bu birlik böyle bir borç yükünün altýna sokularak
asli iþini yapamaz
hale getirilmiþtir"
dedi. 5’DE

CHP Uður
Mumcu'yu andý

2

4 Ocak 1993 yýlýnda Suikast sonucu hayatýný
kaybeden Gazeteci-Yazar Uður Mumcu'nun
ölüm yýldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi
Çorum Teþkilatý tarafýndan anma programý gerçekleþtirildi. Parti binasýnda düzenlenen anma programýna CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve partililer katýldý. Programda konuþan CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, aracýna
bomba konularak katledilen Uður Mumcu'nun Türkiye'ye zarar vermek isteyen
emperyalist güçlerin oyunlarýný ortaya çýkarttýðý için öldürüldüðünü ifade etti. 7’DE

Çorum sanayisi
için bir projem var
H
Hükümet tasarrufu
destekleyecek

M

aliye Bakaný Naci Aðbal hane
halký tasarruf oranýnýn yükseltilmesi gerektiðini belirtti. Bakan
Aðbal, Türkiye'de tasarruf oranýnýn
yükseltilmesine yönelik açýklamasýnda asgari ücretteki artýþýn vatandaþýn yaþam standardýný yükselttiðini söyledi. 2’DE

HABERÝN KILÇIÐI
"BANA
ARKADAÞINI
SÖYLE…
2’DE

itit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Rektörü Prof. Dr. Alkan, TSO Ziyaretinde Oda Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ile görüþtü.
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Çorum TSO Baþkaný Baþaranhýncal ile yaptýðý görüþmede "Çorum Sanayisi Ýçin
Bir Projem Var" konsepti içerisinde yeni bir üniversitesanayi iþbirliði ile ilgili proje
havuzu oluþturulmasýný
önerdi. 7’DE

Çorumlular
Ýstanbul'da buluþtu

2’DE

'Çorum'da domuz
gribinden ölen yok'
amu Hastaneleri Birliði Çorum Genel
Uzman Dr. Ömer Sobacý,
K Sekreteri
kýþ aylarýnýn gelmesi ve grip vakalarýnýn

artmasý ile birlikte Çorum'da da gribe
rastlandýðýný ancak domuz gribinden þu
anda Çorum'da hayatýný kaybeden vatandaþýn olmadýðýný vurguladý. 4’DE

Müftülük Umre
yolcularýný uðurladý
D
iyanet Ýþleri Baþkanlýðý Umre Organizasyonu ile
Umreye gitmek üzere Çorum Ýl Müftülüðü Öðretmen, öðrenci ve velilerden oluþan 43Umre yolcusunu Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminalinden
dün itibarýyla dualarla uðurladý. 2’DE

'6 bin 797 km yolda
karla mücadele
çalýþmasý yapýldý'

Ç

orum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, kar yaðýþlarýnýn yoðun olduðu
günlerde Çorum merkez ve ilçelerde 215 ile
230 arasýnda köy yolunun ulaþýma kapandýðýný
belirterek, kapanan yollarý tekrar açmak için
yoðun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. 3’DE

Yeni emniyet
müdürlüðü tanýtýldý
Ç

orum Valiliði tarafýndan düzenlenen aylýk deðerlenme
toplantýsýnýn ardýndan yeni Emniyet Müdürlüðü'nün tanýtýmý yapýldý.
4’DE
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HABERÝN KILÇIÐI
"BANA ARKADAÞINI SÖYLE…
ARKADAAÞ, ARKADAAÞ

Ehliyet almak için
arabayý tanýmak þart
Ehliyet sýnavýnda yeni dönem
baþladý. Sürücü
KARAR
belgesi almak
için getirilen yeni kurallara göre,
adaylarda aracýn
teknik özelliklerini tanýma
þartý aranacak. Araçla ilgili on
dört sorudan beþini bilemeyen
direksiyon baþýna geçmeden sýnavdan kalacak.
Çorum Gündoðdu Sürücü Kursu
Müdürü Gökhan Gündoðdu,
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan,
ilk defa ehliyet alacaklara yönelik
direksiyon dersi sýnavlarýna 1
Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen yeni kurallarý
Karar gazetesine anlattý

Gökhan Gündoðdu, sürücü
adaylarýnýn sýnava eklenen ilk 5
dakikalýk sürede, aracýn kaputunu
açarak motor yaðýnýn, soðutma
suyunun, ayrýca bagajdaki stepne ve krikonun yerini göstermesi, hatta lastiklerin havasýna bakmasý gibi sorulara cevap vermeleri gerektiðini söyledi.
Sýnavda sürücü adaylarýna direksiyon baþýna geçmeden önce
toplam 14 soru sorulacaðýný belirten Gündoðdu, "Sürücü adaylarý mavi hata diye deðerlendirilen bu sorulardan beþini yanlýþ
cevaplarsalar araç kullanmadan
sýnav hakkýný kaybedecek" dedi.
Adaylarýn direksiyon sýnavýna girebilmesi için öncelikle araç tanýtýmýný yapabilmesi gerektiðini di-

le getiren Gündoðdu,
yeni uygulama ile sürücücülerin daha bilinçli olmasýnýn hedeflendiðini dile getirdi.
Stajyer Ehliyet Dönemi Baþladý
10 yýldýr sürekli gündemde olan Stajyer
Ehliyet dönemi de
baþladý. Artýk sürücü
adaylarý doðrudan ehliyet alamayacaklar.
Tam teþekküllü sürücü olmak için önce
stajyer sürücü olunacak. 2 yýllýk stajyerlik
dönemini baþarýlý geçirenler asýl ehliyetleGündoðdu Sürücü Kursu Müdürü
rine kavuþacaklar. EhGökhan Gündoðdu
liyetlere de
uyumluluk alýþkanlýðýnýn kazandýAvrupa Birliði stanrýlmasý" dedi. Gündoðdu, 75 ceza
dardý getirildi. Yeni
puaný almamasý halinde ise 2 yýehliyetler Avrupa üllýn sonunda sürücülerin asýl belkelerinde de geçerli
geye geçebileceklerini bildirdi.
olacak.
Ehliyet kurslarýna iliþkin müfre1 Ocak itibariyle stajdatta da deðiþiklik yapýladýðýný
yer sürücü uygulabelirten Gökhan Gündoðdu, bu
masýna geçildiðini
kapsamda direksiyon çalýþma saaçýklayan Gündoðdu
Sürücü Kursu Müdü- atlerinin artýrýldýðýný ve sürücü
adaylarýnýn 14 saat direksiyon
rü Gökhan Gündoðdu, "Stajyer sürücüler eðitimi almasý gerektiðini söyledi.
Gündoðdu ayrýca, trafikte insan2 yýl içinde 75 ceza
puanýnýn doldururlar- larýn birbirine saygýlý olmasý amacýyla da 'trafik adabý'
sa yeniden sürücü
kursuna müracaat et- isimli dersin müfredata eklendiðini açýkmeleri gerekecek.
Burada amaç sürücü- ladý.
(Haluk SÖYLEMEZ)
lere trafik kurallarýna

Çorumlular Ýstanbul'da buluþtu
Çorum Dernekler Federasyonu'nun bu ay ki
Çorumlular buluþmasý Ýstanbul'da gerçekleþtirildi.
Ýstanbul'da faaliyet gösteren Çorum derneklerinin bir araya geldiði "Çorumlular günü"
programýna Çorum Dernekler Federasyonu
ev sahipliði yaptý.
Ýstanbul'da yaþayan Tevfik Gök'ün geçtiðimiz yýl sosyal paylaþým sitesi üzerinden baþlattýðý ve her ayýn 19'unda gerçekleþen Çorumlular günün buluþmasýný geleneksel olarak sürüren Çorumlu dernekleri bir kez daha
bir araya gelerek hasret giderdi.
Sanatçýlarýnda renk kattýðý Çorumlular günü
etkinliðinde, Çorum üzerine sohbetler yapýp, müzik eðlence etkinliði ile stres atan
Çorumlular bir kez daha ÇORDEF öncülüðünde toplandý.
Süleyman Gökçe'nin ölümünün ardýnda
bayraðý devralan Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Cemil Yaþkabak yaptýðý konuþmada her ayýn 19'unda Çorumlular Gü-

nü etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi.
Programda ayrýca Çorumlular buluþmasýný
baþlatan Tevfik Gök'e ve merhum ÇORDEF
baþkaný Süleyman Gökçe'nin ailesine plaket

Pancar üreticilerinin kooperatifinde yaþanan sýkýntýlar, önce yaygýn basýnda sonra Sefer Kahraman'ýn iddialarýyla
yaklaþan Pankobirlik seçimleri öncesi kamuoyunun gündemine geldi. Pankobirlik borç bataðýnda deyince insanýn
aklýna hiçbir þey gelmiyor. Bu borçta yolsuzluk var mýdýr,
yok mudur? Bu baþkan, pancar üreticisine ne kadar hizmet etmiþ olabilir, bundan sonra ne kadar yararlý olur?
Konuyla ilginiz olmasa da merakýnýz varsa, biraz irdelerseniz çok uðraþmaya, kafa yormaya gerek kalmadan fikir
sahibi olabiliyorsunuz. Çünkü bizim deðer yargýlarýmýza
ýþýk tutacak, tespiti yapýlmýþ özet sözler var, biz bunlara
özlü söz yada ata sözü diyoruz. Bir kaç bilgi ile olayý çözebiliyoruz. Þöyle ki; Pankobirlik Baþkaný hatýrlanacaðý
üzere son belediye baþkanlýðý seçiminde Muzaffer Külcü'nün Belediye meclis üyeliði listesinde idi, yapýlan itirazla listeden çýkartýldý. Pankobirlik baþkaný Ýsmail Hakký
Melendiz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün arkadaþý.
Pankobirlik baþkanlýðý seçiminde de Muzaffer Külcü desteklemiþti, þimdi de Muzaffer Külcü destekliyor. Eee ne
demek bu, þu anlama geliyor "BANA ARKADAÞINI SÖYLE, SANA KÝM OLDUÐUNU SÖYLEYÝM" atasözü sanki
tam da bu olayý çözmek için, isterseniz bunu bir de özlü
sözle tamamlayalým "HAYVANLAR GEÇÝMÝ ÝÇÝN, ÝNSANLAR ÞAHSÝYETÝ ÝÇÝN YAÞARLAR". Seçimle ilgili sorulara
ýþýk tutar diye hatýrlatalým istedim.

Müftülük Umre
yolcularýný uðurladý
Sömestr tatilinde Umre'ye gidecek
olan öðretmen, öðrenci ve veliler Çorum Müftülüðü tarafýndan yolcu edildi
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Umre Organizasyonu ile Umreye gitmek üzere
Çorum Ýl Müftülüðü Öðretmen, öðrenci ve velilerden oluþan 43Umre
yolcusunu Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminalinden dün itibarýyla
dualarla uðurladý.
Umre yolcularýný uðurlama törenine
Çorum Ýl Müftülüðü Hac ve Umre
Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya,
Umre Bürosu görevlileri ve çok sayýda umreci yakýný ve vatandaþ katýldý.
Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan umreye gidecek vatandaþlara yönelik
düzenlenen Uðurlama töreni Akþemsettin Camii Ýmam-Hatibi Ferhat
Tufanoðlu' nun Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Huzur camii Müezzin
Kayyýmý Hasan Çakmak ve Ferhat

takdim edildi.
Program pilav ikramý ve sanatçýlarýn konseri ile devam etti.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Tufanoðlu' nun birlikte söylediði ilahi
ve kasidelerin ardýndan Hac ve Umre Þube Müdürü Mustafa Vehbi
Köklükaya umrecilere ve yolcu etmeye gelen kalabalýða hitaben konuþma yaparak, u
Umre ibadetinin önemine vurgu
yaptý ve Umre'ye gideceklere tavsiyelerde bulundu.
Konuþmanýn ardýndan Hac ve Umre
Þube Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya tarafýndan dua edilerek Umre
yolcularý Medine'ye gitmek üzere
Ankara Esenboða Havaalanýna
uðurlandýlar.
Sömestr tatilinde Umre'ye yolcu
edilenler 05 Þubat 2016 tarihinde
Cidde havaalanýndan geri dönüþ yapacak.
Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan 2016
yýlýnda umreye
gidecek olan
vatandaþlarýmýza yönelik
Umre kayýtlarý
devam etmekte olup,
içesinde bir
aylýk programýnda olacaðý Ramazan
Umre Tur'u
duyurusu daha sonra yapýlacak.

Hükümet tasarrufu destekleyecek
Maliye Bakaný Aðbal, asgari ücret artýþýnýn yaþam standardýný yükselttiðini belirterek, çocuklarýnýz için bir miktar parayý tasarruf edin dedi
Maliye Bakaný Naci Aðbal hane halký tasarruf oranýnýn yükseltilmesi gerektiðini belirtti. Bakan Aðbal, Türkiye'de tasarruf oranýnýn yükseltilmesine yönelik açýklamasýnda asgari ücretteki artýþýn vatandaþýn yaþam standardýný yükselttiðini söyledi. Aðbal konuya iliþkin açýklamasýnda "tasarrufun sadece bireyleri deðil, bütün ekonomiyi ilgilendirdiðini ifade ederek, son 14 yýldýr, her toplum kesiminin
gelirinin önemli ölçüde arttýðýný, bugün çalýþanlar, emekliler, memurlar ve iþçilerde çok önemli gelir artýþlarý olduðunu söyledi. En son asgari ücret düzenlemesiyle, bin lira
olan net asgari ücreti bin 300 liraya çýkarttýklarýný anýmsatan Aðbal, "Dolayýsýyla insanýmýzýn yaþam standardý yükseldi" diye konuþtu.
Ýnsanlarýn, artan refah düzeyine baðlý olarak daha çok harcama yapmak istediðini anlatan Aðbal, þöyle devam etti:

"Kendilerinden ricam, çocuklarýnýn geleceði için bir miktar
para kenara koymalarý. Hepimizin çocuklarý var, çocuklarýmýzý okutmak istiyoruz, çocuklarýmýzý ileride evlendireceðiz. Geleceðe dair mutlaka ihtiyaçlarýmýz olacak. Sadece
bugünü düþünmeyelim, ileride ihtiyaçlarýmýzý daha iyi karþýlayabilmek için tasarruf yapalým."
Bakan Naci Aðbal, yaklaþýk 3 yýl önce Bireysel Emeklilik
Sistemi'ni getirdiklerini anýmsatarak, þunlarý kaydetti:
"Bu, yaklaþýk 40 milyar liraya kadar ulaþtý. Bireysel emeklilik sisteminde vatandaþýn yatýrdýðý her 100 liraya devlet
olarak 25 lira katký veriyoruz. Önemli bir katký veriyoruz.
Tasarruf edilen paranýn 4'te 1'i kadar da biz ilave para koyuyoruz. Dolayýsýyla vatandaþýmýzýn bu sisteme daha fazla
destek vermesini bekliyoruz. Burada belli bir süre paralarýný tuttuklarý zaman, ileride vergi avantajý da saðlýyoruz.

Hem Bireysel Emeklilik Sistemi üzerinden olabilir hem deðiþik yollarla olabilir vatandaþýmýz harcama yaparken biraz
daha tutumlu olsun." Türkiye'de hane halký tasarruf oranýnýn yüzde 15 civarýnda olduðuna dikkati çeken Aðbal, "Bu,
bizimle benzer durumda olan ülkelere göre düþük, bunu
yukarýlara, yüzde 25-30'lara çekmemiz lazým. Hükümet
olarak bu konuda hem vatandaþýmýzý teþvik edecek hem
de destekleyecek birtakým araçlar getiriyoruz" þeklinde konuþtu. En son, çalýþanlar için otomatik sisteme dahil edilecekleri yöntemin uygulanmaya baþlanacaðýný anlatan Aðbal, "3 ay kadar bir süre sistemde kaldýktan sonra, çýkýp
çýkmama onlarýn tercihinde olacak. Bu sistem sayesinde
bir þekilde tasarrufun tadýný alsýnlar istiyoruz. Dolayýsýyla
yeni araçlar getireceðiz, tasarrufu hükümet olarak destekleyeceðiz" deðerlendirmesinde bulundu.
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‘Kalkýnma Ýdaresi bir
an önce kurulmalýdýr'
Vali Ahmet Kara, Bölge Kalkýnma Ýdaresi'nin çok önemli
olduðunu belirterek, Çorum'u da içine alacak kalkýnma
idaresinin bir an önce kurulmasý gerektiðini söyledi.

Vali Kara, bildiri yayýnlayan
akademisyenleri kýnadý
Vali Ahmet Kara, bin 128 akademisyenin
yayýnladýðý bildiriye tepki göstererek,
bildirinin oldukça aðýr olduðunu söyledi.
Türkiye'de uzun bir süredir
tartýþmalara neden olan
akademisyenlerin yayýnladýðý bildiriye sert tepki gösteren Vali Ahmet Kara, bu bildirinin Türkiye Cumhuriyeti
devletini katliam yapmakla,
halký aç susuz býrakmakla,
aðýr silahlarla saldýrmak, bilinçli sürgün yapmakla suçlayan bir bildiri olduðunun
altýný çizdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Emniyet Müdürlüðü toplantý salonunda
kahvaltýlý olarak düzenlenen
deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Vali Kara, bu
bildiriyi nefretle kýnadýðýný,
bildiriyi yazanlarýn Türkiye
Cumhuriyeti devletini tanýmadýklarýný kaydetti.
Öte yandan Diyarbakýr'da
ortaokula yapýlan saldýrýyý
da kýnadýðýný dile getiren
Vali Kara, çocuklarýn karne
sevincini bile yaþamadýklarýný ifade etti. Vali Ahmet Kara, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bin 128 akademis-

yenin yayýnladýðý bildiri vardý. Bu bildiriyi okuyan varsa
oldukça aðýr bir bildiri. Türkiye Cumhuriyeti devletini
katliam yapmakla, halký aç
susuz býrakmakla, aðýr silahlarla saldýrmak, bilinçli sürgün yapmakla suçlayan bir
bildiri. Bu bildiriden sonradan bir kýsmý imzasýný çekti.
Bu bildiriyi huzurunuzda
Çorum Valisi olarak nefretle
kýnýyorum, bu bildiriyi yazanlarýn Türkiye Cumhuriyeti devletini tanýmadýklarýný
bu bildiriyi yazanlarýn biraz
da dönüp teröristlere bakmasý gerektiðini ifade etmek istiyorum. Teröristler
Diyarbakýr'da bir ortaokulu
çoluk çocuk demeden çocuklar karne sevincini yaþayamadan bombaladýlar. Yaralýlarýmýz var. Okul tahrip
oldu. Bunu da
nefretle kýnýyoruz."
(Haluk
SÖYLEMEZ)

Vali Ahmet Kara, Çorum'a Orta Anadolu Kalkýnma
Ýdaresi veya Kýzýlýrmak Kalkýnma Ýdaresi adý altýnda bölge kalkýnma idaresinin kurulmasý gerektiðini dile getirerek, bölge kalkýnma idaresinin topyekun kalkýnmayý hedefleyen bölgeler arasý dengesizlikleri tamamen gideren ve yatýrýmlarý o bölgeye aktaran yapýya sahip olduðunu vurguladý.
Dün Emniyet Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Vali Ahmet
Kara, "Kýzýlýrmak Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý halinde ilimiz merkez haline gelecektir. Bu idarenin kurulmasý için raporlar hazýrladým 11 ilin valilerine
gönderdim, milletvekillerimize de gönderdim. Bakanlarýmýza da intikal ettirdik. Bunu biraz dile getirirseniz memnun oluruz. Bölge kalkýnma idaresi
kurulursa çünkü Ýç Anadolu Türkiye'nin çok geliþmiþ bölgesi deðil, ama milli gelirden çok fazla
pay alamýyor. Bu rakamlarýn biraz yükseltilmesi
lazým. Bizim politikamýz tarým, turizm, sanayi potansiyeli konusunda tamamlanamadý. Ama üç konuda da potansiyeli yüksek bir ildir. Kalkýnma idaresinin bir an önce kurulmasýný istiyorum" dedi.
Vali Kara, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Bölge Kalkýnma Ýdaresi bizim için çok önemli.
Türkiye'nin milli geliri düþük olan özellikle Doðu
ve Orta Anadolu illeri bunlarýn sýnýrý Çankýrý ve
Çorum'a kadar varýyor. Bu illerin içinde Güneydoðu'da GAP, Doðu Anadolu'da DAP diye, Konya
Ovasý'nda KOP gibi çeþitli birlikler kalkýnma idareleri kurulmuþ ve bu kalkýnma idareleri topyekûn
kalkýnmayý hedefleyen bölgeler arasý dengesizlikleri tamamen gideren ve yatýrýmlarý o bölgeye aktaran yapýya sahip. Dolayýsýyla biz de sýranýn bize
geldiðini biliyoruz. Orta Anadolu Kalkýnma Ýdaresi
veya Kýzýlýrmak Kalkýnma Ýdaresi adý altýnda ki Kýzýlýrmak bizim ilimizin 10 ilçesinden geçmektedir."

Çorum Valiliði tarafýndan her ay düzenli
olarak gerçekleþtirilen deðerlendirme
toplantýsý bu ay Çorum Emniyet Müdürlüðü'nün yeni binasýnda yapýldý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü düzenlenen
toplantýya Vali Ahmet Kara, Garnizon
Komutaný Jandarma Albay Ahmet Çelik,
Vali Yardýmcýlarý Adem Saçan, Haldun
Aksalman, Savaþ Tuncer, Fikret Zaman,
Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile çok
sayýda daire müdürü ve basýn mensuplarý katýldý. Vali Ahmet Kara, toplantýda
Çorum'a yapýlan ve yapýlacak olan yatýrýmlar ve gündeme iliþkin çeþitli açýklamalarda bulundu. Vali Ahmet Kara'nýn

açýklamalarýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularý yanýtlandý. Toplantýda ayrýca Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý çeþitli konulara iliþkin açýklamalar yaptý.
Vali Ahmet Kara'nýn kendi yazdýðý þiiri
okumasýnýn ardýndan Emniyet Müdür
Yardýmcýsý Selçuk Erdoðan, basýn mensuplarýna yeni Emniyet Müdürlüðü binasýnda bulunan olay yeri inceleme, mobese, toplum destekli þube
müdürlüðü gibi birimleri
gezdirerek, tanýtýmýný yaptý.
(Haluk SÖYLEMEZ)

Vali Kara: Çorum’un
Havaalaný olmalý
Vali Ahmet Kara, Çorum'a havaalaný yapýlmasý için bir gayret içerisine girildiðini, konuyla ilgili gerekli giriþimleri de yaptýðýný söyledi

'Gözlerimi kaparým, vazifemi yaparým'
Vali Ahmet Kara, tayininin çýkacaðý yönündeki söylentilere açýklýk getirerek,
þu anda Bakanlýk tarafýndan kendisine böyle bir bilgi verilmediðini söyledi
runudur. Tayinimiz de çýkarsa Çorumlular þunu bilsin tayinim çýktýðý
ve ayrýldýðým saate kadar yine koþturacak þekilde hizmete devam ederim" dedi.
Kendisi hakkýnda yazýlan yazýlarýn
edep dýþý olduðunu belirten Vali Ahmet Kara, konuþmasýnda þunlarý
söyledi:
"Tayin sorunum hayatýmda hiç olmadý. Ýdeolojik ve ýrkçý yaklaþýmlarla çeþitli yazýlar yazýldýðýný biliyorum. Ýdari
alanda bir hýrsým yok. Gözlerimi kaparým vazifemi yaparým. Kim ne yazarsa yazsýn.

Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen aylýk deðerlendirme
toplantýsý yeni Emniyet Müdürlüðü binasýnda gerçekleþtirildi

Çorum Havaalaný tekrar gündeme geldi

Vali Ahmet Kara

Vali Ahmet Kara, tayininin çýkacaðý
yönündeki söylentiler hakkýnda bir
bilgisi olmadýðýný belirterek, tayini çýkana kadar gözlerini kapayýp, vazifesini yapacaðýný vurguladý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Vali Ahmet Kara, "Benim
Bakanlýðým 38 yýllýk meslek hayatýmda bana yanlýþ yapmadý, þu anda da
yapacaðýný düþünmüyorum. Bakanlýðýmdan tayin ile ilgili bir bilgi almadým. Benim siyasilerle ilgili bir sorunum yok, onlarýn varsa o onlarýn so-

Vali deðerlendirmeyi
Emniyet'te yaptý

Ben kamyonla göç getirmedim. Biz
göç taþýmayýz meslekte bavulumuzla
geliriz. Tayinimizin de süresi yoktur.
5 sene de kalabiliriz daha az senede
de kalabiliriz. Bavulumuzu topladýðýmýz gibi çeker gideriz. 15 gün beklemem. 3 gün içinde en geç ayrýlýrým.
Tayinimin çýkacaðý yönünde bende
bir bilgi yok. Tayinimiz çýkarsa gelen
kiþi devam eder. Biz devam edersek
ki devam edeceðim kanaatindeyim.
Biraz edep dýþý yazýlar onlar. Benden
sonra yazsalardý daha iyi olurdu. Ben
buradayken onlarýn yazýlmasý çok
ayýp."

Vali Ahmet Kara, Çorum'da havaalaný olmasý gerektiði yönünde bir gayretin içerisine girdiðini belirterek, Özel Ýdareye bir
dosya hazýrlattýðýný ve Ulaþtýrma Bakanýna konuyu bildirdiðini söyledi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnda havaalanýný tekrar gündeme getiren Vali Ahmet
Kara, Çorum'da 1996 yýlýnda havaalaný inþaatýna baþlandýðýný ancak 2002'de inþaattan vazgeçildiðini, yüzde 22 oranýnda
hafriyat yapýldýðýný yarým kalan iþin tamamlanmasýnýn daha doðru olacaðýný
vurguladý.
Vali Kara, "Avrupa'da artýk taksi uçaklar
baþladý. Þimdiden demekte fayda var. O
arazi de elden çýkarsa yapamayýz. Havaalaný olarak bir takým inþaatlar yapýlmýþken üzerinde durmak istiyorum. Merzifon
havaalanýný yakýnlaþtýrmak için bir yol kýsaltmak isteniyor. O yolun masrafý bizim

pist için harcanýrsa devlet pist ve kulesini
yaparsa ýsýtma ve binalarýný bir hayýrseverimiz yapacaðýna söz veriyor" dedi. Vali
Kara, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Özel Ýdareye bir dosya hazýrlattým. Havaalanýn arsalarý Özel Ýdareye aittir. 500 dönümün üzerinde yer tapulu arazimiz bizim. Zamanýnda vermiþiz Ulaþtýrma Bakanlýðý oraya hava alaný yapsýn diye.
1996 yýlýnda inþaat baþlamýþ. 2002'de inþaattan vazgeçilmiþ. Yüzde 22 oranýnda
hafriyat yapýlmýþ dünyanýn parasý harcanmýþ. Ben tekrar Ulaþtýrma Bakanýmýz ile
görüþtüm.
Bir dosya hazýrladýk. Gayet detaylý bir
proje oldu. Çorum'un ihracat ve turizm
potansiyeli de dahil olmak üzere incelendi. Amasya havaalanýndan hariç Çorum'a
havaalaný olmasý gerektiði yönünde bir
gayretin içine girdim. Havaalaný çok
önemli."

'6 bin 797 km yolda karla mücadele çalýþmasý yapýldý'
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, 6 bin 797 kilometrelik yolda karla mücadele çalýþmasý yapýldýðýný söyledi

Vali Ahmet Kara

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, kar yaðýþlarýnýn yoðun olduðu günlerde Çorum merkez ve ilçelerde 215 ile 230 arasýnda köy
yolunun ulaþýma kapandýðýný belirterek, kapanan
yollarý tekrar açmak için yoðun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.
Vali Ahmet Kara'nýn düzenlediði istiþare ve deðerlendirme toplantýsýnda yoðun kar yaðýþý sebebi ile
köy yollarýnýn durumu hakkýnda bilgiler veren
Ömer Arslan, "Kar yaðýþlarý Çorum'da 31 Aralýk
günü baþladý. Zaman zaman yaðýþsýz günler geç-

se de son günlerde kar yaðýþlarý yoðun bir þekilde
etkisini sürdürüyor. Çorum'da 4 bin 800 km'lik yol
aðý bulunurken, bizler 6 bin 797 km yolda kar mücadele çalýþmasý yaptýk. Yani yol aðýmýzýn bir buçuk katý bu sene kýþ döneminde kar çalýþmasý yapýldý. Günlük 215-230 köy yolu kapanýyor. Ekiplerimiz yoðun bir performans sergileyerek kapanan
yollarý en geç 24 saat içerisinde tekrar ulaþýma
açýyor. Acil çaðrýlar olduðu zaman ise nöbetçi
ekiplerimiz acil olan bölgeye müdahale ediyor" diye konuþtu.
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'Bizim ürünlerimizin
patent sorunu bulunuyor'
Vali Ahmet Kara, Çorum'a çok önemli ürünlerin
bulunduðunu ancak bu ürünlerin tescilinin yapýlmamasýnýn büyük eksiklik olduðunu söyledi

OKA baþkanlýðý bu aydan itibaren Çorum'a geçiyor

‘Proje konusunda
ataða geçmeliyiz'

Vali Ahmet Kara, Çorum'da bulunan ürünlerin patent sorunun bulunduðunu dile
getirerek, bu soruna bir an önce çözüm
bulunmasý gerektiðini söyledi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnda konuþan
Vali Ahmet Kara, Çorum'da sadece leblebinin tescil ettirildiðini, bunun yaný sýra pirincin, kargý tulumunun, bamyanýn da tescil ettirilmesi gerektiðine deðendi.
Çorum'u kalkýndýracak ve geliþtirecek þeyin çeþitli ürünlerin patentinin alýnmasýna
baðlý olduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, ürünler tescillenirse kaliteden ödün verilmeyeceðini fiyatlarýn artacaðýný illerin
daha fazla para kazanacaðýný vurguladý.
Vali Kara, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Bizim ürünlerimizin patent sorunu bulunuyor. Çorum'da patent alacak unumuz
var. Çorum'un sadece leblebisi tescilli.
Leblebi gibi unumuzuni cevizimizin tescil
edilmesi gerekiyor. Patent enstitüsünde
bu ürünlerin tescil edilmesi lazým. Kargý
tulumu, pirinç gibi ürünler tescil edilmelidir. Bu tesciller belli masraf gerektiriyor.
Valilik olarak hepsini üstlenmek istemiyo-

rum. Bir tanesini tescil ettirebiliriz.
Antep mutfaðý uluslar arasý tescilli þu anda.
Bir sürü ürünümüz var tescil edilmesi gereken. Birini TSO, birini ÇESOB yapsa birini iþadamlarýmýz yapsa yani her birini birimiz yapsak 10 ürünümüz tescil edilmiþ
olur. Bizi kalkýndýracak geliþtirecek aslýnda
bu iþtir. Ürünlerimiz tescilli olursa kaliteden ödün verilmiyor fiyatlarý artýyor, iller
daha fazla para kazanýyor."
GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMLERÝ SÜRÜYOR
Vali Ahmet Kara, öte yandan kadýnlarýn giriþimcilik eðitimlerinin devam ettiðini belirterek, "Kadýn giriþimcilik kurslarýmýz var.
300 kadýný hedefleyen her ilçede 30'ar
grup halinde eðitim veriliyor. Þu anda
dördüncü grup eðitimde. Müracaatlar
yaðmur gibi yaðýyor. Sadece Alaca'dan
250 kiþi müracaat etti. Eðitimler devam
ediyor. Giriþimci olma yolunda 15 kadýnýmýz iþlemlerini tamamlamak üzereler. Bizim kadýnlarýmýz çok üretken çok gayretliler" diye konuþtu.

Vali Ahmet Kara, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý baþkanlýðýnýn
Amasya Valiliði'nden Çorum Valiliðine geçtiðini söyledi
Vali Ahmet Kara, merkezi Samsun'da
olan Amasya, Tokat ve Çorum'u kapsayan OKA'nýn baþkanlýðýnýn bu ay
Amasya Valiliði'nden Çorum Valiliði'ne geçtiðini belirterek, daire amirleri ve gazetecilerin bu yýl proje yapmalarý ve projeleri teþvik etmelerini
istediðini kaydetti.
Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Vali Ahmet Kara, projeler konusunda bu sene ataða geçilmesi gerektiðinin altýný çizdi.
Vali Kara, açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"OKA Kalkýnma ajansýmýz var. Merkezi Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'u kapsayan bir OKA Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn baþkanlýðý
bu aydan itibaren Çorum'a geçiyor.
Kalkýnma ajansýnýn fiili baþkaný benim, gidip toplantýyý yapacaðýz devir
teslim törenini yapacaðýz. Amasya
Valiliði'nden Çorum Valiliðine geçiyor. Gazeteci arkadaþlarýmýz ve daire
amiri arkadaþlarýmdan þunu istiyorum bu yýl en azýndan proje yapmalarý projeleri teþvik etmeleri yapýlan
projeleri kalkýnma ajansýna intikal ettirmelerini istiyorum.
Vatandaþlarýmýzýn kuruluþlarýmýzýn
baþvurmalarý halinde projeler konusunda yardým edilecektir. Projeler konusunda bu sene ataða geçilmesi
gerekmektedir."

GÖRDÜÐÜMÜZ AKSAKLIÐI
ÝLGÝLÝSÝNE AKTARMALIYIZ
Vali Ahmet Kara, öte yandan Çorum'da yaþanan bazý aksaklýklarýn ilgilisine aktarýlmasý gerektiðini belirterek, illa þikayet olmasýna gerek olmadýðýný söyledi.
Nerede bir fakir varsa nerede bir aksaklýk varsa nerede bir yardýma
muhtaç kiþi varsa buna benzer olaylarýn ilgilisine bilgi verildiði takdirde
gerekenin yapýlacaðýný dile getiren
Vali Kara, konuya iliþkin açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"Vakýf tarafýndan daðýtýlacak olan þu
anda bir hayýrsever firma tarafýndan
gönderilen 4 bin ayakkabý ve 4 bin
kaban var. Önümüzdeki günlerde daðýtýmý yapýlacak.
Vakfýmýzýn yardýmlarý konusunda sýkýntý yok. Kömürümüz bu sene biraz
gecikti. Geç baþlandý bu sene kömür
daðýtýmýna. Aþevinde fakirlere daðýtýlan yemeklerde, giysi ve tedavi konusunda hiçbir aksama yok. Vakýf da
sosyal yardýmlarda gayet güzel þekilde gidiyor. Hepimiz bu memleketin
insanlarýyýz. Hepimiz nerede bir eksiklik görürsek birbirimizi bilgilendirelim. O sorun ile çözümü için ilgilenilecektir. Gördüðümüz aksaklýðý ilgilisine aktarmalýyýz. Avrupa bundan
kalkýnýyor. Ýlla þikayet olmasý gerekmez her türlü aksaklýðý bildirme ko-

nusunda çalýþma yapmalýyýz."
ÖZEL ÝDARE 357 MÝLYON
KAYNAK KULLANDI
Vali Ahmet Kara, Özel Ýdare'nin 2015
yýlýnda 357 milyonluk kaynak kullandýðýný belirterek, 110 milyon liranýn
kýrsal yatýrýmlara harcandýðýný söyledi.
Bütçenin üzerinde para harcandýðýný
bütçenin 90 milyon civarýnda olduðunu belirten Vali Kara, çeþitli yatýrýmlarýn da devam ettiðini vurguladý.
KAPLICA TURÝZMÝNE
YETERLÝ SU VAR
Vali Ahmet Kara, Mecitözü'nde Beke
kaplýcalarýnýn bulunduðunu, bu ilçenin en maðdur ilçelerden biri olduðunu belirterek, gerilemeye devam
ettiðini söyledi.
Vali Kara, "Beke kaplýcasýnýn orayý
canlandýracaðýný düþünüyorum. Suyu özel idare olarak yolun kenarýna
getirdik. Kaplýca turizminde yeterli su
var. Alanda istimlak edildi. Oraya bir
tane yatýrýmcý arýyoruz. Bu yatýrýmý
bu sene bir þekilde yapacaðýz. Burada bir kaplýca tesisi olduðu takdirde
ilçenin geliþeceðini düþünüyoruz.
Beke kaplýcalarý turizm kaynaðý olabilir. Beke kaplýcalarýnýn adýnýn duyurulmasý gerekiyor" diye konuþtu.

'Çorum'da domuz gribinden ölen yok'
Kamu Hastaneleri Birliði Çorum Genel Sekreteri Uzman Dr. Ömer Sobacý, domuz gribi konusunda Çorum'da herhangi bir ölüm olayýna
rastlanmadýðýný dile getirerek, paniðe gerek olmadýðýný söyledi
Kamu Hastaneleri Birliði Çorum Genel Sekre- yaþandýðýný, bu durumun normal olduðunu,
teri Uzman Dr. Ömer Sobacý, kýþ aylarýnýn
paniðe kapýlacak bir durum olmadýðýný kaygelmesi ve grip vakalarýnýn artmasý ile birlikte detti.
Çorum'da da gribe rastlandýðýný ancak doHastanelerde grip vakalarýndan dolayý yatan
muz gribinden þu anda Çoçok sayýda hasta bulunduðurum'da hayatýný kaybeden
nu ifade eden Sobacý, aðýr
vatandaþýn olmadýðýný
ve kronik hastalýklarý buluvurguladý.
nanlar ile yaþlýlarýn gripten
Geçtiðimiz Cumartesi güdaha çabuk etkilendiðini
nü gerçekleþtirilen deðersöyledi.
lendirme toplantýsýnda
Sobacý, "bu dönemde hergrip vakalarý ile ilgili bilgikes kendine dikkat etsin.
ler veren Sobacý, paniðe
Hijyene önem verin, ellerigerek olmadýðýný, gripten
nizi sýk sýk yýkayýn, istirahat
korunmak için kiþisel tededin, bol sývý tüketin, meybirlerin alýnmasý gerektiðive ve sebze aðýrlýklý besleni ifade etti. Sobacý, kýþ
nin, C vitamini alýn, toplu
mevsiminde, özellikle
yerlerde bulunmaktan kaçýmevsimsel geçiþlerde
nýn" þeklinde uyarýlarda buUzman Dr. Ömer Sobacý
grip vakalarýnda çoðalma
lundu.

'Organizeden yoksun daðýtýmlar
kötü görüntülere sebep oluyor'
Vali Ahmet Kara, Çorum'da bulunan mültecilere yapýlan çeþitli
yardýmlarýn organize edilmeden daðýtýmýnýn yapýlmasýný doðru
bulmadýðýný, bunun kötü görüntülere sebep olduðunu söyledi
Vali Ahmet Kara, Çorum'da 5 bin civarýnda
mülteci bulunduðunu dile getirerek, mülteciler için yardým toplayan ve daðýtanlarýn iyi
niyetle bunu yaptýklarýný ancak organizeden
yoksun daðýtýmlarýn kötü görüntülere sebep
olduðunu vurguladý.
Dün Emniyet Müdürlüðü'nde gerçekleþtiren
deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Vali
Ahmet Kara, göçmenler için çeþitli çalýþmalar yapýlmasýnýn planladýðýný ifade etti. Vali
Kara, "Bizim ilimizde 10-11 ülkeden göçmen
var. Bu göçmenler bizim misafirlerimiz olduðu gibi bir kýsmý da zengin. Yardýmla da kendi imkanlarý ile geçinseler de bu paralarý bizim bakkalýmýzda marketimizde iþyerlerimizde tüketiyorlar. Milli ekonomi açýsýndan bir
sýkýntý olmuyor" dedi. Vali Ahmet Kara, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Mültecilerimizle ilgili çokça yazýlar yazýlýyor. Yardým toplayan ve daðýtanlar iyi niyetle yapýyor onlara

teþekkür ediyoruz ama organizeden yoksun
daðýtýmlar kötü görüntülere sebep oluyor.
Göçmenlerimizin þu anda özellikle Suriyeliler ile ilgili önemli çalýþmalarýmýz var. Suriyelilerle ilgili özel projelerimiz var. Tüm göçmenlerin mesleklerini tespit ettik. Ýnþaat mühendisi, elektrik mühendisliði yapanlar var.
Bunlar Halep ve yöresinden geldikleri için
Halep yemek kültürünü Çorum'a nasýl aktarabiliriz onu yapmaya çalýþýyoruz. Bize iyilikleri ve katkýlarý olmuþ olur. Göçmenlerle ilgili
algýlar düzeldi. Bize yakýþan budur. Avrupa'nýn alamadýðý kadar Türkiye göçmen kabul etmiþtir. 2 milyonun üzerinde göçmen
kabul etmiþtir. Bunlarýn sadece bizde 5 bin
civarýnda vardýr. Bunlar bizim dedelerimizin
torunlarý bunlar bizim kardeþlerimiz. Suriyelilerin bize zarar verdiði külfet getirdiði algýsý
yanlýþ. Bunlarýn bir kýsmý zengin. Suriyeli zaten az 850 Suriyeli var ilimizde."

Yeni emniyet müdürlüðü tanýtýldý
Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen aylýk deðerlenme toplantýsýnýn
ardýndan yeni Emniyet Müdürlüðü'nün tanýtýmý yapýldý.
Bir süre önce faaliyete geçen yeni
Emniyet Müdürlüðü'nde geçtiðimiz
Cumartesi günü gerçekleþtirilen ay-

lýk deðerlendirme toplantýsýndan
sonra basýn mensuplarýna Emniyet
Müdür Yardýmcýsý Selçuk Erdoðan
ve diðer birim müdürleri tarafýndan
emniyette olan birimler tanýtýldý. Erdoðan ve birim müdürleri ile gazeteciler Emniyet Müdürlüðü'nün bi-

rimleri arasýnda yer alan olay yeri
inceleme, mobese, toplum destekli
þube müdürlüðü, emniyet marketi,
mescit, tiyatro ve sinema salonu,
spor salonu, nezarethane ve diðer
birimleri gezdi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
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Pankobirlik borç bataðýnda
Çorum Pankobirlik seçime gidiyor. Kooperatif 10 trilyonluk borç yükü altýnda zor günler yaþýyor. Baþkan
Adayý Kahraman kapanma tehlikesi altýndaki 40 bin üyeli kurum için çözüm üretmeye devam ediyor
Türk Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer
Kahraman, Çorum Pankobirlik kurumunun mali açýdan Türkiye'de ki en
kötü durumda olan kurum olduðunu
söyledi. Kahraman, "Çiftçinin alýn teriyle kurulan pancar üreticisine destek
saðlamasý gereken bu birlik böyle bir
borç yükünün altýna sokularak asli iþini yapamaz hale getirilmiþtir" dedi.

Çorum Pankobirlik Baþkanlýðý için yapýlacak olan seçimlerde, Pankobirlik'in
yönetimine aday olan Sefer Kahraman, ÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem Programý'na katýlarak, hangi gerekçelerle Pankobirlik Baþkanlýðý'na
aday olduðunu açýklayarak, kurumun
içinde bulunduðu mali sorunlar ve
yönetim boþluðu ile ilgili açýklamalar
yaptý.

PANKOBÝRLÝK BAÞKANLIÐINA NEDEN ADAY
Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer
Kahraman ÇRT'de yayýnlanan Yerel
Gündem Programý'na katýlarak, Ayhan
Aykanat'ýn Çorum Pankobirlik seçimleriyle ilgili sorularýný cevapladý. Kahraman, "16 yýldýr Þeker Ýþ Sendikasýnýn
Çorum Þube Baþkaný olarak yoðun bir
þekilde pancar tarýmýyla ilgili pancar
çiftçilerimin sorunlarýyla ilgili, þeker sanayisinin geleceðiyle ilgili çok büyük
çalýþmalar yaptýk, çok büyük emek
verdik. Bu emeðimizin karþýlýðýnda da
bugün Çorum'da Þeker Fabrikasý'nýn
bacasý tütüyorsa bunda gerçekten þeker iþçisinin çok büyük katkýsý olduðunu düþünüyorum. Tabi ki bu mücadelemizi verirken mevcut siyasi idare ile
diyalog içerisinde, yerine göre dosyalarýmýzý vererek, yerine göre bizzat gidip görüþerek, yerine göre demokratik
hakkýmýzý kullanarak çýðlýðýmýzý sesimizi duyurduk. Þimdiki Cumhurbaþkanýmýz geçmiþte Baþbakanýmýz mücadelemizdeki haklýlýðýmýzý gördü ve bunu
da özelleþtirmeyi durdurarak tescillemiþ oldu" dedi.
Çorum Pankobirlik Baþkan Adayý Sefer
Kahraman, mücadelenin sonucunda
gelinen noktada þeker pancarý üretiminin ülkemiz açýsýndan önemli olduðunu tüm kesimlerin anladýðýný ifade
ederek, "bugün Çorum'un ilçelerinden
merkez köylerinden aday olmamýz isteniyorsa iþte verdiðimiz bu mücade-

lenin sonucunda olmuþtur. Pancar tarýmýn sorunlarýndan, kota uygulamasýna, polar ve küspeye kadar tüm sorunlarý biliyoruz ve en önemlisi pancar
üretiminin ülkemiz açýsýndan stratejik
deðerini biliyoruz, tüm bilgi ve birikimimizi, Türkiye'nin her yerinden sektör temsilcileriyle olan iliþkilerimizi Çorum çiftçisinin hizmetine sunmak istiyoruz" diyerek, "Baþkentte ki tüm iliþkilerimizi Çorum pancar üreticisinin en
iyi hizmeti en ucuz þekilde almasý için
kullanmak istiyoruz" dedi.
Baþkan Adayý Kahraman ÇRT de katýldýðý Yerel Gündem Programý'nda "Çorum Pankobirlik Baþkanlýðý için 3 aday
olarak çiftçimizin karþýsýna çýkýyoruz.
Biz yeni bir ekip kurduk, yönetime
Yozgat-Yerköyden Alaca'dan Sungurlu'dan ve Çorum Merkez den arkadaþlarýmýz aldýk. Pýrýl pýrýl, heyecaný olan,
bu iþlere kafasýný yoran arkadaþlarýmýzý
aldýk. Diðer adaylara ve ekiplerine
baktýðýnýzda aramýzda fersah fersah
bakýþ açýsý ve iþ yapma anlayýþý farký
var" ifadelerini kullandý. Baþkan adaylarýnýn listelerini de deðerlendiren Sefer Kahraman, "Listelere bakýyorum,
mevcut yönetim kurulu baþkanýn yakýn akrabasý, öbürünün listesinde akrabalar, sanki akraba þirketi kurmuþlar.
Hizmet edeceðiz diye mi geliyorsunuz
intikam almak için mi baþkan olmak istiyorsunuz" dedi.

Pankobirlik Baþkan Adayý Sefer Kahraman tarlada pancar çiftçisinin yanýnda oldu.

ÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem Programý'na katýlarak, Pankobirlik Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý.

ÇORUM PANKOBÝRLÝK BÝTMÝÞ DURUMDA

TBMM’de Maliye Bakaný Mehmet Þimþek’e pancar üretecilerinin sorunlarý aktardý.

Çorum Pankobirlik Baþkan adayý Sefer Kahraman ÇRT de yayýnlanan Yerel Gündem Programý'nda kurumun
mevcut durumunu da anlattý. Sefer
Kahraman, "Türkiye'de 31 tane Pankobirlik kurumu var. Bunlarýn içinde
ekonomik olarak en kötü halde bulunan Çorum Pankobirlik. Ekonomik
açýdan 31. sýrada bulunuyoruz. Kurum öyle bir borç yükü altýna sokulmuþ ki, buna dur demezsek bu kurumun Çorum'da yaþama þansý kalmaz" dedi
Pankobirlik Baþkan Adayý Kahraman
ayrýca " Pankobirlik'in ana görevi
pancar üreten köylülerimizin çiftçilerimizin ekonomik olarak dayanýþmasý
neticesinde yeni ürünlerin yeni ekonomik malzemelerin yeni vizyonla
birleþtirilerek çiftçiye en modern þekilde hizmet etmek, bu hizmeti yaparken de ürünün en kalitelisini vermek, malzemenin en kalitelisini kullandýrmak ve en ucuza mal edebilmek, çiftçimize en ucuza bunu suna-

bilmektir" diyerek "genel merkezden
aldýðýmýz listeye göre 53 bin çiftçi
görünüyor belki bunun güncellemesi
yapýldýðýnda 40 bindir 35 bindir net
olan üye sayýmýz. Yozgat-Yer köy ve
Çankýrý-Kýzýlýrmak beldelerine kadar
geniþ bir alanda bulunan çiftçilerimiz
hak ettikleri hizmeti alamadýlar. Mevcut yönetim 2 dönemdir görev yapýyor. Bu 2 dönemdir görev yaptýðý süre içerisinde bu arkadaþlarýmýz 2008
de ilk göreve geldiklerinde Pankobirlik kurumunun gayrimenkulleri ne
kadardý, kaç tane gayrimenkullü vardý, bugün kaç tane kalmýþtýr ellerinde, göreve geldiklerinde az miktarda
borçlarý vardý, þimdi borç ne kadar
oldu. Pankobirlik'in içinde bulunduðu
vahim durumu þu anda mevcut yönetimde olan arkadaþýmýz ve diðer
baþkan adayýmýz net bir þekilde söylüyor. Pankobirlik yönetilemez hale
geldi borçlarýný ödeyemez hale geldi,
firmalardan mal alamaz hale geldi"
dedi.

Pankobirlik Nedir
Pancar ekicileri; 1951 yýlýnda Türkiye Þeker Sanayii'nin geniþletilmesi konusunda
alýnan kararlarýn uygulamasýyla kooperatifler halinde teþkilatlanmaya baþladý.
Çiftçilerin tek baþýna fabrikaya ortak olmalarýndan çok, toplu halde meydana getirdikleri bir kuruluþun sermayeye katýlmasý,
güçlenme yönünden daha uygun görülmüþ ve bu oluþumu ilk olarak gerçekleþtiren pancar üreticileri de 'Adapazarý Pancar
Ekicileri kooperatifi'ni kurdular.
Þeker Fabrikalarýna paralel olarak sayýlarý
bugün 31'e ulaþan ve ortak sayýlarý 1,5
milyonu aþan Pancar Kooperatifleri, birlik
olmanýn verdiði güçle ülke ekonomisine
ve tarýmýna katkýlar yaparken, baðlý kooperatifleri ve iþtirakleri dâhil devletten
herhangi bir destek almamýþ ve faaliyetlerini ortaklarýnýn kendi sermayeleri ile oluþturduðu özkaynaklarýndan karþýlamýþtýr.
1163 sayýlý Kooperatifler Kanunu'nun kabulü sonrasý Pancar Ekicileri Kooperatifleri, birlik kurmak üzere teþebbüse geçmiþ
ve ülkemiz kooperatifçiliðinde önemli bir
kilometre taþý olan Pankobirlik 31.03.1972
tarihinde kurulmuþtur.
Çorum Pankobirlik, 1990 yýlýnda Þeker
Fabrikasý'nýn ilimizde faaliyete baþlamasýyla kurulmuþ, 40 bini aþkýn üye sayýsýna
ulaþmýþtýr.

ÇORUM PANKOBÝRLÝK MALÝ AÇIDAN
EN SON SIRADA YER ALIYOR
Çorum Pankobirlik'in kaynaklarýný yediler içtiler demiyorum diyen Sefer Kahraman
"Mali açýdan taban yapmýþ bir kurum haline
düþmüþüz. Çorum Pankobirlik Türkiyenin
en doðusundaki bir ilin gerisinde kaldýysa
doðru düzgün pancar ekimi olmayan bir ilden gerideysek bunu Çorum Pankobirlik
yöneticileri nasýl baþarmýþlar, nasýl böyle bir
hale getirmiþler. Bize oy verin diye çiftçilerimize gittiklerinde çiftçimiz bu soruyu onlara
sormalýdýr" diyerek

Ýki dönemde Kooperatifin borcu 10 trilyonun üzerinde ise ve bu borcu ödeyecek bir
gelirde yaratýlmamýþsa, iki dönemde borcu
buraya çýkaranlar üçüncü dönem herhalde
borcu 20 trilyon yapar. 9 tane gayrimenkul
ile teslim almýþlar, elde hiç gayrimenkul kalmamýþ, borç üçe katlanmýþ dörde katlanmýþ hizmet olarak ne yapýlmýþ" diyen Pankobirlik Baþkan Adayý Sefer Kahraman, çiftçiye verecekleri malzemede yok satýþ yapamýyorlar"

PANKOBÝRLÝK YÖNETÝMÝ MAHKEMELÝK
Çorum Pankbirlik kurumu yönetiminin davalarla karþý karþýya olduðunu dile getiren Sefer
Kahraman "bildiðim kadarýyla bana ulaþan
veya sonuçlanmýþ bir üst mahkemeden neti-

cesi beklenen durumlar var çiftçimiz bize yetki verdiðinde her iki aday arkadaþýmýzda bilsinler, dönemlerinde attýklarý imzalardan sorumludurlar. Yaptýklarý alým satýmdan Pankobirlik kar mý etmiþ zarar mý etmiþ, Kooperatif yöneticilere mi
borçlu, kimlerin yakýnlarýna borçluyuz. Kurum zarara uðratýlmýþsa ve bu zararýn altýnda kimin imzasý varsa,
gerekli iþlemleri baþlatacaðýz" diyerek ben
bu kadar yýl sefamý
sürdüm diyerek kimse ceketini alýp gidemez, kanun yoluyla
yanlýþ yapanýn yakasýna yapýþýr, çiftçimizin
alýnterinden sefa sürülmesine izin vermeyiz" dedi.
Dönemin Baþbakan Yrd. Bekir Bozdað’a pancar sektörünün sorunlarý aktardý.

Kimdir
Sefer Kahraman, pancar üretiminin her aþamasýnda çiftçinin yanýnda oldu.

PANKOBÝRLÝK'DE YÖNETÝM
ANLAYIÞI DEÐÝÞECEK
Pankobirlik Baþkan Adayý Sefer
Kahraman seçimlere yeni bir
anlayýþla çýkardýklarý ekiple katýlacaklarýný belirtti. Kahraman
Çorum Þeker Fabrikasýnýn alým
sahasý içerisinde bulunan illerden de yönetim kurulu listesine isimler aldýklarýný dile getirdi. "Pancar üretiminden son
noktaya kadar tüm aþamalarý
bilen, çiftçinin ürettiði ürünün
ülke ekonomisi için önemini
çok iyi bilen bir ekip oluþturduk. Ülkemizde çok baþarýlý iþler yapan Kooperatiflerimiz var,
bunlarý örnek alacaðýz, kurumun borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýný genel merkezle iliþkilerimizi kullanarak mutlaka saðlayýp, çiftçimizin yanýnda olduðumuz her fýrsatta onlara göstereceðiz" diyen Kahraman "çiftçi
günleri düzenleyerek buralarda
istiþare mekanizmasýný sürekli

hale getireceðiz, kurum olarak
30 liraya aldýðýmýz küspeyi sadece paketledik diye 130 liraya
çiftçimize satmaya kalkmayacaðýz" dedi. Pankobirlik Baþkan
Adayý Sefer Kahraman ayrýca
þunlarý söyledi. "Çorum çiftçilerimiz müsterih olsunlar Pankobirlik yönetiminde kesinlikle
daha iyi hizmet görecekler,
hizmet ayaklarýna gidecek kooperatifin yapýsý tamamen deðiþecek ve kurumsallaþacak.
Pankobirlik'in ilçelerimizdeki satýþ maðazalarý online sisteme
geçecek, böylece elimizde neyimiz var, hangi satýþ merkezinde ne var bileceðiz. Bu sayede
bu gün yaþanan sorunlarýn bazýlarýný bertaraf etmiþ olacaðýz,
çiftçilerimizin girdilerini daha
ekonomik yollarla saðlamak
için projeler üreterek, pancar
üreticisinin kurumu olacaðýz"

Çorum Ýli Ýskilip Ýlçesi Yavu köyünde 1968
yýlýnda doðdu. Liseyi Osmancýk'ta bitirdi.
Askerlik dönüþü 1990 yýlýnda Çorum Þeker Fabrikasýnda çalýþmaya baþladý.
1998 yýlýnda Þeker Ýþ Sendikasý'nýn ikinci
olaðan genel kurulunda sendika idari sekreterliði görevine seçildi. 2004 yýlýnda yapýlan 5. Olaðaüstü Genel Kurul'da Þube
Baþkanlýðý'na seçildi.
Þube Baþkaný olarak, Çorum'daki siyasiler
ve STK larla iliþkileri geliþtirdi. 2006 yýlý
içerisinde 3 bin 500 kiþinin katýldýðý ilk
Pancar Mitingi'ni gerçekleþtirdi.
Þeker Pancarý tarýmý ve üretimiyle ilgili
Çorum TSO da ilk pancar sempozyumunu yaptý. Sempozyuma þu anda Ak Parti
Ankara Milletvekili olan Prof. Dr. Vedat Bilgin konuþmacý olarak katýldý. Halk Saðlýðý
bilgilendirme çalýþmalarý yaparak, Çorum'da NBÞ ve GDO lu ürünlerin kullanýlmamasý konusunda imza kampanyalarý
düzenledi.
Çalýþma Bakanlýðý'yla iþbirliði içinde Çorumda çalýþma hayatýyla ilgili sorunlarýn
dile getirildiði panel düzenlenmesini saðladý.
Ankara'da gerçekleþtirilen Þeker Pancarý
Sempozyumuna Çorumdaki STK ve Oda
Baþkanlarýnýn 20 kiþilik guruplar halinde
katýlýmýný saðladý.
Çorum'a gelen Bakan ve üst düzey büreokratlarla parti genel baþkanlarýna þeker
sanayi ve pancar tarýmýnýn sorunlarýna
dikkat çeken dosyalarý sundu.
Evli ve 3 çocuk babasý.

Sayfa

6

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

Kadýn'ýn toplumundaki yeri
KULLANAN ÝKEN, KULLANILAN OLMAYIN!..
Çevrendekilerden kimi uyandýrabilirsen
bacým onlara de ki; ayakkabý, elbise bile
bir kaç kiþiye hizmet etmiyor. De ki; siz
kiralýk ayakkabý, kiralýk elbise misiniz?
Siz hayvan mýsýnýz ki, çocuklarýnýzý baþkalarýna baktýrsýnlar da sizi istedikleri gibi
çalýþtýrsýnlar? Hayvaný bile, kendisini kurtarýncaya kadar anasýndan ayýrmýyorlar.
Ey bacýlarým kam-panya açýn, bu nazik
noktanýzý kurnaz adamlarýn elinde vasýta
olmaktan kurtulma yollarýný bulun.
Sizi öylesine istismar ediyorlar ki, insan
muamelesi bile göremiyorsunuz çok
yerde. Süt saðdýklarý ineðe bile sizden
çok iyi gözle bakýyorlar. Ýnek bile bir elde
bakýlýyor. Bir sürü hizmet ediliyor da ondan bir miktar süt alýnýyor.
Þu görünmez düþmanlarýnýzýn size yaptýklarýna bakýn ki: Sizleri kaç tür iþe sokuyorlar. Kadýn haklarý diye aldatýp sizi
düþmanlarýnýza nasýl köle ediyorlar. Sizlere hak diye bir þey tanýyorlar mý sanýyorsunuz?
Þu gizli düþmanlarýnýzýn sinsi oyunlarýna
bakýn ki; sizi erkeklerin içine salýp nasýl
erkeksiz býrakýyorlar?
Evlenmenin adý nedir sizin için!.. Tüm
sorumlunuz olan erkek var mý? Hayatýnýza baktýnýz mý? Evinden dýþarda çalýþan
kadýnlara söyle, uyar onlarý.
Tüm sorumluluðunu yüklenmemiþ erkek, senin hayat arkadaþýn mýdýr? Eðer

Abdulkadir

öyleyse, seni nasýl ellerin içinde çalýþtýrýyor?
Erkek senin erkeðinse, dokuz ay karnýnda taþýdýðýn, canýndan can katýp dünyaya getirdiðin nazenin yavrunu yüz üstü
býrakýp iþe gitmene nasýl tahammül edebilir?
Evet bacým, sen aldanmýþlýðýn zehirli
meyvelerini nasýl yediklerini hatýrlat bacýlarýna. De ki; erkekleriniz gibi kadýnlý
erkekli çalýþýyorsunuz . Günde (8-9) saat
yabancý erkekleri görüyorsunuz, eve gelince ne de olsa ev iþlerine bakýyorsunuz. O erkek senin has erkeðinse buna
nasýl tahammül edebilir?
De ki; kadýnlarýnýn çalýþtýklarý yerin amirlerinden, memurlarýndan çeþitli baskýlara
maruz kaldýklarýna nasýl göz yumabiliyorlar?
Eðer eþiniz ise: Bütün gün cereyan edecek hadiseleri bile bile, nasýl sizi o hadiselere terk edebiliyorlar?
Saymakla bitmez bacýlarým, saymak yetmez, bu, yaralara merhem olmaz. Yine
diyoruz, açýk açýk iddia ediyoruz ki, kadýn
haklarý diye kadýnlarý hamal niyetine çalýþtýrabilmek için erkeklerin içine saldýlar
ve kadýnlarý erkeksiz býraktýlar.
Þu gösterdiðimiz belirtiler birer gerçek
olduðu halde kadýnlar erkekli midir, erkeksiz midir? Kendiniz düþünün deyin ve
onlarý uyarýn.
Uyarýn da, onlarý kölelikten kurtarýn, evde çalýþmaya dönsünler.
Günümüzün hayatýna baþtan baþa bakýlýrsa, erkek
iþine kadýn koþulmuþ, arabulmaya kadýn, iltimas
DURU
görmeye kadýn, ev iþine
kadýn!..
Ýþte çalýþmaya kadýn, erkeðe iþ bulmak için kadýn, reklam yapmaya
kadýn, çocuk doðurmaya kadýn, tezgâhtarlýða kadýn, sinemaya
kadýn, bankaya kadýn, para kazanmaya kadýn, siyaset
sürmeye kadýn,

EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ

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

Ýçerik
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* 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.

ötekileri lükse sürüklemeye kadýn, baþtan çýkarmaya kadýn. De ki; tüm bunlar
birer vasýtalýk deðil midir? O halde evde
meslek yapmaya dönmelisin.
Erkekler, sanki sizler birer eþya, ya da birer aletmiþsiniz gibi davranýrlar. Bu durumlarýn karþýsýnda sizde huzur kalmadýðý gibi zihinleriniz her an alt-üst olur.
Oysa bu aralama, sizin kafanýzýn karýþmasýnýn, huzurunuzun kaçmasýnýn az bir
yeridir. Ýþ hayatýnýzda size yok yerden
kafa tutmalar, iþinizden atmaya yeltenmeler, kendi kaprislerinin neleri varsa,
hepsini tatbik ederler.
Dahasý çok!.. Ýþ arkadaþlarýnýz arasýnda
hafif hafif müstehcen þakalar, çekemezlik
durumlarý, ayak oyunlarý; hangi birini sayýp ortaya dökelim. Erkeklerle karýþýk çalýþanlar ayýk gözle bir baksalar, bizim
araladýklarýmýza çok az bile derler. De ki;
þu halde evde bunca yapýlacak iþleri yapýp da bu kölelikten kurtulun.
Evet bacýlarým, yeri saygýdeðerlik olan
sizin kiþisel açýnýzdan konuyu derli toplu
ele alýrsak, sizlerin prestijiniz, haysiyetiniz, kalbiniz, duygularýnýz, gururunuz,
gerçek deðerleriniz olan ki-þisel yönlerinizin hemen her yanýyla oynayanlar, oynamaya kalkýþanlar oluyor. Bu açýdan
baktýðýmýzda, kiþilik bakýmýndan saðlam
tarafýnýz kalýyor mu, kalmýyor mu? Cidden üstünde durun ve bakýn!
Bakýn ki bacýlarým, kiþisel yönlerinizdeki
gerçek deðerlerinizden dokunulmayan,
gururunuzdan yontulmayan,
törpülenmeyen bir yeriniz
kalýyor mu kalmýyor
mu? Ona siz karar
verin artýk.
‘Devam Edecek)

Kýþ sebzeleri
Biberli Patlýcan
Malzemeler
• 2 adet patlýcan
• 1 çay bardaðý zeytinyaðý
• Tuzlu su
• 1 su bardaðý sýcak su
• 2 yemek kaþýðý sirke
• Tuz
Ýç Harcý Ýçin:
• 2 adet közlenmiþ kýrmýzýbiber
• 2 diþ sarýmsak
• 2 dilim pastýrma
• 100 gr. beyaz peynir
• ½ çay bardaðý ceviz içi
• ½ çay bardaðý zeytinyaðý
• 1 adet limonun suyu
• Taze biberiye
• Tuz

Yapýlýþý
1. Patlýcanlarýn kabuklarýný alcalý soyarak soyulmuþ yüzeylerine býçakla 1 cm.
derinliðinde delik açýn.
2. Bol tuzlu suda 1 saat kadar bekletin
ve geniþ bir tencereye zeytinyaðý ilave
edin.
3. Patlýcanlarýn suyunu süzüp, tencereye alýn.
4. Üzerini kapatarak yüksek ateþte ara
ara kendi ekseninde çevirerek kýzartýn.
5. Kýzaran patlýcanlarýn üzerine 1 su
bardaðý sýcak su, sirke ve tuz ilave edip
kýsýk ateþte 10 dk. kadar piþirin.
6. Közlenmiþ biberlerin kabuklarýný soyup, sarýmsak, pastýrma, beyaz peynir,
ceviz içi, zeytinyaðý, limon suyu ve tuzu
karýþtýrarak mikserde iyice harmanlayýn.
7. Karýþýmý patlýcanlarýn içine paylaþtýrýp, biberiye ile süsleyerek servis yapýn.
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Evlenmenin yöntemi
ÝDEAL EVLENME
Üç imza ile son þeklini
bulmuþ olan kýzýn þartnamesi de, erkeðin annesine
verilir. Þartnamenin erkek
tarafýna veriliþ adabý, taraflardaki yakýnlýk durumuna
göre deðiþir. Aileler arasýnda daha evvelden olan
ilgiye, önceki tanýþlýða, yakýnlýða göre, þartname veriþinin adabý olur. Posta ile
bile gönderilebilir.
Burada esas tutulan; kararname ile þartname birbirini uygulayacak durumda mý, iptal edecek durumda mý?
Erkeðe uyamayacak kýz,
kararnameyi geri yollar,
uyabilecek kýz ise; kararnameyi kendine alýr, þartnamesini yollar. Bütün bu
iþlemler, ailelerin tasvibiyle birlikte olur..
Þartname erkek tarafýna
geldikten sonra, erkek kararnamesiyle þart-nameyi
karþýlaþtýrýr. Uygun olup
olmadýðýný iyice eleþtirdikten sonra; baba, ana da
gözden geçirir. Tam bir
mutabakata varýlýrsa ne
ala. Parazit olabilecek yerler varsa; þartnameyi uygulamakta mahzurlar çýkar
diye þartnamenin tashih
edilecek yerleri iþaret edilip gerekli biçimde uyarýlar
yazýlýr, kýz tarafýna gönderilir.
Kýz tarafý tashihi kabul
edip þartnameyi tashih
eder gönderirse, o; sözleþme yerini tutar. Kararnameye tam uygun olan
þartname de, sözleþmedir.
Tashih kabul edilince de
tam sözleþme olur.
Kararname ile þartname
uygun oldu, söz bitti. Niþan, nikâh, düðün iþlemi
baþlar.
Taraflar arasýnda niþan ve
düðün hangi ayýn, hangi
gününde olacaksa o kesinleþir.
Þu ayýn, þu günü, þu saatte niþan merasimi yapýlacak. Niþan da, dü-ðün de
nikâh gibi kesin biçim
içinde olur. Bu konuda
zengin-fakir kesinlikle fark
etmeyecektir.
Bir fabrikada tek tip üç
cins kumaþ dokunur. Biri
niþanlýk kumaþ, biri de
nikâhlýk kumaþ, ayný ciddi-

yette bir de damatlýk kumaþ olur. Kumaþlar, baþka
yerlerde kesinlikle kullanýlamaz. Herkesin niþanlýðý
ayný kumaþtan, herkesin
nikâhlýðý yine ayný kumaþtan. Herkesin damatlýðý
ayný kumaþtan. Örneðin;
subay elbiselerinin kumaþý gibi özel, ayrý ayrý üç
çeþit kumaþ. Niþanlýk elbise, nikâhlýk elbise ve damatlýk elbise. Niþan: Erkek
tarafýndan kýza bir yüzük.
Bir elbise, baþtan ayaða.
Niþan, yakýn aile arasýnda
yapýlýr, ayrýca merasim yapýlmaz.
Kýz tarafý da erkeðe bir yüzük.
Niþanlýk elbise kumaþýndan tek gömlek yapmasýyla niþan tamam oluyor.
Her yerde ve her þart karþýsýnda; herkesin düðünü
ayný biçimde olacaktýr.
Örneðin: Cuma günü öðleden sonra erkek tarafýnýn kýz evine gidip gelinin
ellerine kýna koymasýyla
düðün baþlar. O akþam
gelinin öteki hazýrlýklarý da
baþlar, þenlikler yapýlýr.
Gelenek kýna gecesi gibi.
Cumartesi günü öðlene
kadar damat giyinir, traþ
olur yani hazýrlanýr. Öðlenden sonra erkek tarafýndan giderler. Kýzý evinden
alýr, erkeðin evine getirirler.
Nikâh durumundan önce,
düðünün nasýl olup biteceðini kesinleþtir-mek zorundayýz. Cuma günü öðlen yemeðini herkes evinde yeyip, düðün için hizmet alacak.
Düðüne baþlamadan önce
birinci þart: Erkeðin en
azýndan iki odalý, mutfaklý,
banyolu bir evi olacaktýr.
Erkek babasýnýn evinde
evleniyorsa bile, yineo erkeðe gelinle birlikte karar
prensiplerini ilk günden
itibaren uygulayýp sürdürmeleri için müstakil ev
olacaktýr. Ýki oda, mutfak,
banyo, cümle kapýsý ayrý
olacak. Ýsterse babasýnýn
salonuna açýlsýn, illa da
müstakil ev biçiminde olacak.
(Devam edecek)

Þifalý Yaðlar
Ala Balýk Yaðý
Alabalýktan elde edilen balýk yaðý, özellikle romatizma
ve bel fýtýðý aðrýlarýn-da oldukça etkilidir. Mafsal Ayrýca
kas gevþetici olarak ve kreçlenmeler, maf-sal aðrýlarýnda
etkilidir.
Hindistan cevizi yaðý, kakao yaðý, ceviz yaðý ile karýþtýrýlarak aðrýlý bölge-ye sürülür.
Ýçilmez, haricen masaj yapýlarak olarak kullanýlýr. Fazla
uzun süre kullanýl-masý kemikleri yumuþattýðýndan istenmeyen kemik kýrýklarýna sebep olabilir.
Hardal tohumu dövülüp, bal ile karýþtýrýlarak yenirse
faydalýdýr. Ayrýca, aþa-ðýdaki
yaðlar belli
oranlarda karýþtýrýlýp aðrýlý
bölgeye tatbik
edilir;
Pelesenk yaðý:
100g. Kekik
yaðý: 70g. Alabalýk yaðý:
50g. Karanfil
yaðý: 25g.

Sayfa

7
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Osmancýk'ta 7 günlük
elektrik kesintisi
Bugünden itibaren Osmancýk Ýlçesi'nde bir hafta
süreyle dönüþümlü elektrik kesintileri yapýlacak

Çorum sanayisi
için bir projem var
Üniversite sanayi iþbirliðinden yeni bir adým. Rektör
Prof. Dr. Alkan Proje havuzu önerisinde bulundu
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Rektörü
Prof. Dr. Alkan, TSO Ziyaretinde Oda
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile görüþtü.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Çorum TSO Baþkaný Baþaranhýncal ile yaptýðý görüþmede "Çorum Sanayisi Ýçin Bir Projem Var" konsepti içerisinde yeni bir
üniversite-sanayi iþbirliði ile ilgili proje havuzu oluþturulmasýný önerdi.
Ziyarette, "Üniversitelerin içinde yer
aldýðý toplumlarla yakýn iliþkiler kurarak, sinerji oluþturmalarý ve böylece
her anlamda deðiþim ve dönüþümün
öncüsü kurumlar olmalarý anlayýþýnýn
hakim olduðu günümüz dünyasýnda;
oluþturulmasý zor bir süreç olan üniversite-sanayi iþbirliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý modeller olarak teknokentler ve araþtýrma
laboratuarlarýnýn öne çýktýðýný belirten Rektör Alkan, tüm çalýþmalarýndan ve vermiþ olduðu desteklerden
dolayý TSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþta olmak üzere
tüm yönetim kurulu üyelerine teþek-

kür etti. Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi'nin, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý ile þimdiye kadar birlikte yaptýðý, öðrencilerin hem sektörel anlamda tecrübe kazanacaðý hem de maddi kazanç elde edecekleri Ýþ Baþý Eðitim Konsepti, Tezsiz Ýþletme Yönetimi Yüksek Lisans programý açýlmasý,
sektörün sorunlarýna akademik çalýþma ile çözüm üretilmesi gibi konularýn yaný sýra Ýstihdam Odaklý Mesleki
Eðitim için Sektörel Talep Araþtýrmasý, Türkiye'de Yeni Kuþaklar: Þ Kuþaðý-Kuþak Çatýþmalarý ve Ýþ Dünyasý
Ýçin Çözüm Önerileri Konferansý,
Uluslararasý Dünya Güreþ Þampiyonasý gibi pek çok proje sayesinde
Çorum'un hatta bölgenin geliþimine
çok büyük katkýlar saðlandýðýný vurguladý.
PROJE ÇORUM SANAYÝSÝNÝ
GÜÇLENDÝRECEK
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan'ýn Çorum TSO ziyaretinde Çorum Sanayisine iliþkin
çalýþmalarý ve düþüncelerini paylaþan TSO Baþkaný Çetin Baraþanhýncal þunlarý söyledi. 'Çorum Sanayisi

için Bir Fikrim Var' adlý proje Çorum'da üniversite-sanayi iþbirliðinin
yeni bir adýmý, "Ticaret ve Sanayi
Odasý'nýn temel hedeflerinden bir tanesi, ilin mevcut sanayisini ve ekonomisini bulunduðu noktadan çok
daha ileri noktalara taþýmaktadýr. Bu
hedef doðrultusunda, en yakýn paydaþýmýz olan Hitit Üniversitemiz ile
birlikte bir proje daha geliþtirmiþ bulunmaktayýz. Kurumsal olarak bizlerin bugüne kadar göremediði bir sorunun çözümü, bir týkanýklýðýn giderilmesi ya da mevcut kapasitelerin
çok daha verimli kullanýlmasýný saðlamak amacýyla geliþtirdiðimiz 'Çorum Sanayi için Bir Fikrim Var' adlý
projemiz ile baþta iþ dünyasýndan olmak üzere bütün hemþehrilerimizin
fikirlerini deðerlendireceðiz. Proje
kapsamýnda edineceðimiz fikirler,
hem iki kurumun birlikte çalýþma kültürünü geliþtirecek, hem ilimiz sanayisini kuvvetlendirecek ve en önemlisi de ilimiz için daha fazla katma deðer üretmeye zemin hazýrlayacaktýr.
Bu proje vesilesiyle, ilimize ve iþ
dünyasýna saðladýðý sonsuz katkýlardan dolayý Rektörümüze teþekkür
ediyorum"

CHP Uður Mumcu'yu andý
Uðradýðý bombalý suikast sonucu hayatýný kaybeden Gazeteci Yazar Uður Mumcu için Çorumda da anma etkinliði yapýldý
24 Ocak 1993 yýlýnda Suikast sonucu hayatýný kaybeden Gazeteci-Yazar Uður
Mumcu'nun ölüm yýldönümü nedeniyle
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Teþkilatý
tarafýndan anma programý gerçekleþtirildi. Parti binasýnda düzenlenen anma
programýna CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere
ve partililer katýldý. Programda konuþan
CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, aracýna
bomba konularak katledilen Uður Mumcu'nun Türkiye'ye zarar vermek isteyen
emperyalist güçlerin oyunlarýný ortaya çýkarttýðý için öldürüldüðünü ifade etti.
Mumcu'nun öldürülmeden önceki son
yazýlarýnda, Kürt isyancýlýðýnýn, Kürt milliyetçiliðinin ve Kürt þovenizminin nasýl geliþtirildiðini kaleme aldýðýný belirten Suvacý, "Uður Mumcu, Türkiye Cumhuriyetinin nasýl yok edilmek istendiðini açýklayan deðerli aydýnlarýmýzdan biridir. Kürt
faþizmini, Kürt Ýslam sentezini ilk defa
Uður Mumcu ile öðrenmiþ bulunuyoruz.
Rahmetli biraz daha yaþamýþ olsaydý
bunlarý bize bütün ayrýntýlar ile açýklamýþ
olacaktý" dedi. Güneydoðu Anadolu'nun
petrol bölgesi olmasý nedeniyle Ýngilizler
tarafýndan, burada Kürt devleti kurulmasýnýn planlandýðýný ifade eden Suvacý, bunlarý Uður Mumcu'nun yaptýðý araþtýrmalarla gün yüzüne çýktýðýný söyledi. Ýlerle-

yen zamanlarda ABD'nin desteði ile
Güneydoðu'da çeþitli militan güçlerin
kurulduðunu belirten Suvacý "Bugün
PKK denilen ve Türkiye Cumhuriyetini
yok etmeye çalýþanlarýn, bu kadar silahý ve gücü nereden alýndýðýný artýk
herkes biliyor" dedi. Uður Mumcu'ya
sadece CHP ve sosyal demokratlarýnýn deðil, tüm ülkenin sahip çýkmasý
gerektiðini savunan Suvacý, "Türklük
adýna çalýþma yapan bu kiþinin bütün
CHP Ýl Baþkaný Hasan Suvacý, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere
Türk halkýnýn baðrýna basýlmasý ve bütün ülke tarafýndan anýlmasý alýnmasý gerekir" dedi. Suvacý, Uður
Mumcu'nun Kürk Ýslam sentezinin nasýl Türkiye aleyhinde çalýþtýrýldýðýný ortaya koyduðu için katledildiðini savundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Kargý Fen Lisesi öðrencileri, yodüzenlediði anma programý,
ðun ders maratonun eðlence
partili gençler tarafýndan
programý ile noktaladý. Öðrenciler
Uður Mumcu'nun hayatýný
yarýyýl gecesinde yeteneklerini de
konu alan sunumlarla dekonuþturdu.
vam etti. Program Uður
Kargý Belediyesi Kültür Sitesinde
Mumcu belgeselinin izlenFen Lisesi öðrencileri tarafýndan
mesi ile sona
hazýrlanan geceye öðretmenler,
erdi. (Haluk
öðrenciler ve yüzlerce veli katýldý.
SÖYLEMEZ)
Geceye; Almanya'dan Kargu'ya

Osmancýk ilçesinde yedi gün süreyle
elektrik kesintisi yapýlacak. Osmancýk Ýlçesinde farklý gün ve saatlerde Ýlçenin
çeþitli bölümlerine elektrik verilemeyecek.
Elektrik daðýtým þirketinden yapýlan açýklamaya göre bakým onarým çalýþmalarý
kapsamýnda elektrik kesintileri uygulanacak.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Ýl
Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Osmancýk Ýlçe Merkezinde
elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyle.
25.01.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda Anadolu Tesisleri Ve Civarý,
Cumhuriyet Mahallesi Barboros Cad Ve
Civarý, Cumhuriyet Mahallesi Tillimçayý
Caddesi Çorum Caddesine,
25.01.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda, Cumhuriyet Mahallesi Yasar
Okuyan Cad Ve Civarý, Þenyurt Mahallesi E80 Karayolu Civarý, Cumhuriyet Mahallesi Öðretmenler Cad Ve Civarýna,
26.01.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda, Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Cad Ve Civarý, Çay Mahallesi Dodurga Caddesi Civarý, Çay Mahallesi Dodurga Caddesi Civarýna,
26.01.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda, Çiftlikler Çengele Mevki, Çiftlikler Aliaða Tepe Mevki, Çiftlikler Ambarcý Mahallesine,
27.01.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda, Çiftlikler Karapýnar Mahallesi,
Çiftlikler Karaçýrak Mahallesi, Çiftlikler Temençe Mahallesine,
27.01.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda ''Çiftlikler Temençe Mahallesi,
Çiftlikler Akyokuþ Mevki, Çiftlikler Damatoðlu Mahallesine,
28.01.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda Esentepe Mahallesi Bir Kýsmý,
Düztepe Mevki, Esentepe Mahallesi,Toprak Mahsülleri Ofisi Civarýna,
28.01.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda Esentepe Mahallesi Asri Mezarlýk Çevresi, Aþýkbükü Yerleþim Alaný,
Eymir 1 Mevkine,
29.01.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda, Eymir 2 Mevki, Çay Mahallesi Kabalaktepe Mevki, Çay Mahallesi Fýndýcak Caddesi Civarýna,
29.01.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda Çay Mahallesi Belediye Su
Deposu Civarý,Gemici Mahallesi Doktor
Cihat Aytaç Caddesi Civarý, Çay Mah Beyazýt Cami Civarýna,
30.01.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda Çay Mahalesi Dodurga Caddesi At Yarýþlarý Mevki, Gemici Mahallesi
Meslek Lisesi Civarý, Esentepe Mahallesi
Bir Kýsmý ve 2 nolu Saðlýk Ocaðý Civarýna,
30.01.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda Koyunbaba Mahallesi Ýlköðretim Civarý ,Þenyurt Ýmam Hatip Lisesi Civarý ,Yeni Mahallesi Ziraat Bankasý Civarýna,
01.02.2016 Tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasýnda Güney Mahallesi Terminal
Oto Garajý Civarý, Güney Mahallesi Stadyum Sok Civarý, Gürleyik Mahallesi Baðlar Mevkine,
01.02.2016 Tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasýnda, Gürleyik Mahallesi Ergenokon Cad Civarý, Gürleyik Mahallesi Asya
Tesisleri Ve Civarý, Gürleyik Mahallesi.

Kargý Fen Lisesi öðrencilerinden
yarýyýl gecesi

BUGÜN
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Canlý
13:00 Haftanýn Panoramasý
13:50 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haftanýn Panoramasý
16:50 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Tekrar
18:00 Haftanýn Panoramasý
18:50 2015’te Çorum
20:30 Haberler
21:00 Önce Saðlýk
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler
Digitürk Platformu 183. Kanal

Turksat Frekans: 12130, Polarizasyon:
Vertical (Dikey), Symbol Rate : 27,500, Fec: 5/6.

Bunlarý Biliyor Musunuz?
- Buz çaðýndan sonra soyu tükenmiþ olan
yünlü mamutun 5 metre uzunluðunda diþleri vardý.
- Kedilerin Herbir Kulaðýnda 32 Adele Vardýr.
- Dünyadaki obez nüfusun üçte biri, geliþmekte olan ülkelerde yaþýyor.
- Suudi Arabistan´da Bir Kadýn Kocasýna
Kahve Yapmazsa Bu Boþanma Nedenidir.
- Uykuda Biri Sizi Ýzliyorsa Beyninize Sinyal
Gider Ve Uyanýrsýnýz.
- Ýnsan burnu hergün 14 metreküp havayý
temizler ve nemini alarak vücuda verir.
- Kedilerin Beyninde Köpeklerinkine Göre 2
Kat Daha Fazla Nöron Vardýr .
- Telefonda "nerdesin" diye sormak cep telefonlarýndan sonra hayatýmýza girdi. Eskiden birini telefonla aradýðýmýzda nerede olduðunu tabii ki de biliyorduk.
- Bir salyangoz, 1 millik yolu 115 günde katedebilir.
- Singapur'da Bacak Bacak Üstüne Atmak
Yasaktýr.

Tarihte Bugün
25/01/1363 Sýrpsýndýðý Muharebesi'ný Osmanlý Devleti kazandý.
25/01/1348 Venedik’te yüzlerce kiþinin ölümüne neden olan bir deprem meydana
geldi.
25/01/1755 Moskova Üniversitesi kuruldu.
25/01/1918 Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði (SSCB) oluþunu ilan etti.
25/01/1932 Sovyetler Birliði ve Polonya
saldýrmazlýk paktý imzaladý.
25/01/1938 Ýzmir Telefon Ýþletmesinin hükümetçe satýn alýnmasýna dair sözleþme
Ankara'da imzalandý.
25/01/1890 Arjantin ve Brezilya arasýnda
Montevideo antlaþmasý imzalandý.
25/01/1924 Ýlk Kýþ Olimpiyat Oyunlarý Chamonix'de baþladý.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan

Gazeteci-Yazar Uður Mumcu'nun ölüm yýldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Teþkilatý tarafýndan anma programý düzenlendi.

filmi, skeç gösterileri, müzikal
eðlence ve Serkan Aydemir
ile öðrencilerin müzik dinletisi
damgasýný vurdu. Okul müdür baþyardýmcýsý Yakup Duran konuþmasýnda; " Öðrencilerimizin yüzde doksaný yatýlý olarak eðitim görmektedir.
Geleneksel olarak düzenlediðimiz yarýyýl programýný bu
senede dopdolu
olarak gerçekleþtirdik" dedi. (Haluk
SÖYLEMEZ)

Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Hasan Hüseyin DÝZLEK

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

3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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

NÖBETÇÝ ECZANELER
BUGÜN
DAMLA GÜMÜÞAÐA
213 77 07
ElitPark Has. karþýsý

UÐUR
221 76 09
Bahabey Cd.17/A

LEBLEBÝCÝOÐLU
224 90 59
Gazi Cd.11/B

Belediyespor 90'da güldü
Spor Toto 3. Lig. 3 Grup'ta
mücadele eden Belediyespor dün deplasmanda oynadýðý TKÝ
Tavþanlý Linyitspor'u 1-0 maðlup
etti. Düþme potasýnda yer alan rakibini 90. dakikada
Ercan Güneri'nin
attýðý golle 1-0
yendi.
Beeldiyespor önümüzdeki hafta kendi evinden 3
haftadýr kazanamayan Dardanelspor'u konuk edecek.

1 attýk
3 aldýk
STAD: Tavþanlý Ada
HAKEMLER: Hasan Kýlýçarslan , Caner
Eroðlu , Furkan Ürün
TKÝ TAVÞANLI LÝNYÝTSPOR: Ali ,Hasan ,
Sami , Oðuzhan Öztürk , Muhammed , Deniz , Onur , Tuncay , Fatih (Dk. 68 Abdullah
), Haluk (Dk. 85 Oðuzhan Baykal ), Ziya ,
(Dk. 46 Berkay )
YEDEKLER: Ahmet, Y.Emre, Mehmet, Abdi
TEKNÝK SORUMLU: Fethi Çokkeser
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Gökhan Siverek
, Eþref Korkmazoðlu , Hakan Doðru , Uður
, Akýn , Emre , Oðuzhan, Yýlmaz (Dk. 77
Kudret ), Çaðrý Hakan Yaðmurkaya (Dk. 90
Ömürcan), Gökhan Kýlýnç (Dk. 86 Ercan )
YEDEKLER: Utku, Furkan, Ýmam, Eþref Koçak.
TEKNÝK SORUMLU: Serdar Bozkurt
GOL: Dk.90 Ercan
SARI KARTLAR: Oðuzhan, Emre (Çorum
Belediye), Oðuzhan Öztürk (Tavþanlý Linyit)

MAÇTAN DAKÝKALAR…
DAKÝKA 5: TKÝ Tavþanlý Linyitspor köþe vuruþu kazandý. Deniz'in doðrudan
kaleye gönderdiði top üst direkten
döndü.
DAKÝKA 11: Çorum Belediyesporlu
Uður ceza sahasý dýþýndan sert vurdu,
üstten aut.
DAKÝKA 22: Çorum Belediye ataðýnda, Hakan Yaðmurkaya'nýn soldan ortasýnda Gökhan topu aðlara gönderdi
ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
DAKÝKA 34: Bu kez saðdan geliþen
atakta, Hakan Doðru'nun ortasýnda
Gökhan penaltý noktasý civarýnda göðsüyle yumuþattýðý topu aðlara yolladý
ancak hakem yine Gökhan'ýn ofsaytta

Belediyespor galibiyeti soyunma odasýnda böyle kutladý
olduðu gerekçesiyle golü saymadý.
DAKÝKA 48: Çorum Belediye ataðýnda, Hakan Yaðmurkaya ceza sahasý
içerisinden sert vurdu, kaleye gitmekte olan top takým arkadaþý Yýlmaz'a
çarparak auta çýktý.
DAKÝKA 56: Eþref Korkmazoðlu kaptýðý topu soldan götürdü, kale alaný içerisindeki Hakan Yaðmurkaya'ya çýkarttý, bu futbolcunun vuruþunda meþin
yuvarlak üstten auta gitti.

DAKÝKA 66: Eþref Korkmazoðlu'ndan
aldýðý topla ceza sahasýna giren Hakan Yaðmurkaya sert vurdu, yerden
köþeye giden topu kaleci son anda
kornere çeldi.
DAKÝKA 86: Çorum Belediye ataðýnda, Çaðrý'nýn pasýnda topla buluþan
Gökhan Kýlýnç, kaleci ile karþý karþýya

kaldý, vuruþunda kaleci gole izin vermedi.
DAKÝKA 90: Gol… Çorum Belediye'nin golü geldi. Orta alandan atýlan
ara pasa hareketlenen Ercan, ceza sahasýna girdi, þýk çalýmlarla rakiplerin
geçti, vuruþunda üst direðe vuran top
gol çizgisini geçti: 1-0.

Abdulkadir DURU

Karþýlama -4 Derecede Oynandý.

SÜPER TOTO 3. LÝG 3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kastamonuspor
Niðde B.
Beylerbeyispor
Bergama B.
Dardanelspor
24 Erzincanspor
Çorum B. Spor
Bayburt Grup Özel
Çatalcaspor
Gölcükspor
Darýca G.
Batman Petrolspor
Dersimspor
Manavgatspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýskenderun
Sandýklýspor
Çine Madranspor

O G B M A Y P
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
20
21
21
21
21
20

13
11
12
10
9
7
10
8
7
8
7
7
6
7
6
5
4
4
2

5
6
2
4
7
12
2
6
8
5
6
6
8
4
6
4
7
3
7

2
3
7
7
5
2
9
7
6
8
7
8
7
9
9
12
10
14
11

34
34
30
32
27
21
29
15
26
27
30
20
22
33
22
17
23
25
14

14
20
25
22
19
13
24
15
22
24
26
22
27
34
34
25
40
46
29

44
39
38
34
34
33
32
30
29
29
27
27
26
25
24
19
19
15
13

NÝYE

TOPLU SONUÇLAR
Çatalcaspor
Sandýklýspor
Tavþanlý Linyitspor
Beylerbeyispor
Çine Madranspor
Manavgatspor
Dersimspor
Körfez Ýskenderunspor
Dardanelspor

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

Bergama Belediyespor
Van BBSK
Çorum Belediyespor
Niðde Belediyespor
Batman Petrolspor
24 Erzincanspor
Bayburt Grup Özel
Gölcükspor
Kastamonuspor 1966

22. HAFTANIN PROGRAMI
Van BBSK
Bayburt Grup Özel Ýdare
24 Erzincanspor
Bergama Belediyespor
Çorum Belediyespor
Darýca Gençlerbirliði
Gölcükspor
Kastamonuspor 1966
Niðde Belediyespor

-

KURÞUNLUYORUZ

Çatalcaspor
Manavgatspor
Tavþanlý Linyitspor
Çine Madranspor
Dardanelspor
Beylerbeyispor
Dersimspor
Sandýklýspor
Körfez Ýskenderunspor

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV
Güneydoðu, Ana Yola Cepheli, 3+1,
Asansörlü, 3. Kat, 120 metrekare,
deprem yönetmeliðine uygun,
ýsý yalýtýmlý daire satýlýktýr.
Tel: 0

535 441 11 11

Adres: Mimarsinan Mah 11. Cadde No: 46/14 Yuvam Apartmaný

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

.
.
..
.

Ýçerik

20.TL

Günümüz dünyasýnýn fikir kalesini eline geçiren 13 yazar ne yapmýþtýr? Yýkýcýlarýn kendileri için ileri sürdükleri çizgileri, yapýcýlar kendileri için sandýlar; onlara
hizmet edip, kendilerini baðýmlý kýldýlar.. Kuþbeyinli yazarlar kimdir?. . Kan döken
kurþunlar kimindir?. .
En önemli kayýplarýmýz nelerdir?. . Bunalýma çareler nelerdir?. . Gireceðimiz
doðrultu neredir?. . Ýnsaný maddeye vasýta eden sömürü tuzaklarýna, nasýl " GEÇERLÝ FÝKÝR " diyebilirler?
O halde neyi savunuyorlar? Ýnsanlarýn birkaç hayvan tip' e köle olmasýný mý?
Batýyý savunanlar, insanlarýn aldatýlarak sömürülmesini istiyorlar.
Doðuyu savununlar ise; insanlarýn bir kaç hayvan tipe, kayýtsýz þartsýz köle olmasýný istiyorlar.
Kimin kimi koruduðu belli deðil, zekâlar kullanýlýyor. Gerçek zannedilen, gerçeðin tabii rengi deðil, üstten boyamasýdýr.
Güvenirlik, sadakat; kardeþliðin þartýdýr.

